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A K T U Á L I S

A pedagógusnapi ünnepségen rövid köszöntőmben Füle Lajos Pedagógus című verséből
idéztem néhány sort, amelyben egy metaforában a lélek szobrászának nevezi a pedagógusokat. Tényleg, én is úgy gondolom, hogy a szellemünk szobrászai Ők, és ennek megfelelő megbecsülés is illene hozzájuk. Ezen az ünnepi napon köszönöm az iskola, az óvoda és a művészeti iskola pedagógus-karainak, munkatársainak áldozatos, hozzáértő munkáját. Kívánom,
hogy az oktatást átalakító rendelkezések tovább
erősítsék hitüket csodálatos hivatásuk ápolásában, és sok erőt kívánok életpályájuk kívánatos
alakításában. Már nagyon sok fórumon elmondtam, most csak megismétlem: azon túl,
hogy ismerjük, elismerjük mindhárom oktatási
intézményünk példaértékű működését, a pedagógusok felkészültségét, hangsúlyozom, hogy
minden statisztikai adat is a kiemelkedő munkájukat támasztja alá. A pedagógusnap ünnepi miliőjét kihasználva magam is virágcsokorral köszöntöttem a nyugdíjba vonuló Jarosiné Szabó
Ilonát, Katus Lajosnét, Pergel Ferencnét és a
gyémántdiplomás Odor Bélánét. Ezt teszem
most a dömsödi gyermekek nevében is.
Kedves Dömsödi Lakótársaim!
Kénytelen vagyok egy személyesféle hangvételű írásban Önökhöz fordulni. Azért személyesféle, mert szinte minden ingatlan-tulajdonoshoz egyenként kellene szólnom. Jelenlegi –
nem túl rózsás – helyzetünkről egy másik cikkben kívántam tájékoztatni az érdeklődőket, de
az most már – úgy tűnik – júliusra marad. Amit
nem odázhatok el, az szintén szorosan a pénzügyi gondjainkhoz kapcsolódik. Talán sokan
észrevették, hogy közmunkásaink száma csak
töredéke a tavalyinak, így a településgondozási
feladatokra lényegesen kevesebb munkaerő jut.
Az eddigiekhez képest a közmunka program átalakítása szűkebb lehetőséget biztosít a számunkra. A munkaerő gondokon túl, a dologi kiadásaink szűkítése miatt csak a közterületek
tisztántartásához tudunk üzemanyagot biztosítani. Tehát a lényeg az, hogy június 15-től élünk

annak a jogszabálynak az érvényesítésével,
amely a lakóingatlanokhoz tartozó közterület
ápolását szabályozza. Ennek részleteit egy másik cikkben olvashatják. Kérem, figyelmesen
olvassák el, a félreértések elkerülése végett.
Annyit szeretnék kérni minden ingatlan-tulajdonostól, hogy az idézett jogszabálynak megfelelően mindenki gondosan ápolja utcafrontját,
és ezzel tegyen eleget ez irányú kötelezettségének. Természetesen ennek elmaradása esetén
nem azonnali büntetéssel kezdünk, de egy rövid
türelmi idő után erre is sort kell kerítenünk. Nagyon sok tulajdonos eddig sem várta meg, hogy
az önkormányzat dolgozói odaérjenek házukhoz és rendet tegyenek, hanem természetes módon, „alapból”, megszokásból megteszik ezt
rendszeresen. Azt is tudjuk, hogy vannak olyanok, elsősorban idősek, akik nem képesek ennek az általában csak néhány négyzetméternyi
területnek a gondozására sem. Ezért továbbra is
fenntartjuk azt a lehetőséget, hogy önköltségi
áron munkásaink levágják a megnőtt füvet,
vagy más, az előbbiekhez tartozó feladatot elvégezzenek. Ezt a kívánságot időben jelezni kell a
település-fenntartási egységünknél, a Hivatal
udvarában. Rászorultság esetén átmeneti segítséget adhatunk ennek finanszírozására, de
hangsúlyozom, tényleg csak a rászorultaknak.
Azért is, mivel egyetlen ingatlan sem maradhat
gondozatlanul, mert az egész köztisztasági
rendszernek csak így van értelme.
Némiképp ide kapcsolódó az a hír is, hogy mi
is meghoztuk azt a helyi rendeletet, amely alapján a segélyek kifizetését köztisztasági feladatokhoz kötöttük. Remélem, ennek eredménye is
javítja majd lakóink közérzetét.
Bár a Nemzeti összetartozás napja június 4én van, szervezési probléma miatt már egy héttel előbb került megrendezésre – a dabi templom kertjében – a trianoni megemlékezés. A
szokás szerint igényes műsort nagyon jól egészítette ki Pintér Gyula kunszentmiklósi református lelkipásztor úr emlékező beszéde. BenFolytatás a következő oldalon.

Törött korsók és poros utak címmel nyílt
kiállítás Kovács Hajnalka alkotásaiból a
kiskunlacházi műv. központban.
Beszámoló a 21. oldalon.

„A tanító olyan a
faluban mint a
lámpás...”

(Gárdonyi Géza)

Ebben az
esztendõben is
szeretettel
köszöntjük
a pedagógusokat!
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Folytatás az előző oldalról.

nem az az ajánlása hagyott maradandó nyomot,
amely arra világított rá, hogy nem elég gondolnunk Trianonra, hanem beszélnünk is kell róla!
Ezt aztán mindenki tovább gondolhatja, ízlése
és belátása szerint.
Nagy örömömre szolgál az a tény, hogy Dömsöd sporttörténetében újszerű kezdeményezésként bontogatja a szárnyait egy tényleg csak
utánpótlásképzésre „szakosodott” egyesület. A
kézilabdás lányok és a focista fiúk sportolását,
versenyeztetését felkarolni kívánó egyesülethez
a legfrissebb hírek szerint a természetjárók is
csatlakozni kívánnak. Kíváncsian várom a kezdeményezés sikereiről beszámoló híreket.
Egy másik egyesület is bontogatja szárnyait
Dömsödön. Tucatnyi fiatal gondolja úgy, hogy
segíteni szeretne – az „élhetőbb Dömsödért”
szlogen szellemében – néhány olyan terület jobbításában, ahová az önkormányzat, a képviselőtestület nem érhet oda. Olyan időszakban, amikor begubózunk, amikor csak a megélhetésünk
után futunk, akkor üdvözlendő mindkét egyesület szárnybontogatása.
Immár a VIII. Europop Fesztivált rendeztük
meg Dömsödön a közvetlen könnyűzenei után-

pótlás, kilenc nemzet ifjú előadói részére. A telt
házas előadások ténye jó érzéssel töltött el, némi
szomorúságra csak az adott okot, hogy nagyon
kevés volt a dömsödi néző, pedig a színvonal
még az előző évit is meghaladta. Gratulálok a
dömsödi helyezetteknek és a szervező csapatnak, Csikósné Jutkával az élen.
A IV. Dabi Napok rendezvénysorozatnak
végre megkegyelmezett az „időjárás felelős”.
Nagy érdeklődés mellett, színvonalas programmal kedveskedtek a rendezők dabiaknak, dömsödieknek és vendégeiknek egyaránt. Gratulálok a Bődi családnak, Ilonkával az élen és a
Még 1000 Év Dömsödért Egyesület tagjainak a
sikeres rendezvényért.
Művelődési házunk adott otthont a több mint
négyszáz regisztrált résztvevővel megrendezett
országos találkozónak, amelynek házigazdája a
Gólyahír Egyesület volt, Ambruska József és
családja hathatós segítségével. Gratulálok az
egyesület vezetőinek és tagjainak ahhoz a tiszteletet parancsoló, önként vállalt feladathoz,
amellyel szinte nemzetünket ajándékozzák
meg.
Az ismét jól sikerült gyermeknap programjának része volt az Iringó Színjátszókör tagjai és a
Dezső Lajos Művészeti Iskola diákjai által előa-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. MÁJUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. május 18-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 (később érkezett), Lázár József, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
80/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Beszámoló a közművelődési intézmények
működéséről. A Dömsödi Hírnök főszerkesztőjének beszámolója
4./ Beszámoló a Dömsödi Sportcsarnok működéséről
5./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló 8/1998. (V. 5.) rendelet módosítása
6./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról
szóló 17/2005. (IX. 16.) rendelet módosítása

7./ Az önkormányzat internetes portál szerkesztői rendszerének kialakítása
8./ Az OMK-ban időnként folytatott árusítási
tevékenység megvitatása
9./ Az 51-es főút úthasználati díja eltörlésének
kezdeményezése
10./ Dömsöd, Hold utcai villamos hálózat tulajdonviszonyának rendezése
11./ Dömsöd Nagyközség Településszerkezeti
Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása – környezeti vizsgálat szükségessége
12./ Egyebek
Zárt ülésen:
13./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezések elbírálása
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:
81/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

dott Oscar című vígjáték. Egyik unokámmal
együtt nagyon jól szórakoztunk az előadáson,
amelynek nívója sokkal több nézőt érdemelt
volna. Köszönöm a gyermeknap rendezőinek –
köztük a „Banyáknak” – a munkáját. Nézzék el
nekem, hogy nem sorolok fel mindenkit, mert
sokan segítettek, nagyon hosszú lenne a lista.
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
Június 29-én szerdán
14-15 óráig

DR. RÓKUSFALVY SYLVIA
képviselő asszony tart
fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
82/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Beszámoló a közművelődési intézmények működéséről. A Dömsödi Hírnök főszerkesztőjének beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
83/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
84/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
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viselő-testülete a Nagyközségi Könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
85/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
86/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök főszerkesztőjének éves beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ Beszámoló a Dömsödi Sportcsarnok
működéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
87/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont éves
beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (V. 5.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2011. (V. 20.) rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló 8/1998. (V. 5.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. május 20. napján.
A rendelet hatályos: 2011. május 20. napjától.
6./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról
szóló 17/2005. (IX. 16.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2011. (V. 19.) rendelete
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A pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
17/2005. (IX. 16.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. május 19. napján.
A rendelet hatályos: 2011. május 19. napjától.
7./ Az önkormányzat internetes portál
szerkesztői rendszerének kialakítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
88/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési portál szerkesztői
feladatainak ellátásával kapcsolatban a következő döntést hozta.
A képviselők a 2011. júniusi rendes ülésen tegyenek javaslatot olyan személyre, aki a közmunkaprogram keretében a szerkesztői feladatokat el tudja látni.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
8./ Az OMK-ban időnként folytatott árusítási tevékenység megvitatása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot:
89/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem korlátozza a Petőfi Sándor
Oktatási és Művelődési Központ épületének
bérbeadását árusítási tevékenység céljára.
A képviselő-testület egyben felkéri dr. Bencze Zoltán aljegyzőt, hogy a soron következő
rendes ülésre készítsen előterjesztést a bérleti
díjak mértékének emeléséről.
Felelős: Képviselő-testület;
dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: azonnal
9./ Az 51-es főút úthasználati díja eltörlésének kezdeményezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
90/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LV. tv. 101. § (1) bekezdésében meghatározott jogával élve megkeresi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infrastruktúráért Felelős Államtitkárságát, és kezdeményezi a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2006.
(III. 26.) GKM rendelet módosítását annak érdekében, hogy az 51-es számú főút Kiskunlacháza
és Dömsöd közötti szakaszán az úthasználati díj
fizetési kötelezettség eltörlésre kerüljön.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

10./ Dömsöd, Hold utcai villamos hálózat
tulajdonviszonyának rendezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
91/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze
István polgármestert arra, hogy folytasson
tárgyalást az ELMŰ-ÉMÁSZ Rt.-vel a
Dömsöd Hold utcai transzformátor állomás
tulajdonjogának átadásáról az ELMŰÉMÁSZ Rt. részére pénzbeli térítés ellenében.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
11./ Dömsöd Nagyközség Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása – környezeti vizsgálat
szükségessége
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
92/2011. (V. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközség
Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása kapcsán a következő döntést hozza.
A módosítás nem terjed ki az autocross pálya, valamint a volt zártkerti 7000-es hrsz-ú
ingatlanokra.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
12./ Egyebek
A napirendi pont keretében a képviselőtestület határozatot nem hozott.
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2011. június 30.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült
jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati
rendeletek a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek
olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon teszszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Suli Persely Alapítvány
Dömsöd
Széchenyi út 9.
2344
Adószám: 18679212-1-13

Közhasznúsági
jelentés
2010. év

Az alapítvány 1997. december 30-án került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróság AM. 1502. sz. alatt, majd
1999. november 26-tól kiemelten közhasznú alapítványként lett bejegyezve.
Kiemelten közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza, mely szerint fő (a teljesség igénye
nélkül) tevékenységei között szerepel a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában folyó oktatómunka támogatása, a magyar nyelv és irodalom tanítása, az ifjúság állóképességének javítása, a tanulók tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi oktatás továbbfejlesztése érdekében támogatások nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz.
Támogatást 2010. évben az Alapítvány 60.000 Ft-ot
kapott gazdálkodó szervezettől könyvvásárlásra, 288 Ft
folyt be kamatból, és az adózók által felajánlott 1%-ból
pedig 189.795 Ft.
Az alapítvány 2010. dec. 31.-i pénzkészlete: 27.046
Ft, a bankszámlán 299.179 Ft volt.
A 2009. év végén befolyt 265.334 Ft-ot (APEH 1%)
a kuratórium döntése alapján a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola kirándulásával kapcsolatos buszköltségéhez járult hozzá 250.000 Ft-tal. Mint arról már az
előző kuratóriumi jelentésünkben leírtuk az iskola egy
kétéves nemzetközi pályázat kapcsán tanulók és kísérők részvételével utaztak Lettországba.
A fennmaradó 15.334 Ft-ból 13.377 Ft-ot fordítottunk működési költségre – bankszámla-vezetési költség. Az APEH 1%-ból fennmaradó 1957 Ft-ot későbbi
működési költségeinkre fordítjuk.
A 2010. évben átutalt 189.795 Ft APEH 1% felhasználásáról a kuratórium később dönt, elköltésére 2011.
évben kerül sor, de ezt is az alapítvány céljainak megfelelően az iskola oktatási, nevelési munkájának segítésére fogja fordítani.
A 60.000 Ft-os támogatás (2010. évi) felhasználására a 2010/11. tanév végén fog sor kerülni, a jutalomkönyveket vásárolja meg belőle az alapítvány, amit a
tanévzárón osztanak ki a kiemelkedő tanulmányi munkát nyújtó, és közösségi munkát végző tanulóknak.
Az alapítvány az alapító okiratban foglalt közhasznú
céljainak megfelelően végezte a tevékenységét 2010.
évben is.
Dömsöd, 2011. 05. 24.
Szücsné Ágh Anikó, kuratórium elnöke

Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium a
13. sz. határozattal 2011. május 24-én elfogadta, a
Dömsödi Hírnök hasábjain közzéteszi.

XXI. évfolyam 6. szám

• Iskolai hírek • Iskolai hírek •

Iskolánk három tanulója angol alapfokú írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát
tett.
Az államilag elismert nyelvvizsgát sikeresen teljesítették 70% feletti eredménnyel.
Gratulálunk a három nyolcadikos tanulónak: Mendi Tibor
Sáfrán Tamás
Szegedi Imre

Ma da rak és fák nap ja 2011

„...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.”

Hermann Ottó

A fenti gondolat jegyében iskolánk felső tagozatában is megemlékeztünk
erről a napról. Faliújságon keresztül hívtuk fel a gyerekek figyelmét e nap
fontosságára. A programok több napon keresztül tartottak.
Rejtvényeket töltöttek ki a tanulók, és apróbb ajándékokkal jutalmaztuk
őket. Örömünkre sok gyereknek volt kedve játszani.
A meghirdetett rajzversenyre közel 40 tanuló készített rajzot különféle
technikákkal.
Gratulálunk a díjazottaknak!

SU LI-BU LI

2011. május 20-án a 6. a és a 7. a osztályok a felső tagozatosok számára bulit rendeztek az OMK nagytermében.
A program célja az volt, hogy a két szervező osztály kirándulásaihoz segítséget nyújtson. A büfé bevételéből sikerült csökkenteni a befizetendő pénz
összegét.
Azt gondolom, hogy a felső tagozatos diákok igazán jól érezték magukat
az egész délutánt kitöltő programon.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az OMK minden dolgozójának a
szervezésben, lebonyolításban nyújtott segítségért.
Gerenday Éva
Az általános iskola egyik kiemelt nevelési célja a gyerekek környezettudatos magatartásának formálása. Ennek kapcsán a tanév 2. félévében szemétszedési akcióban vettünk részt.
Az első alkalom a Föld napja, a Dömsödi Polgárőrség szervezésében.
A második alkalom egy országos szerveződés keretében történt. A szemétszedést Nagy Sebastian és Faragó Attila szervezték és irányították.
Ez alkalommal kb. 80 fő tisztította meg a szemét nagy részétől a Duna-partot és környékét.
Számomra személyes csalódás volt, hogy a felnőttek aránya jóval kisebb
volt a gyerekekénél. Pedig ez a nap is lehetőséget adott volna a példamutatásra a felnőttek részéről.
Elismerés és köszönet mindazoknak, akik 3 órát szántak idejükből, hogy
környezetünk tisztaságáért valamit tegyenek, szemben azokkal, akik nem vigyáznak környezetünkre.
A következő akcióra még több embert hívunk és várunk.
Gerenday Éva
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A Dömsödi Általános Ipartestület hírei

Mûhelylátogatások a szakmák népszerûsítéséért

A Dömsödi Általános Ipartestület az előző évekhez hasonlóan folytatja
pályaorientációs tevékenységét.
A dömsödi Gróf Széchenyi Általános Iskola diákjainak szeretnénk
megadni a lehetőséget, hogy megismerkedhessenek élőben a szakmákkal,
a szakmákat gyakorló vállalkozókkal. Ennek érdekében kezdeményeztük
az üzemlátogatásokat, amelyek során életközelbe kerülnek a gyerekek a
hétköznapi munkával, fogalmat alkothatnak a kézműves szakmákról.
A dömsödi Borászati Üzembe két alkalommal látogattak el a diákok
(15 fő).
Kudar Zsolt, az üzem egyik vezetője mutatta be az érdeklődőknek az
ott zajló tevékenységeket. Mivel az üzem fő profilja a szőlőfeldolgozás,
és a hozzá kapcsolódó borászat, egyszerre kaphattunk tájékoztatást a növénytermesztési, mezőgazdasági oldalról, majd pedig a szőlőfeldolgozás
és a borászat folyamatáról. Megismerkedhettek a gyerekek a feldolgozás
során használt gépekkel, a boros pincében pedig hatalmas és ősrégi hordókat csodálhattak meg.

Élménybeszámoló:

A napokban a dömsödi Borászati Üzemben tettünk látogatást.
Szüretelés után a szőlő először a szemezőbe, majd a présgépbe kerül.
Több száz hektoliteres tartályokban tárolják a mustot, míg meg nem forr,
majd lekerül a pincébe. Láttunk régi fából készült hordókat is, melyeket
ma már nem használnak. A falba épített rozsdamentes tartályokban
tárolják a bort míg be nem palackozzák. A bort a palackozó gép tölti az
üvegekbe, majd a boltokba kerül. Nekünk a hűvös pince tetszett a legjobban a régi hordókkal.
Gonda Andrea 7. b

Kiskunlacházán, Kapitány Zoltán cukrászüzemében ismerkedhettek
meg a diákok a cukrásztermékek elkészítésének fortélyával. A műhelylátogatás az alapanyagok tárolásának bemutatásával kezdődött. Zoli bácsi
kiemelte ennek az üzemrésznek a rendkívüli fontosságát. A termelő egységnél szorgos kezek készítették a különböző süteményeket, egyszerre
több helyen is más-más munkafolyamatokat láthattak a gyerekek. A sok
kézimunkát (olykor nehezet is) igénylő cukrász szakmát ebben az üzemben már modern gépek is segítik. A finomabbnál finomabb süteményeket
az újonnan átadott cukrászdában a diákok megcsodálhatták. Így szembesülve azzal, hogy a műhelylátogatás során néha felismerhetetlen munkafolyamatok és anyagok egységessé válva milyen széppé teszik a cukrász
szakmát. Zoli bácsi beszélt még a cukrász szakma rejtelmeiről, szépségéről és nehézségeiről. A műhelylátogatás kötetlen beszélgetéssel zárult, s
közben a diákok egy-egy gombóc fagylaltot is elfogyasztottak.
A cukrászüzemet kettő alkalommal 19 fő diákkal néztük meg.

Fontos törekvésünk a későbbiekben is, hogy műhelylátogatások szervezésével a szakmákat népszerűsítsük és segítsünk a pályaválasztás előtt
álló diákoknak döntésük meghozatalában.
Szeretnénk megköszönni az osztályfőnököknek, hogy segítenek megértetni a gyerekekkel, a tudatos pályaválasztás fontosságát, valamint az
Ipartestülettel való együttműködést!
Reméljük, hogy azok, akik ezeken részt vettek kellemes élményekkel
távoztak.
Dömsödi Általános Ipartestület vezetősége
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Fennállásának 60. évfordulóját ünnepli ebben az esztendőben a Ráckevei Ady
Endre Gimnázium.
Az iskola ebből az alkalomból május 14-én Öregdiák-találkozót szervezett. A
vendégek fogadását és a koszorúzást követően
színvonalas gálaműsor zárta a programsort.
Ezen az emlékezetes eseményen sok dömsödi
öregdiák is részt vett. Az 1951-ben induló Ady
Gimnázium első diákjai közül, szívesen eleget
téve a meghívásnak dr. Nagy István, dr. Raffay
Karolina és Sass Irén (Tóth Ignácné) képviselte
a dömsödieket.
Tóth Ignácné Irénke nénit ennek apropóján
kerestem fel és kérdeztem:
– Milyen érzések törtek felszínre a gálaműsor
alatt, és amikor be tetszett lépni az épületbe?
– Már régen elhatároztam, hogy el szeretnék
menni, hátha találkozok ismerőssel, vagy ha
nem, akkor a fiatalabbak biztosan tudnak egyikmásik diáktársról mesélni. Így mikor a Nagy
Pisti szólt, hogy lesz az ünnepség, már tudtam
biztosan, hogy részt veszek rajta. Nagyon kíváncsi voltam az iskolára, meg azokra is, akik
előttünk jártak. Az iskolába belépve rögtön a be-

RADYG 60

járattal szemben van a tablónk, de a Pistiéké
meg a Karoláéké is. Sok változás történt, mert
az egykori kollégiumi részen ma tantermek
vannak. A gálaműsor nagyon tetszett, igazán
emlékezetes maradt, és a fogadtatás is igen kedves volt. Jól éreztük magunkat, természetesen
ezt a napot erre szántuk.
– Tetszett-e ismerős arcokkal találkozni?
– Az évek múlnak és mi változunk. Ennyi idő
elteltével nehéz egymást megismerni. Nagy segítséget jelentett számunkra, hogy a belépéskor
mindenki kapott egy öntapadós matricát a gimnázium emblémájával, ahová fölírták a nevünket. Ez megkönnyítette a felismerést. Csak néztük-néztük egymást, aztán hosszas szemrevételezés után tényleg rájöttünk a másik kilétére.
Sajnos voltak akik betegség vagy egyéb okokból nem tudtak jelen lenni a találkozón.
– Milyen emlékezetes élmények maradtak a
Ráckevén töltött időszakból?
– Nagyon nehéz évek voltak. Mi bejárósok
voltunk, mert csak fiú kollégium működött.
Minden hónapban megvettük a buszbérletet,

A bányatavak veszélyei

Nyáron a nagy melegben mindenki keresi a lehetőséget, hogy a legtöbb időt strandolással tölthesse. Azonban a fürdőzés is komoly veszélyeket
rejt. A meggondolatlanság, az alapvető szabályok
figyelmen kívül hagyása minden évben halálos
balesetekkel jár. A főváros környéke tele van bányatavakkal, környezetük nagyon változatos, de
kevés a kijelölt fürdőhely, a tavak hamar mélyülnek, a víz néhol nyáron is jéghideg.
A legismertebb Budapest környéki bányató talán a Budakalászhoz tartozó Omszki-tó. A négyszög alakú tó könnyen megközelíthető Budapestről. Lehet vízisíelni, van wakeboard pálya is.
Pest megye kedvelt bányatavai közé tartozik
a Dunaharaszti bányató és a Délegyházi tavak
csoportja is. Dunaharasztin két tó található, az
egyik a jet-skiseknek fenntartott tó, a másik –
egy töltéssel két részre osztott – tó, melyen egy
kábeles vízisípálya és egy strand osztozik.
Ahol legálisan lehet fürödni: Délegyháza,
Dunaharaszti, Gyömrő, Pócsmegyer, Veresegyház, Dunavarsány és a Budakalász mellett található Omszki-tó egy kis része.
A fürdőzésre engedélyezett tavak vízminőségét a nyári szezonban kéthetente ellenőrzik, a
tisztiorvosi szolgálat munkatársai arra is figyelnek, hogy van-e ivóvíz, WC a környéken, illetve a szemetet rendszeresen összeszedik-e.

10 vízparancsolat a bányatavakhoz:

1.) Bányatavak területén fürödni csak olyan
helyeken lehet, melyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt

fürdőhelynek minősülnek. Fürdésnek számít, ha
felfújható játékcsónakkal, vizibiciklivel, matraccal megyünk be a vízbe. Az illetékes önkormányzat hozzájárulásával az ÁNTSZ kistérségi hivatalának feladata, hogy a bányatavaknál kijelölje a
fürdőhelyeket. A rendőrség csak ennek betartásáért felel, azaz ellenőrzi, hogy ki fürdik tiltott helyen. Aki megszegi az előírást, a Szabálysértésekről szóló kormányrendelet értelmében 20.000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, mivel közlekedésrendészeti szabálysértést követ el.
A bányatavak területén a fürdési tilalmat jelző táblák meglétét a rendőrség ellenőrzi. Amennyiben hiányosságot tapasztal, úgy a hiányzó
táblák pótlása céljából az illetékes jegyző vagy
kistérségi intézet irányába a szükséges intézkedést megteszi. Az önkormányzat hozzájárulásával a Nemzeti Közlekedési Hatóság jelöli ki,
hogy hol lehet jet-skizni. A pályákat bójákkal
kell körülhatárolni.
2.) Hat éven aluli és úszni nem tudó, 14 éven
aluli gyerekek csak felnőtt kíséretében fürödhetnek a fürdésre alkalmas és arra kijelölt helyeken. Annak is célszerű mentőmellényt vagy
mentőgallért felvenni, aki jól tud úszni.
3.) A bányatavak esetében fertőzésveszéllyel
is számolni kell, hiszen többségüknél a víz minőségét nem ellenőrzik, ezért nagyon sok veszélyes hulladék és méreganyag kerülhet a vízbe.
4.) A bányatavak, a nem kijelölt fürdőhelyek
esetében a higiéniás feltételek hiánya további
veszélyeket rejt, mivel sok helyen nincsenek ki-
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ami 60 Ft-ba került. Sokszor még az erre valót is
nehezen tudtuk összeszedni, mert igen nagy
volt a szegénység.
Az udvart a Duna felől most nagyon magas
kerítés szegélyezi. Emlékszem, hogy egykor ez
nem is volt, és bizony beleestünk a Dunába. Nekünk is voltak ilyen hajmeresztő dolgaink, de
azért jó és szép volt a ráckevei gimnáziumban
diáknak lenni!
Nagyon emlékezetes élmény, amikor Becsére mentünk krumplit szedni, még fizetést is ígértek a jól elvégzett munkáért. Mi nagyon igyekeztünk. Az osztályfőnökünk (fiatal pesti tanárnő) biztatott is bennünket, hogy siessünk-siessünk, de mégsem szedtük fel rendesen a krumplit, így el is maradt a fizetés.
Sok kellemes közös élménnyel gazdagodtunk az itt eltöltött évek alatt. Utolsó közös alkalom, amikor érettségi után együtt mentünk el a
Balatonra. A legszomorúbb talán mégis az,
hogy az idő úgy elszaladt!
Kedves Ady-s Öregdiákok, kívánom, hogy
az iskola 70 éves jubileumi ünnepségén ugyanilyen lelkesen és ugyanilyen létszámmal vegyenek részt 2021-ben!
-V.I.épített mellékhelyiségek, öltözők, nincs szemétgyűjtési lehetőség sem. Az ilyen tavaknál az elsősegélynyújtás is megoldatlan.
5.) A bányatavakról tudni kell, hogy hirtelen
mélyülnek, és vannak rendkívül mély pontjai,
ahol a víz nem tud felmelegedni. Ezt érdemes
szem előtt tartani akkor is, amikor csónakból,
matracról ugrálunk be a vízbe, mert ha felhevült
testtel hirtelen beugrunk, az izomgörcsöt vagy
akár szívbénulást is okozhat.
6.) Fontos tudni, hogy a bányatavak beláthatatlan, változó mélysége mellett a vízfenéken lévő veszélyes tárgyak (drótok, alkatrészek) is sérüléseket okozhatnak.
7.) A bányatavakat előszeretettel látogatják a
jet-skizők is, akik sokszor szintén balesetet okozhatnak a figyelmetlenül fürdőzőknek. Ha jet-skis
is használja a tavat, nem ajánlott a víz alá merülni
vagy ott úszni, mert a jet-skis nem érzékeli, hogy
a víz alól hol fogunk feljönni. A jet-ski fékhatással nem rendelkezik, nehezen irányítható.
8.) Nem tanácsos közvetlenül étkezés után,
teli gyomorral, felhevült testtel, szeszesital
és/vagy gyógyszer hatása alatt fürödni.
9.) A szív- és keringési betegségben szenvedők ne fürödjenek egyedül!
10.) Ha mégis valamilyen baj történik, azonnal a mentőket (104) és a rendőrséget (107) kell
értesíteni!
Adatok:
Pest megye területén 2010-ben 16 vízbefulladás történt. Ezeket az ügyeket a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében, igazságügyi orvosszakértő bevonásával vizsgálja.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
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Bábversenyre indultunk

2011. május 8-án a biatorbágyi faluházban rendezték meg a XIV. Koós
Iván Gyermekbábos Találkozót, amely egyben az országos találkozó megyei válogatója is volt.
Több hetes intenzív gyakorlás és kitartó felkészülés után mi is megmérettettük magunkat a neves zsűri előtt. (A zsűri tagjai Koós Ivánné dr. Vajna Ildikó pszichológus, Görögné Farkas Zsuzsanna bábpedagógus és
Szentirmai László főiskolai docens voltak.) Bár bábcsoportunknak ez
mindössze a harmadik versenye volt, mégis sikerült az előkelő harmadik
helyen végeznünk és több rutinosabb és képzettebb csoportot is magunk
mögé utasítanunk. A zsűri értékelésében külön kiemelte a gyerekek által
készített bábok szépségét, illetve a szereplők lelkesedését.

Ezúton is szeretném megdicsérni a résztvevő gyermekeket: Csehi Lilit,
Erős Fannit, Gonda Alexandrát, Guttyán Rékát, Hermann Zsoltot, Magyar Mátét, Ország Györgyöt, Sass Lillát, Székely Klaudiát, Tóth Ilonát
és megköszönni a szülők támogatását! Sok munka vár még ránk, de szerencsére jókedvvel végezzük, és bízunk benne, hogy jövőre ismét sikerrel
járunk majd!
Keyha-Czeller Piroska

KERESZTREJTVÉNY

A megfejtésben egy
klasszikus halcsali olvasható.
A megfejtéseket július 20-ig
kérjük leadni a Célpont(y)
Horgász Szaküzletbe.
A helyes megfejtők között
2x1000 Ft-os utalványt
sorsolunk ki.
Előző havi helyes megfejtés:
Lebegő pellet.
A szerencse a sorsolásnál
ezúttal Wágner Lászlónak és
Józan Andrásnénak
kedvezett.
Nyereményüket átvehetik
az üzletben.

VÍZSZINTES
1. A megfejtés
13. határátkelő helyünk
14. telik az idő
15. azonos betűk
16. híres focicsapat
17. mutatószó
18. női név
20. ruhakészítő
22. birtokol
23. megijed
26. tulajdonod
27. főzeléknövény

28. arcunk része
29. szúrófegyver névelővel
31. horvát sziget!
33. tüzelőanyaga
35. összeadás szava
37. Nemzetközi Olimpiai Bizottság
39. ilyen angyal is van
40. mesehős
41. leégett a gyertya
44. becézett Adrienn
46. rangjelző
47. abban az időben
48. áruházlánc

FÜGGŐLEGES
1. sajog
2. katonai kifejezés
3. azonos betűk
4. irányít
5. német férfinév
6. szépet tevő
7. kávémárka
8. csúnya
9. Ilona becézve
10. ókori fémedény
11. AK
12. Pest megyei település
17. étkezik

19. a búza is ez
21. légiposta
22. zöldségféle
24. majdnem illatos!
25. dada
30. kicsinyítő képző
32. üdítőital
34. egy szelet karaj!
36. mértani test
38. minden buktában van!
40. keverve bír!
42. repülőgéptípus
43. DK
45. néma dob!
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény májusi hírei
Májusban sok versenyünk, sok fellépésünk volt, sőt a vizsgák is megkezdődtek.
4-én grafika tanszakos növendékeink – Liptai Melitta, Csiszár Dóra,
Hartai Ádám, Huszti Barbara, Molnár Indira, Várkonyi Viktória – körzeti
rajzversenyen vettek részt Szigetcsépen. Csiszár Dóra és Várkonyi Viktória I., Molnár Indira III. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Kérges Tünde
tanárnő volt.
6-án a Dömsödről készült turisztikai műsorban szerepeltek tanulóink.
A felvételt Légrádi Szabó Gábor szerkesztő és kollégája készítette. Az első helyszín a művelődési ház volt, ahol Nagy László és Ispán Karina mutattak be standard táncokat (tanáruk Mihó Diána), majd a Ju és Zsu Társulat bemutatója után Jarosiné Szabó Ilona 4. a osztálya táncolt mezőségi
táncokat (tanáruk Bagi Ferenc) és vették fel először Nagy Rajmund néptáncos szólótáncát is (tanár: Bagi Ferenc).

A felvétel a Petőfi Szülői Házban folytatódott, ahol a szólótáncosunk
táncát másodszor is felvették. Ezután a Petőfi tölgyhöz mentünk, ahol
Jancsó Anna, Szabó Bettina és Vitáris Petra a Piroslik már a fákon a levél
kezdetű Dezső Lajos – Petőfi Sándor dalt adta elő.
Utolsó helyszínünk a Petőfi Múzeum volt, ahol a három énekes egy
népdalcsokrot énekelt.
8-án rendeztük meg a III. Házi Társastánc Versenyt, amelynek helyszíne a művelődési ház volt. A verseny az idén minősítő verseny volt, vagyis minden növendékünk helyezésben részesült. Arany, ezüst és bronz
minősítést kaptak a gyerekek, amelyhez érmet és egy Kérges Tünde tanárnő által tervezett oklevelet is adtunk. A versenyt Gerenday Éva tanárnő vezette, a pontozók Mihó Diána és Tóth Andrea táncpedagógusok
voltak. A számlálóbizottság tagjai Budai Noémi, Faragóné Pádár Tünde
és Perger Éva voltak. A hangosítást Bokor Zsolt kezelte. Ahhoz, hogy a
verseny zökkenőmentesen lebonyolódhasson, kellettek még olyan személyek is, akik a háttérben segítették a rendezvényt: Bene Jánosné, Gábor Tünde, Tóthné Ispán Ilona, Csikós Lászlóné, Mihó Györgyné, Radványi Patrik, Nagy László, Ispán Karina, Nagy Tímea, Horváth Balázs,
Pékné Fekete Ildikó, a Dömsödi Polgárőrség tagjai – Szigeti Barnabás és
Szigeti Tamás.
A versenyt két műsorszámmal színesítette Mihó Diána felnőtt tánccsoportja is, amelynek tagjai – sokszor fáradtan az egész napi munka
után – hétről hétre találkoznak, és kitartóan gyakorolnak.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a verseny
szervezésében és lebonyolításában.

Eredmények:
Táncoló Talpak – standard:
Papp András – Galambos Laura
Bődi Endre Zsigmond – Rüsics Alexa
Rácz István Bence – Horváth Senon Melinda
Bődi Gergely Máté – Lantai Cintia
Kolompár Dániel – Kolompár Izabella Judit
Zsákai László – Zsákai Melissza
Hermányi Gergely Barnabás – Pék Bianka
Keresztes Ákos – Perger Petra

arany
arany
bronz
arany
bronz
ezüst
ezüst
ezüst

Táncoló Talpak – latin:
Papp András – Galambos Laura
Bődi Endre Zsigmond – Rüsics Alexa
Rácz István Bence – Horváth Senon Melinda
Bődi Gergely Máté – Lantai Cintia
Kolompár Dániel – Kolompár Izabella Judit
Zsákai László – Zsákai Melissza
Hermányi Gergely Barnabás – Pék Bianka
Keresztes Ákos – Perger Petra
Zsebők Fanni – Farkas Ramóna
Jónás Barbara – Tolnai Tímea
Földi Dalma Margit – Rupa Nikolett
Mendi Barbara – Farkas Letícia

arany
arany
bronz
arany
ezüst
arany
ezüst
bronz
ezüst
ezüst
arany
bronz

Gyermek kiscsoport – standard
Kincses Kristóf – Draskovich Zoé
Földi Róbert Márk – Kovács Adrienn Zsuzsanna
Huszti Alexandra Hanna – Farkas Mercédesz
Biricz Vivien Linda – Csécs Kitti Zsanett
Kristóf Vivien – Pongrácz Bettina
Szigeti Mónika – Burján Dzsenifer
Bak Dzsenifer – Jónás Viktória
Lantai Szilvia – Kincses Ramóna
Lengvárszky Cintia

arany
arany
arany
ezüst
bronz
ezüst
bronz
ezüst
bronz

Gyermek kiscsoport – latin
Kincses Kristóf – Draskovich Zoé
Földi Róbert Márk – Kristóf Vivien
Huszti Alexandra Hanna – Farkas Mercédesz
Biricz Vivien Linda – Csécs Kitti Zsanett
Kovács Adrienn Zsuzsanna – Pongrácz Bettina
Szigeti Mónika – Burján Dzsenifer
Bak Dzsenifer – Jónás Viktória
Lantai Szilvia – Kincses Ramóna
Lengvárszky Cintia

arany
ezüst
arany
arany
ezüst
ezüst
bronz
ezüst
bronz

Babarózsa csoport – latin
Sámson Nikolett – Kolompár Izabella Judit
Kolompár Petra – Pék Bianka
Varga Szimonetta Marianna – Jancsó Anna Henrietta
Guttyán Kitti – Varga Dorina
Perger Petra – Csiszár Dóra
Kovács Szilvia – Kincses Ramóna
Zsákai Melissza – Huszti Barbara Györgyi

arany
arany
ezüst
bronz
arany
ezüst
ezüst

Gézengúz csoport – standard
Ács András József – Fábián Bianka

ezüst
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Jároli Kristóf – Kolompár Petra
Perger Gábor – Ács Dominika Éva
Papp János – Belencsik Krisztina
Budai Levente Antal – Jancsó Anna Henrietta
Bődi Endre Zsigmond – Sipos Evelin
Bődi Gergely Máté – Csiszár Dóra
Perger Benjámin – Kovács Szilvia
Márkus Péter – Ispán Karina
Sáfrán Mihály – Fábián Fanni
Zsákai László – Guttyán Kitti

arany
arany
arany
bronz
arany
bronz
ezüst
ezüst
ezüst
bronz

Gézengúz csoport – latin
Ács András József – Kolompár Petra
Jároli Kristóf – Fábián Bianka
Perger Gábor – Ács Dominika Éva
Papp János – Belencsik Krisztina
Budai Levente Antal – Jancsó Anna Henrietta
Bődi Endre Zsigmond – Sipos Evelin
Bődi Gergely Máté – Csiszár Dóra
Perger Benjámin – Kovács Szilvia
Márkus Péter – Ispán Karina
Sáfrán Mihály – Fábián Fanni
Zsákai László – Guttyán Kitti

ezüst
ezüst
arany
arany
bronz
arany
ezüst
arany
bronz
ezüst
bronz

Ifjúsági kategória – standard
Nagy László – Ispán Karina
Horváth Balázs – Nagy Tímea

arany
ezüst

10-én körzeti furulyaversenyen vettek részt növendékeink Szigetcsépen: Horváth Virág, Magyar Máté, Várkonyi Viktória és Piróth Krisztina.
Piróth Krisztina, aki iskolánk makádi tagozatán tanul, II. helyezést ért el a
korcsoportjában. Felkészítő tanára Povázai Gyula.
14-én volt a Kányádi Sándor emlékére megrendezett nemzetközi rajzverseny díjainak átadása. A rajzversenyen Kányádi Sándor Küküllő Kalendárium c. művéhez kellett illusztrációt készíteni. A zsűri tagjai: Zombori Béla nyugalmazott egyetemi adjunktus, Damó István grafikusművész, Énekes János formatervező és grafikus voltak. Az alsó tagozatos
korosztály különdíját iskolánk növendéke, Liptai Melitta kapta. Felkészítő tanára Kérges Tünde.
17-én a nagycsoportos óvodásoknak tartottunk hangszerválasztó koncertet, amelyen bemutattuk azokat a hangszereket, amelyeket a zeneiskolában lehet választani. A bemutatón Várkonyi Petra, Manger Petra, Balogh Abigél, Halász Dorottya, Magyar Máté, Horváth Virág, Keller Konrád, Tóth Ilona, Tóth Dániel, Kuna Orsolya növendékeink zenéltek. Felkészítő tanárok: Csák Péter, Nyikes Krisztián, Povázai Gyula, Sebestyén
Gábor, Somos András.
20-án Jancsó Anna, Szabó Bettina, Vitáris Petra részt vettek a Pesovár
Ferenc VI. Csoportos Népdaléneklési Versenyen. A versenyt a székesfehérvári Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza rendezte.
Az öttagú zsűri tagjai Vakler Anna és Maczkó Mária, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárai, Németh István, a Zenetudományi Intézet
munkatársa, valamint Varró János és Eredics Gábor népzenészek, tanárok
voltak. A három lány „Dömsödi Páratlan” néven rábaközi népdalcsokorral indult a népdal hármas kategóriában, és ezüst minősítést ért el. A zsűri
elnöke, Maczkó Mária külön kiemelte Szabó Bettina szólóbetétjét. A lányok felkészítő tanára Köntös Ágnes.
24-én kezdődtek a vizsgák a művészeti alapvizsgákkal. Ezen a napon a
zenészek tettek vizsgát, 26-án a makádi tagozat, 30-án az apaji tagozat növendékei vizsgáztak. 30-án a dömsödi gyerekek közül vizsgáztak furulya,
klarinét és gitár szakon.
27-29. Népdalénekeseink és társastáncosaink részt vettek a háromnapos Dabi Napok rendezvénysorozaton. Felkészítő tanárok: Mihó Diána és
Köntös Ágnes.
Május 28-án Várkonyi Viktória az Országházban vehetett részt a „Len-

gyel – Magyar Összetartás” pályázat díjkiosztóján. Viki alkotását 9316
pályamunkából választotta be a zsűri a legjobb 200 közé, amelyet a Parlamentben kiállítottak. A díjakat Kövér László, az Országgyűlés elnöke és
Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete adta át. Viki felkészítő tanára: Kérges Tünde.
29-én délelőtt az iskola furulyásai: Horváth Virág, Vella Fruzsina,
Várkonyi Petra, valamint a szolfézs csoportok növendékei szerepeltek a
trianoni megemlékezésen a dabi református templom kertjében.
30-án került beadásra a „Beton és festék” c. pályázatunk, amelyet a
Műcsarnok hirdetett meg. A grafika tanszakos gyerekek Varga Anett tanárnő segítségével készítették el a festményt, amelyről felvétel is készült.
A felvételt Radványi Patrik növendékünk készítette. Itt szeretnék köszönetet mondani a munkájukért nekik, valamint Varsányi Antalnak és munkatársainak, akik az iskola kerítésének falát renoválták és lefestették, így
lehetővé tették, hogy a gyerekek elkészíthessék a kompozíciójukat.
Az iskola Comenius projektjében résztvevő felnőttek Litvániába utaztak május 10-én. A nemzetközi találkozónak Klaipeda városa adott otthont. Az iskolánkat képviselő Varga Anett, Bognár Gáborné, Bene Jánosné, Bajzák István, Somos András és Sebestyén Gábor 15-én tért vissza
Magyarországra, beszámolójukat a következő számban olvashatják.
Végezetül szeretném megköszönni az általános iskola igazgatójának,
Mészáros Pálnénak és valamennyi munkatársának azt, hogy iskolánk programjait, versenyeit zavartalanul lebonyolíthattuk, hiszen a versenyek
többségét délelőttre szervezték, így a tanulók aznap nem tudtak részt venni az általános iskolai óráikon.
Megköszönöm Csikós Lászlónénak és munkatársainak, hogy a művelődési ház helyiségeit és berendezéseit használhattuk, illetve hogy rendezvényeink technikai lebonyolításában aktívan részt vállaltak.

FELHÍVÁS

Köntös Ágnes
igazgató

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 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
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Coaching 3. rész:
Összetett problémák – kreatív megoldások

Az előző részben azt néztük meg, hogyan tudunk olyan célt kitűzni magunk elé, ami ténylegesen elérhető. A most következő részben tovább indulunk az úton, és azt nézzük meg, hogyan találjunk olyan megoldási módokat, melyek újszerűek, merészek, ugyanakkor kreatívak, és lehetővé teszik, hogy tényleg elérjük, amit szeretnénk.
Amikor egy új kihívással kerülünk szembe, természetesen mindenki
elgondolkodik a lehetséges megoldásokon. Ilyenkor rutinból, a múltbéli
tapasztalatokra támaszkodva és a jelenlegi helyzet hozzáférhető információi alapján választjuk ki a megoldási módunkat. Ez nagyon hasznos egyszerűbb problémák esetében, hisz nem igényel nagy erőfeszítést, energiáinkat másra tudjuk fordítani.
Ez a leegyszerűsített megoldáskeresés azonban nem hasznos bonyolultabb, összetettebb, vagy nagyobb jelentőséggel bíró problémák, megoldásra váró helyzetek esetében. Ilyenkor ugyanis csak „rutinból” dolgozunk, és figyelmen kívül hagyhatunk jó néhány nem annyira egyértelmű,
de sokkal kreatívabb és jobb eredményt hozó megoldási módot. Ebben az
esetben fontos, hogy ne szorítsuk be magunkat a megszokás, a tradíció, a
mások is így csinálják, de sokszor még a „józan ész” keretein belülre se.
A hatékony megoldáskeresés első fázisa, az úgynevezett ötletbörze.
Ennek lényege, hogy hagyjuk szabadon áramlani a gondolatainkat, hogy
minél több és minél szokatlanabb megoldási módok juthassanak az
eszünkbe. Ez így sokkal egyszerűbbnek hangzik, mint amilyen a valóságban. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb embernek nagy nehézséget
okoz, két-három hagyományos, egyszerű megoldási módnál több felsorolása. Az ok leginkább az, hogy az emberek hajlamosak már ebben a fázisban értékelni, és elvetni a nem jónak, túl nehéznek, túl drágának, bizonytalan kimenetelűnek stb. tűnő ötleteket. Ez ilyenkor hiba. Ezzel a hozzáállással lekorlátozzuk agyunk kreatív energiáit, ahelyett, hogy felszabadítanánk őket. Fontos, hogy az ötletkeresés fázisában minden felmerülő ötletet, legyen az bármilyen bárgyú, irracionális, elszállt, drága stb. gondosan
írjunk fel. Majd később szelektálunk. Ilyenkor csak az a lényeg, hogy minél több megoldási módunk legyen, és hogy agyunk átkapcsoljon egy
szabadon szárnyaló, tényleg új megoldási módokat találni képes üzemmódba. Cél a verziók számának növelése. Minél több, annál jobb.
Amikor már kellő számú ötlet összejött, és már végképp nem tudunk
semmiféle új gondolatot előcsiholni magunkból, akkor kezdődhet a munka, vagyis az ötletek kiértékelése.
Ilyenkor minden egyes megoldási javaslatot górcső alá veszünk. Megvizsgáljuk az erősségeit, gyengéit. Ilyen kérdésekre keressük a választ:
– Hogyan működne?
– Melyek az erősségei?
– Melyek a hátrányai?
– Milyen problémák merülhetnek fel ezzel kapcsolatban?
– Lehetne-e másképp is használni?
– Mi történik, ha egy másik lehetőséggel együtt használjuk?
– Hogyan épülne fel?
– Milyen erőforrásokra lenne hozzá szükség?
– Milyen szinergiával járna?
Ebben a fázisban szelektálunk, a remélhetőleg számos ötlet közül kiválasztjuk azokat, amelyeket megvalósítunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy
a legjobb ötletek, melyek a legtöbb előnnyel járnak, nem az első néhány
rutinszerű ötlet közül kerülnek ki. Sokszor előfordul az is, hogy egy nem
megvalósítható ötlet, amit az emberek általában már a felmerülése pillanatában el szoktak hessegetni, egy kis átalakítással, esetleg egy másik ötlettel való kombinálással remek megoldássá alakul. Ne féljünk tehát az első fázisban tényleg minden, nem szokványos, esetleg bolondos ötletünket
felírni.

Miután minden egyes ötletet végigelemeztünk, megnéztünk, a következő feladat a döntés. El kell dönteni, mi az, amit a gyakorlatba átültetve
meg is fogunk valósítani.

Semmi okunk sincs feltételezni, hogy az első válasz a legjobb – állítja
Edward de Bono.
Vegyünk egy olyan példát, ahol egy termelő, vagy kereskedő cég egy
árral kapcsolatos döntést akar meghozni. Csak három lehetséges alternatíva létezik: Ugyanazon a szinten hagyjuk az árat, csökkentjük vagy emeljük. Mást nem tudunk tenni.
Ez igaz, annyiban, hogy az árral kapcsolatos döntésünk e három kategória valamelyikébe tartozik. Ennek ellenére igen nagyszámú lehetőségünk van. Csökkenthetjük a termék árát később. Változtathatunk a terméken és előállhatunk egy alacsonyabb árú verzióval, esetleg a magasabb
árú prémium változattal. Változtathatunk a termék promócióján, hogy indokolhassuk a magasabb árat. Egy időre leszállíthatjuk az árat, majd ismét visszaemelhetjük. Leszállíthatjuk az árat, aztán felárat számolhatunk
fel az extrákért (ugye ismerős az autókereskedelemből)?
Látható, hogy tulajdonképpen bármelyik verzió besorolható az első három kategória valamelyikébe, mégis sokkal több annál. A mereven gondolkodók fő hibája, hogy felsorolják a fő alternatívákat és azután nem
mennek tovább. Ne essünk ebbe a hibába.
A következő részben megnézzük, hogy mit tegyünk, ha megszületett a
döntés. Hogyan ültessük át a gyakorlatba, amit elterveztünk, és hogy milyen akadályozó tényezőkkel kell számolnunk.
Mucsi Edina
Coach
06-30/284-7653

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár
2011. június 20-tól augusztus 31-ig a
következő nyitvatartási rend szerint tart nyitva
H.: 7.
30
K.: 7. -14
30-14
Sz.: 7
.3
Cs.:7 0-14
.30-14
P.: 7.
30
Sz.: 8 -12
-12

A nyári szabadság időszakára szeretnénk
szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását
2011. augusztus 1. – augusztus 14-ig.
Nyitás: 2011. augusztus 15.
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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

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!
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

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
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VIII. Europop Nemzetközi Gyermek,
Ifjúsági és Felnõtt Énekes Fesztivál

A rendezõ bemutatása:

A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ (PSOMK) Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzatnak külön önálló költségvetési szerve, a képviselő-testület által meghatározott költségvetéssel rendelkezik.
A PSOMK-nak kettős funkciója van.
Részben általános iskola, másrészt pedig
számos terme a művelődést szolgálja.
Az intézmény igen széles rétegek számára
nyújt érdekes foglalkozásokat, és fogékony
napjaink igényeire, kezdeményez vagy helyet biztosít számos időszakos tanfolyamnak, köri tevékenységnek, előadásokat, konferenciákat szervez. Ugyanakkor rendszeresen helyet ad képzőművészeti és más jellegű
kiállításoknak, lehetőséget biztosít versenyek lebonyolítására a házon belül és kívül.
Maradandó élményt nyújtanak a helyi és
vendég előadóművészek, színésztársulatok
szereplései, akárcsak a nagyszabású bálok.
A PSOMK minden évben készít programtervezetet, ennek keretén belül VIII. alkalommal megrendezésre kerül a Nemzetközi
Europop rendezvény.

Az Europop Fesztivál
elõzményei:

Az első fesztivált 2004-ben tartottuk, és
azóta minden év májusában újra és újra
megrendezzük Dömsödön. A fesztiválon hazai és külföldi fiatalok mérik össze énektudásukat pop-ban és musical-ben három korkategóriában. 2011-ben tartottuk sorrendben
a VIII. versenyt. Általában kb. százötven
versenyző jelentkezik az internetes és rádiós
felhívásokra. Évről évre egyre magasabb
színvonalú versengésben vehettek részt az
énekesek, a legutóbbi fesztiválon már kifejezetten kemény küzdelem folyt a helyezésekért. A fesztivál az énekesek körében jól
ismert – sőt elismert. Büszkék vagyunk arra,
hogy Magyarországon elsők között teremtettük meg a nemzetközi énekes versenyek
feltételeit.
A mi fesztiválunk külföldi mintára jött létre. A montenegrói Zlatna Staza fesztivált
vettük alapul, később kiderült, hogy más országokban is rengeteg hasonló módon működő énekverseny létezik. Közismert, hogy
pl. Christina Aguilera és Britney Spears is
ilyeneken tűntek fel (Walt Disney tehetségkutatók). Hasonló fesztivált szervez rendszeresen a RAI, Lengyelországban, Romá-

Fotó: Kővári

Rakszegi Zita: sajtómunkatárs, Fehér Richárd: junior kategóriában – pop műfajban
II., musical műfajban III. helyezést ért el, Bognár Tibor: a fesztivál igazgatója és
Csikós Lászlóné: főszervező

niában, Bulgáriában, Moldáviában és valamennyi délszláv országban se szeri, se száma az ifjúsági énekversenyeknek, de vannak
nagy gyerekfesztiválok Oroszországban,
Ukrajnában, Görögországban, Németországban, Szlovákiában, Franciaországban,
Dániában, Nagy-Britanniában, sőt Üzbegisztánban, Kazahsztánban, Törökországban, Grúziában és Izraelben is. Valamennyi
fesztivált a média figyelme kíséri, sok helyen a nemzeti televíziók is jelen vannak, és
élőben közvetítik az eseményeket.
Az évek során a Petőfi Rádió, a Pest megyei Közgyűlés, a Dömsödi Önkormányzat, a
Takarékszövetkezetek és néhány kisebb
szponzor állt anyagilag az ügy mögé. Ennek
ellenére az anyagi nehézségek végig jelen
voltak és vannak, mivel – elsősorban földrajzi
okok miatt – nagyon nehéz ezen a területen
támogatókat találni. Mégis, a csekély számú
szervező nagy-nagy lelkesedése máig fenntartja a fesztivált, gyakran társadalmi munkában látják el a sokirányú tevékenységet. Nehezen tudjuk működtetni a rendezvénysorozatot, gyakran találkoztunk értetlenséggel és
sznobériával. (Pedig ha látnák, hogy a sokféle
nemzetiségű gyerekek milyen gyorsan megtalálják egymás között a hangot és mennyire
őszintén örülnek egymásnak! Itt nincsenek
nemzetiségi ellentétek, nincsenek politikai
felhangok, csak szeretet és megértés!)

A szer vezés

A fesztivált a Dömsödi Petőfi Művelődési
Ház szervezi. Minden év februárjában az
internet Énekverseny portálján és az Önkormányzat honlapján, valamint a rádióban és
szinte valamennyi magyar művelődési házban elhangzik a felhívás.
A rendezvényt május közepén, egy péntek-szombat-vasárnapból álló hétvégén tartjuk. Ennek során az első két napon van a
magyar előválogatás, innen kb. harminc versenyző kerül a vasárnapi döntőbe, ahol a
külföldiekkel mérkőznek meg. A külföldi
résztvevők hazájuk hasonló versenyein a
legjobb helyezéseket érték el.
Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az Europop Nemzetközi Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Énekes Fesztivál. Általában nyolc-tíz ország – uniós és délszláv – fiataljai mérik össze énektudásukat két műfajban: popban és musical-ben.
Három szinten folyik a megmérettetés:
kistérségi-megyei, országos és nemzetközi
téren, a díjak is eszerint oszlanak meg.
Egyetlen fődij van, az abszolút Grand Prix,
amit az nyer el, aki valamennyi kategóriában és területi szinten a legjobb volt. A fődíjon kívül számos egyéb díj, helyezés is van.
A külföldiek teljes ellátása és elszállásolása
általában a helyi szállókban és éttermekben
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történik. A résztvevők többnyire pénteken
érkeznek (mialatt a magyarok egymással
versenyeznek), szombaton pihenés, valamint budapesti buszkirándulásra is visszük
őket. Számukra van próbalehetőség is. Az
elmúlt évben Litvániából, Romániából,
Szlovákiából, Lengyelországból, Bulgáriából, Bosznia-Hercegovinából, Szerbiából,
Szlovéniából, Németországból, Montenegróból, Ukrajnából érkeztek fiatalok. A versenyzők élőben énekelnek a magukkal hozott jó minőségű zenei alapra. Előzetes
internetes jelentkezésük alapján a verseny
napján jelentkeznek a regisztrációnál, ahol
lajstromba veszik, beszerkesztik a versenybe és sorszámmal látják el őket. A sorszámok alapján kapja a szükséges információkat a zsűri, a műsorvezető és a hangtechnika.

A zsûri és a zsûrizés

A zsűri 5-7 tagból álló, nagy szakmai hozzáértéssel rendelkező testület, ismert és kevésbé ismert zeneszerzőkből, zenészekből,
énekesekből, énektanárokból és zenei szerkesztőkből áll. A zsűri elnöke eddig minden
évben Farkas Katalin, a Petőfi Rádió ma
már nyugdíjas zenei szerkesztője volt, de
zsűrizett nálunk már Dévényi Tibor, Géczi
Erika, Létrai Ákos, Lola stb.
A zsűri tagjai elsősorban az összhatást és
az előadásmódot pontozzák. Annak nincs jelentősége, ha valaki tisztán énekel és nem
esik ki a ritmusból, mert ez alapfeltétel.
A zsűrizés módja igen egyszerű, a versenyszám elhangzása után a produkciót
1-10-ig pontozzák és a kapott pontokat
nyomban össze is adják. A pontozás nem
nyilvános. A végeredményben az összesítés alapján kialakított sorrendet vesszük
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figyelembe. Holtverseny esetén a zsűri
dönti el a sorrendet.

Díjak

A díjakat ünnepélyes keretek között adjuk át. A serlegeken kívül emléklapot és
ajándékokat is kapnak a versenyzők.
Pénzdíj nincs, csak serlegek. Mivel gyerekekről van szó, nagyon sok díj van: I-VI.
díj minden kategóriában, azon felül számos különdíjat is adunk. (Legutóbb erre
nagy szükség is volt, mert egészen kiváló
produkciók tömegét láthattuk és hallhattuk.) A legnagyobb elismerést a Grand
Prix jelenti, amely az abszolút díj. Ebből
csak egyetlenegy van, az összes kategóriából az egyetlen legjobb énekes kaphatja.
Az elmúlt években a magyar győztesek
képviselhették Magyarországot hasonló
külföldi énekes fesztiválokon.

A mûsor

A selejtező nem jelent különösebb szerkesztési gondot, a produkciók egymás
után következnek, a sorozat végén pedig
elmondjuk, hogy ki vehet részt a nemzetközi döntőn. A vasárnapi nagy versenyen
azonban néha sztárok, táncprodukciók is
színesítik a programot, a zsűri tanácskozásának ideje alatt pedig diszkó is van, amit a
műsorvezetők celebrálnak.

A fejlõdés útja

A fesztivál „kinőtte” magát. A jelenlegi
kissé provinciális megjelenést el kell hagyni
és európai színvonalúvá kell tenni a versenyt. A helyes irány megválasztásához sok
jó külföldi példánk van. Már az első verseny
során azt szerettük volna, ha televíziós nyil-

vánosságot is kap a fesztivál. Volt beszámoló a legnagyobb tévékben (MTV, RTL, TV2,
Duna), valamint a Petőfi Rádióban, de mi
azt szerettük volna, ha ennél többet láthatott
és hallhatott volna a közönség. Igazán mi
mindig azt akartuk elérni, hogy egy nagy televízió az ügy mögé álljon és akár élő adásban közvetítse az eseményt. Persze – jól tudjuk – ehhez egészen másféle felállás és versenykiírás szükséges. Úgy tűnik, hogy sikerült az ifjúsági énekes fesztivál életképességét bizonyítanunk. Mivel az énekesek színvonala megfelelő, a külföldieké úgyszintén,
érdemes a versenyt nagyobb volumenűvé
fejleszteni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges egy nagy televízió támogatása.
A televíziós változat esetében egészen
biztosan ugrásszerűen növekedne az érdeklődés, különösen akkor, ha erről beharangozók is elhangoznak. Nagy valószínűséggel a
hajdani Ki Mit Tud-ok iránti érdeklődéshez
hasonlóra számíthatnánk.
Az európai színtéren való aktív megjelenést segíti elő, hogy idén beléptünk a WAFA
nemzetközi szervezetébe, amely a hasonló
fesztiválokat koordinálja. A WAFA interaktív internetes TV közzé tette az idei magyar
fesztivál helyét és idejét.

A rendezvény által elérni
kívánt célok:

Célunk Dömsöd és a kistérség kulturális
tevékenységének pezsdítése, a nagyközség
iránti hazai és nemzetközi érdeklődés felkeltése és szinten tartása, az idegenforgalom fellendítése az ifjúság bevonásával. A rendezvény elősegíti a fiatal tehetségek felkutatását.

Csikós Lászlóné
P.S.O.M.K. igazgató

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. június havi programjai
2011. június 14. (kedd) 18,00 órától
A Dezső Lajos A.M.I. társastánc évzáró
bemutatója
Helye: OMK nagyterme
2011. június 18. (szombat) 9,00 órától
V. DÖMSÖDI HAL-VÍZ NAP
Helye: Kék-Duna Kisvendéglő
2011. június 25. /szombat/ 19,00 órától
UTÁNPÓTLÁS ÉVZÁRÓ BÁL
Belépődíj: 500 Ft. Helye: OMK nagyterme.
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I V. D A B I N A P O K
Május utolsó hétvégéjén háromnapos, nagyszabású rendezvénynek adott otthont a dabi
„Lila kocsma” udvara, a dabi Malom udvara,
valamint a Dabi körút egy szakasza.

A már hagyományosnak mondható programokat a szervezők nagy gonddal állították öszsze. Gyermekek és felnőttek egyaránt megtalálták a kikapcsolódásra megfelelő programot. Az
ügyességi versenyektől az arcfestésig kipróbálhatták magukat a vállalkozó szelleműek, míg
az Ízek utcáján felállított bográcsokban ínycsiklandó ételek várták a látogatókat. A kellemes
meleg napsütéses időjárás kedvezett ennek a
kora nyári szabadtéri rendezvénynek. Így valóban igaz a szlogen, mely szerint „A Dabi Nap
egy jó nap!”
Részletes beszámoló a júliusi számban.

-V.I.-

STRANDOLJUNK BIZTONSÁGBAN

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szeretné felhívni a kikapcsolódni vágyó strandolók figyelmét néhány fontos dologra, melyekkel gondtalan, felhőtlen lehet a
nyári szabadság. Saját értékeinkre figyelni mindig nagyon fontos, a nyaralásra, kikapcsolódásra
félretett pénz nagy kincs.
Azonban fürdőzés, szaunázás, csúszdázás közben nem mindig tudunk figyelni értékeinkre.
A kisgyermekes családok figyelme elsősorban a gyerekekre irányul. Ők nyilvánvalóan nagyobb eséllyel hagyják holmijukat őrizetlenül, könnyebben válnak lopás áldozatává.

Néhány jó tanács:

• Csomagjait soha ne hagyja őrizetlenül!
• Amennyiben csomagjait mégis őrizetlenül hagyja, mindig takarja le!
• Ha lehetőség van rá, használja az értékmegőrzőt!
• Ne tartson magánál nagyobb pénzösszeget!
• Mobiltelefonját tartsa kikapcsolt állapotban, a csörgő telefon figyelemfelhívó lehet!
• Csomagjait úgy helyezze el, hogy a medencéből is rájuk lásson!
• Amennyiben azt észleli, hogy valamije eltűnt, azt azonnal jelezze a személyzet felé!
• A strand előtt parkoló gépkocsijának utasterében soha ne hagyjon csomagot!
Pest MRFK

Pinkert
György
1935-2011

„Semmi sem áll
csak úgy, önmagában
a világban. A legnagyobb kínok közé keveredik a nevetés, a vigasz, a hit, a fény, a szeretet. Minden fényben ott az árnyék, az árnyékban a fény.”
Tisch Ferenc
Ég Veled Gyuri bácsi.
A kiváló szakember és pedagógus a fél évszázad során rengeteg versenyt, köztük Európa- és világbajnokságot szervezett, kezei
közül bajnokok sora került ki, valamint újságot és weboldalt szerkesztett. Mindent megtett, hogy a mátyásföldi modellező egyesület
hazai és nemzetközi hírnevet vívjon ki magának. Gyuri bácsi majd egy évtizede beteg
volt már. Akaraterejével, tenniakarásával
azonban kilenc éven át ellen tudott állni a
gyilkos kórnak. 2011. április 29-én, életének
77. évében elhunyt. Hosszú évtizedeken keresztül szervezte a dömsödi Tatárhegyi erdő
melletti pusztába, a „repülő modellezők
Wimbledonjába” a különböző versenyeket.
Az 1995-ös világbajnokság során kerültem
munkakapcsolatba Vele és a lelkes repülőmodellezőkkel. Ezen program alapján indult
be Dömsödön a falusi vendéglátás rendszere,
alakult meg a „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület. Több éven keresztül segítettük
Gyuri bácsi és a modellezők álmainak megvalósítását, egészen 2001-ig, amikor is sajnálatos módon el kellett hagyniuk Dömsödöt, a
pusztát, melyben már az 50-es évektől rendszeresen röptették repülő modelljeiket. A jó
kapcsolatunk továbbra is megmaradt, és
többszöri nekifutással próbáltuk visszahozni
a repülőmodellező versenyeket Dömsödre,
de sajnos mindhiába. Titkon vágyott arra,
hogy még egyszer szabadon röptethesse gépét a Tatárhegyi erdőnél a pusztában, de ez
nem adatott meg Neki. Most fent az égi birodalomban mosolyogva tekint le ránk és lelke
szabadon szárnyal felettünk, mint azok a repülőmodellek, melyeket épített.
Gyuri bácsi köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk, köszönöm azt a jóságot és odaadást, amit számomra és a dömsödi „falusi
turistáknak”, Egyesületünknek nyújtottál.
Nyugodj békében.
Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület közhasznú Szervezet
elnöke
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NYÍLIK A GYEREKHÁZ!
Kedves Szülők!

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Petőfi tér 2-3. sz. alatt a felújított épületben megnyílik a Kisherceg Gyerekház, ami a TÁMOP
5.2.2-10/1 pályázat útján valósult meg. Megnyitó ünnepség 2011. június 25-én, szombaton 10 órakor lesz, ahová minden 5 év alatti gyereket nevelő családot szeretettel várunk.

A megnyitó előzetes programja:

1. Köszöntők
2. Óvodások és iskolások táncbemutatója
3. Roma szavalócsoport előadása
4. A Kisherceg Gyerekház üzenete az ovisok és kisiskolások előadásában
5. Ünnepélyes szalagátvágás
6. Lufihajtogató bohóc és más meglepetés műsorok.
A gyerekház 2011. június 27-én, hétfőn 9 órakor nyílik meg a látogatók előtt és egész évben minden hétköznap 9-13 óra között nyitva
tart.

Mit nyújt a gyerekház?

• Rendszeres délelőtti nyitva tartás mellett a gyerekek és a szülők számára egyaránt kínál ingyenes programokat.
• A gyerek képességeinek kibontakoztatásához megfelelő környezetet
biztosít és nyomon követi a gyerek fejlődését.
• Rendszeresen együttműködik a családokkal foglalkozó szakemberekkel (védőnő, gyerekjóléti szolgálat, gyerekorvos, óvónő, gyógypedagógus).
A gyerekház dolgozói szeretettel várnak mindenkit a megnyitón és a
hétköznapokban egyaránt!
Biricz Márta Enikő gyerekházvezető
Gnájné Kulcsár Angelika gyerekházi munkatárs
Csányiné Laczó Judit koordinátor
Váldi Nikolett prokjekt manager
Zsiba Sándorné könyvelő
Korona Sándor, az egyesület elnöke

Zenés
Nyári Esték
Sok szeretettel hívja Önt és kedves családját
a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet
2011. június 25-én szombaton 16,00 órai kezdéssel
bemutatásra kerülő „Csókos asszony” című
zenés színmű előadásra.
A színművet előadja az Iringó Színjátszókör.
Előadás helye: 2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
Petőfi Múzeum udvara.
Szereposztás

Dorozsmai Pista – Nagy Seby
Pünkösdi Kató – Bábel Andrea
Ibolya Ede – Kincses István
Rica-Maca – Balaton Magdi
Hunyadiné – Tarrné Zsóka
Kubanek Tóbiás – Bábel László
Báró Tarpataky – Tarr István
Salvatore – Korona Sándor
Tűzoltó – ifj. Tarr István
Szomszédasszony – Orosz Anna
Súgó – Bábelné Marika
Közreműködik:
Dezső Lajos AMI táncosai
(Ispán Karina, Nagy Tímea, Orbán Noémi)
Bakó Gábor, Gábor Gergő, Guba Nikolett
Koreográfia: Mihó Diána
Zenei vezető: Varga Attila
Május 29-én vasárnap a IV. Dabi Napok programján meghirdettük, hogy megnyerte a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet a „Dabi Játszótér és Kalandpark” pályázatát. Ma, 2011. június 6-án kaptuk meg a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal levelét, melyben tájékoztatnak arról,
hogy a 2009. 12. 21. benyújtott, 2064324388 azonosító számon
nyilvántartott pályázatunkat támogatják. Így már idén el lehet
kezdeni a tervezési, szervezési és építési munkákat.
A részletekről a Dömsödi Hírnök júliusi számban tájékoztatjuk a falunk apraját-nagyját. Tudják, a „Sok kicsi a játszótérre
ment”!

Hirdetés

Jó minőségű körbálás lucernaszéna, kalászos
búzaszalma van eladó!
Érd.: Tóth István Dömsöd, Haladás u. 1.
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Dömsöd területén az eltelt időben történt
közlekedési baleset…
Április 22-én 19.30 óra tájban egy helyi lakos a
személygépkocsijával Budapest irányából Tass
irányába haladt a Kossuth Lajos utcán. Balra akart
kanyarodni a Dózsa György utcára, és nem vette
figyelembe, hogy a személygépkocsija előzését már megkezdte egy másik
személygépkocsi vezetője, aki Bp. XVIII. ker. lakos. Mindkét fél észlelte a
forgalmi helyzetet, és meg is álltak. Körülbelül olyan helyzet lehetett, mint mikor az összeütközés előtt a PAUSE felíratú gombbal megállítjuk a DVD-lemez lejátszását. Aztán mindkét fél kölcsönösen felújította a régi időkben a
„Most mutasd meg!” című vetélkedőkben tanultakat, és nem egészen európai
módon és egyáltalán nem udvariasan közölték egymással, hogy ki a felelős a
kialakult közlekedési helyzetért. Aztán kellőképpen felindulva a másik értetlenségén mindketten elindultak. Természetesen olyan volt, mint a távkapcsolón, ha lenyomjuk a PLAY gombot, folytatódott a mozgás, és kis sebességgel
egymásnak ütköztek. Egy kis toleranciával, nagyvonalúsággal elkerülhető lett
volna az anyagi káros baleset. Úri módon való viselkedéssel most sem a rendőröknek, sem a karosszérialakatosoknak nem lenne munkája.
Dömsödi bűnügyek…
Április 21-re virradóra a Dózsa Gy. utcából alkalmi lopás módszerével
egy benzinmotoros fűnyírót tulajdonítottak el. Április 28-án 09.30 óra körül a Tassi útról nyíló kis közben egy nyitott személygépkocsiból táskát
loptak ki, benne okmányok, készpénz és mobiltelefon. Április 22-re virradóra az Ősz utcában egy családi házból alkalmi lopással mobiltelefont és
készpénzt loptak el. Május 09-re virradóra a Bajcsy-Zs. utcában melléképületből hosszabbítót és fém cikkeket loptak el ajtófeszítés módszerével.
Május 13-án 12.50 óra körül a Dózsa Gy. úti Óvoda előtt parkoló személygépkocsi ablakát betörték és onnan válltáskát tulajdonítottak el. Az
Üdülőterületen a Vadvirág utcában falbontás módszerével április 27-én
észlelt körülmények közepette kerékpárt, fém cikkeket és kerti szerszámokat loptak el. Május 01-jén vették észre a tulajdonosok, hogy a Tókertben lévő víkendház fel van törve és hiányzik minden ami mozdítható. Fűnyíró, hálózsák, szerszámok, a kishal hálón át a szúnyogriasztóig minden.
Kivágták az Akácfa utcában egy víkendház kerítését, lefeszítették az akna
fedelét és a szivattyút vitték el az udvarról április 27. körüli időben. A Fűzfa utcában pedig egy melléképületbe törtek be május 01-07. közötti időben, kisgépeket, szerszámokat és fűkaszát vittek el.
Információikkal keressék Molnár László r. hdgy. urat, a Nyomozó Alosztály Vezetőjét, Kajdácsi Imre r. tzls. urat, vagy bármelyik rendőrt.
Kisebb súlyú cselekményről
Május 04-én 23.20 órakor két bőrig vizes Ráckeve, pokolhegyi lakost
igazoltatott a KMB Dömsödön. A keresztkérdések hatására összezavaro-
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dott a két fiatal férfi, és elismerték, hogy valami
tekervényes módon a Préri Horgásztó környékén szerettek volna (orv)horgászni. Nem igazán ismerték a területet és meg is ijedtek valamitől, ezért beleestek egy vizesárokba. Mivel a
bűncselekmény megalapozott gyanúja nem állt
meg, ezért eligazította őket az intézkedő rendőr, és megmutatta a két fő
zavarodott embernek, hogy merre van Ráckeve.
Tanulságos bűncselekmény
Május 07-én reggel Kiskunlacháza „Fő” terén a bejelentő szerint 5 fiatalember püföli egymást. A kiérkező rendőrjárőr szétválasztja a verekedőket,
akik már reggel 06.15-kor ütik egymást és birkóznak. 5 fiatalemberről van
szó, akik aztán előállításra kerülnek és orvoshoz és kórházba is, mert olyanok
a sérülések, de az egész egy beszólás miatt van. Mert én beszólok neked,
mert én már többet ittam és bátrabb vagyok, meg amúgy is utállak, aztán a
másik társulat meg nem hagyja magát, és ebből lesz a Fő téri botrány. Folyik
a vizsgálat, az okokat és a motivációt keressük, de talán udvariasabban, és ha
nagyon utál valakit az ember, akkor azzal legyen igazán udvarias…
Hangos a zene
Számtalan intézkedésünk volt az elmúlt hónapban, mikor a bejelentés
alapján ki kellett vonulnunk a helyszínre, mert egy-egy szórakozóhely
melletti szomszédok már nem bírják tovább és rendőri intézkedést kérnek. A rendőrnek lenne más dolga is, de muszáj kimenni és intézkedni.
Lehet, hogy a jószomszédi viszony jószomszédi iszonyba megy át, mégis
meg kellene próbálni legalább az első egy-két esetben a rendőrséget kihagyva dűlőre jutni egymással meg egymás szórakozásával. Európai, tárgyalásos módon szerintem rendezhetőek ezek a kérdések… szerintem…
Mi minden bejelentésre reagálunk és ellenőrizzük a bejelentések tartalmát. Minden esetben megtesszük a szükséges intézkedéseket.
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.
Csóka Andrea 19 éves, Dömsöd, Tókert 39. vagy Tókert 46. sz. alatti
lakos ellen orgazdaság miatt adott ki körözést a Miskolci Városi Bíróság.
A Pest Megyei 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, 06-24-518-690, 06-20-444-1268.
Szabó Sándor r. alezredes

Az internethasználat veszélyei

INTERNET, KÖZÖSSÉGI OLDAK HASZNÁLATA – LÁJKOLJ, KOMMENTELJ OKOSAN, ÓVATOSAN!

Napjainkban már életünk szinte minden területén megjelenik az internet
használata. Egyszerűvé válik pl. a vásárlás, a tanulás, az információszerzés.
Böngésznek az idősek és fiatalok egyaránt. Netezünk vásárlás és utazás közben, az orvosi váróteremben, a plázákban. Bárhol, bármikor.
A világháló elsősorban a fiatalokat ragadja magával, szinte állandó elfoglaltságot kínálva számukra. Az utóbbi években egyre nagyobb teret hódított magának
több közösségi portál, melynek ma egy középiskolai osztály szinte minden tanulója tagja. Ezek nem csak elfoglaltságot, de szórakozást is kínálnak a fiataloknak.
A közösségi oldalak kb. 3-4 éve élik virágkorukat. A fiatalok, de talán nem
túlzás azt mondani, hogy mindenki „második otthona a nagy család”, ahol remek dolog gyűjteni az ismerősöket, rátalálni régen látott barátokra, volt osz-

tálytársakra. Információt kaphatunk bárkiről, válogathatunk a feltett képek
között. Lehetőséget adnak játékra, játékra invitálásra, más kedvenceihez való
csatlakozásra, napi kapcsolattartásra és képek, hozzászólások feltöltésére is.
„Tökéletes” szórakoztató elfoglaltság, hihetetlen veszélyekkel! Mindamellett,
hogy természetesen ezen oldalak használatának vannak előnyei is, pl.: segítség
kérése egészségügyi problémák mihamarabbi megoldásához, közös program, találkozó megszervezése régi barátok között, a fiatalok – kamaszkori sajátosságukból is fakadóan – előszeretettel osztják meg érzéseiket, gondolataikat, vágyaikat,
programjaikat másokkal. Lelkesen írnak szokásaikról, terveikről. Meggondolatlanul tesznek közzé saját személyüket, környezetüket érintő bizalmas információkat, személyes adatokat, fotókat. Lájkolnak, kommenteket írnak.
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Ezek az információk, képek azok érdeklődését is felkelthetik, akik nem
tiszta szándékkal keresgélnek a közösségi oldalakon.
Sajnos egyre gyakrabban hallunk olyan esetekről, amik leginkább azt bizonyítják, hogy egyre több „ragadozó” leselkedik az ártatlan netezőkre.
Gyakran olvashatunk olyan jellegű információkat üzenőfalakon, melyek
szinte csábítják a rossz szándékú embereket egy-egy cselekmény elkövetésére. Ilyen például, mikor azt olvashatjuk: „Ne keressetek itt, a hétvégén nem leszek, elutazunk. A kutyára pedig a nagyi vigyáz.” Mindehhez tökéletesen kapcsolódnak az üzenetet író fényképei közül a nyaralás képei a következő címmel: „Kubában jártunk”. Sok-sok oldalon találunk a lakást belülről megmutató képeket, melyeken jól látszanak a műszaki berendezések, egyes értékek.
Nyílt felhívás ez a betörőnek: Nem kell előzetes terepszemlét tartani, hisz magunk mutatjuk meg, milyen értéktárgyak vannak a lakásban.
A feltett fotókkal azonban másképpen is vissza lehet élni. Miután azok könnyedén leszedhetők a tulajdonos adatlapjáról, egy kicsit átalakítva, más háttérrel, esetleg más ruházatban máris átpakolhatók a neten egy másik felületre,
ahol a tulajdonos tudta nélkül ezt követően akár évekig is körbe-körbe járhat.
Társkereső oldalakon, pedofil tartalmú lapokon él tovább a kép, tulajdonosa
pedig évekig hatalmas teherként cipeli ezt magával.
A sértetti, áldozati kört nem lehet egyértelműen meghatározni. Felnőtteket
és gyerekeket is nagyon könnyű félrevezetni. Tapasztalatlanságuk, hiszékenységük miatt feltétel nélkül adják meg adataikat, elérhetőségüket, címüket. Sajnos nagyon sok esetben így működik ez a chat oldalakon. A fiatalok sokszor
kíváncsiságból, kalandvágyból, unalomból állnak szóba a chat vonal másik
oldalán lévő névtelen ismeretlennel, „valakivel” akinek talán nem is az a neve,
neme amit magáról állít.
Sokszor a gyerekek örülnek már csak annak is, hogy ebben a rohanó világban – mikor a szülőknek egyre kevesebb idejük van szemük fényére, a gyermekre – valaki számára az ő véleményük is számít, rájuk is kíváncsi valaki.
Egy beteg személyiség a saját vágyainak megvalósítására, kiélésére egy jól
alakuló beszélgetést követően olyan dolgokra veheti rá őket könnyedén, amelynek súlyos következményei is lehetnek. Nem gyanítják, hogy esetleg egy aberrált, csaló, szélhámos kérdéseire válaszolnak, esetleg tesznek meg a kedvükre
beteges dolgokat. Emiatt nagyon fontos, hogy a gyermekek csak és kizárólag
szülői kontrollal használhassák az internetet. A közösségi és chat oldalak veszélyein túl azért is fontos ez, mert rengeteg olyan oldal létezik, ahol pedofíl tartalom, állatkínzás vagy pl..: borzalmas balesetek képei jelennek meg. A biztonságos böngészés hozzájárulhat a gyerekek, fiatalok egészségesen fejlődő személyiségéhez, valamint ahhoz, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává.
A leggyakrabban megvalósuló bűncselekmények:
A közösségi oldalak első osztályú színterei a családi, volt baráti lejárató,
megalázó, zaklató bosszúhadjáratnak. Gyakran cél a megfélemlítés, a magánéletbe való beavatkozással, a rendszeres vagy tartós háborgatással történő
kapcsolatteremtési szándék. A ZAKLATÁS megvalósulhat többek között telefonon, de akár az interneten is.
Ha egy közösségi oldalon történik valakinek a szidalmazása, róla becsület
csorbítására alkalmas tény állítása vagy híresztelése, esetleg erre utaló kifejezés használata, már meg is valósult a RÁGALMAZÁS.
A személyes adatok, képek pár klikkeléssel másolhatók, máshová beilleszthetők, bosszúból, heccből, kissé átalakítva.
Társadalomra veszélyesség miatt a törvény büntetni rendeli azokat is, akik
számítástechnikai rendszerbe jogosulatlanul lépnek be vagy ott maradnak, valamint azokat a személyeket is, akik az ott tárolt adatokat jogosulatlanul megváltoztatják, törlik vagy hozzáférhetetlenné teszik.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Sok félreértés származik abból, hogy a közterület mely részét kell az
Önkormányzatnak, melyiket az állampolgárnak rendben tartani. Ennek
tisztázására ad iránymutatást a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
5/2004. (1. 28.) számú rendelete:
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának
(kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület), valamint a járdaszakasz
melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.”
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KÖZÁLLAPOTAINK

A „köz”-ről manapság a közmunka jut sok ember eszébe. A közmunka kapcsán sokan fogalmaznak meg kritikát, többnyire elmarasztalót.
Ez esetenként jogos, esetenként általánosító, bántó és igaztalan. A közmunkát a válság idején munka nélkül maradt emberek megsegítésére
hozták létre, úgy hogy a „köz”-nek is legyen haszna belőle. A közmunkaprogramot az új kormány nagymértékben átalakította és keretek
közé terelte. Ez teljes mértékben érthető, ha a nagy költségvetési hiány
oldaláról nézzük, viszont szomorú azok oldaláról nézve, akik teljesen
jövedelem nélkül maradtak. Nem ritka, hogy olyan ember jelentkezik
munkára, aki közli, hogy ma még nem evett, és nagy szüksége lenne a
munkára. A közmunka jogszabályok úgy változtak, hogy külön kell
pályázni a 8 és 4 órás munkahelyekre, és a munkaügyi központok
közvetítik ki a bérpótló juttatáson (28500 Ft/hó) lévő embereket.
A közmunka program sikeressége attól is függ, hogy mennyire tud
az önkormányzat értelmes, értékteremtő munkát biztosítani a közmunkásoknak. Ennek függvénye, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre
a költségvetésben a fejlesztésekre. Tavaly ez nagyobb összeg volt, mint
az idén.
A közmunkások száma majdnem fele a tavalyinak, és a napi
munkaidő is négy órára csökkent. A nettó 31000 Ft havi fizetés sem túl
nagy motiváló tényező. Ennek ellenére a közmunkásokkal oldjuk meg
a község közterületeinek karbantartását. Mivel kevesebben vagyunk,
így kevesebb lehetőségünk van azon területek karbantartására, amely a
jogszabályok szerint a lakosság feladata. Kérek mindenkit, hogy a rendeletnek megfelelően, tartsa karban az ingatlanához tartozó területeket.
Problémát jelent a jelentős költségvetési hiány (a betervezett és a terven felüli), ezért kevesebb üzemanyag és egyéb anyag áll rendelkezésre az elvégzendő munkákhoz. Így az útjavítások, épület-felújítások is halasztást szenvednek időnként. Természetesen ez okozhat
némi elégedetlenséget a lakosságban, de kérném türelmüket, és főleg
ne a dolgozókon töltsék bosszújukat, mint ahogy az történt néhány
esetben.
Sajnos napjainkban divat haragosnak lenni egyébként is. Többen
használtak olyan kifejezést, hogy irritálják őket a közmunkások. Természetesen engem is irritál, ha valaki nem végzi a munkáját, de az is
irritál, ha a szemetet egyesek a faluszéli dűlőutakra hordják, lefestik a
KRESZ-táblákat, ültetett kis fákat törnek derékba.
Nem tetszik továbbá, ha valaki a közterületen tárolja az összegyűjtött
ágakat, levágott füvet, összegereblyézett lombot. Ez elsősorban a
Duna-parton és a Kis-Duna-parton jellemző. Kérdezik: – Mit csináljak
vele?
Természetesen van jó megoldás. Zsákban gyűjtve, a zöldjárattal el
lehet szállíttatni, vagy a kert sarkában komposztálni. Az ágakat
megfelelő tűzrakó helyen egy szalonnasütéssel vagy egy kis bográcsozással összekapcsolva hangulatosan el lehet tüzelni.
Az sem tetszik, hogy lelketlen emberek kiskutyákat, kismacskákat
tesznek ki közterületre, jelentős gondot okozva ezzel az állatvédelemnek. A felnőtt állatok elhagyása sem ritka eset. Jelentős összeget emészt
fel ezek etetése, elszállíttatása.
Pozitív dolgokról is szeretnék beszámolni. Május 21-én fiatalok
nagy mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze közterületről. Továbbá
köszönet Juhász Lászlónak, aki tujákat ajánlott fel közterületre, köszönet Katona Bélának, aki diófa csemetéket adományozott a községnek.
Köszönet a Kalló családnak a virággumókért, köszönet a Bak és
Bányai családnak, akik a központ virágosításában voltak segítségünkre. Ezenkívül sokan vannak segítségünkre árammal, locsolóvízzel,
töltőanyaggal. Köszönet azoknak is, akik rendben tartják maguk előtt a
közterületet, és szépítik községünket.
Varsányi Antal
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XXI. évfolyam 6. szám

Porosodó írásokból
Ebben a rovatban folytatjuk id. Kovács Sándorné Tinike néni által rendelkezésünkre bocsátott anyag leközlését, melynek témája:
Dömsöd múltja. A másolat, melyet alább olvashatnak, eredetileg 1928 májusban jelent meg az Egyházi hírmondó református lap Tárca
c. rovatában.
„Kitűnik az eddigiekből, hogy helységünk már az Árpádkor-beli királyaink idején nevezetes szerepet játszott, s az Árpádház-korabeli
viszonyokat feltüntető térképen Lórév mellett a Dömsöd név is fel van tüntetve, mint fontos átkelőhely.
Dab község régebbi település, amennyiben neve már 1085-ben a tihanyi apátság birtokait megerősítő oklevélben, mint „Vila Dab” a
fenti apátság jobbágyközsége volt.
Dab után Dömsöd is nemsokára lakott hely lehetett. De nem a mostani helyén, hanem valószínűleg a Somlyóval szemben húzódó
dombháton.
Az 1240-1241-i tatárdúlás elől lakói a Somlyó-szigetre menekültek, csakúgy mint később a törökök elől két ízben is. Ha házaikat a
kóbor tatárok le is égették hamar rendbe hozta magát, mert 40 év múlva 1281-ben Kun László királyunk Dömsödön adja ki azt a rendeletét, miszerint a telki úrbéres jobbágyokat apáca nővéreknek adományozza.
A mohácsi vész idején községünk már a mai helyén állhatott.
Buda 1541-ben török uralom alá került, s ez a sors érte Dömsödöt is. Bizony nem volt valami rózsás a helyzetük. A környék lakóit
gyakran elhajtották Párkányig és le Belgrádig is fuvarba. Vagy pedig valamely török végházhoz sáncokat ásni és karókat verni.
A kunszentmiklósi úton az Ispán család földjén kőépület nyomaira találtak; ez valamelyik török tisztnek volt kiránduló kastélya. A
török hódoltság idejéből maradt fenn „Török tó part” elnevezés, a mostani Hangya Szövetkezettől keletre, valószínű, hogy valami
kisebb tó terült el ott annak idején.
Miután Dömsöd a magyar végváraktól elég távol esett; a törökök 1584 őszén itt nagy sokadalmat (vásárt) tartottak. Ezek a vásárok
v. sokadalmak legalábbis 3-4 napig tartottak. Mert bizony nem lett volna érdemes a török kalmároknak messze földről drága értékes
áruikkal csupán egy-két nap kedvéért lerándulni.
A magyar végbeli vitézek zsoldjukat sohasem kapták meg rendesen, éppen ezért nagy kíváncsisággal lesték, mikor és hol lesz török
vásár? Ott szereztek valamit, ahol találtak és hol találtak volna jobb posztót, csengőbb aranyat, több lovat, mint a vásárokon?
A végbeli magyar vitézek tehát a vásárok legsűrűbb látogatói voltak. Vásárolni ugyan semmit sem vásároltak, de annál többet vettek,
mégpedig erővel. S nem pénzzel, de vassal fizettek. Ők is emberek voltak és élni akartak. Igaz ugyan, hogy békesség lett volna, mert a
kölcsönös megállapodás szerint egymással hadakozni nem lett volna szabad. A mi vitézeink a tilalmat semmibe sem vették s nem várták,
hogy a császár megengedje nekik a harcot. Nem a császár akaratja, hanem a maguk szükségeik után indultak.
A fizetetlen végbeliek tehát a hódoltsági vásárok és sokadalmak meglepetését és a kövér erszényű kereskedők kifosztását nagy
kedvvel űzték.
A harcnak ezt a módját vásár-ütésnek nevezték. Külön tudomány kellett ehhez. Sok ravaszság, tapasztalás és ügyesség kellett ahhoz,
hogy egy-egy vásárt jó sikerrel megüthessenek. Merthát a török vitézeknek is volt ám magukhoz való eszük, s nem nézték összetett
kezekkel a vásárosok kifosztását. Egy-egy vásárütésre nagyobb gonddal készültek, mint valami várszállásra.
Mivel a vásárok török földön estek meg, s mivel a magyar vég házaktól nagy távolság választotta el, az oda érkezés idejét percekre ki
kellett számítaniok. A vásárokat ugyanis mindig olyankor ütötték meg, mikor a sokadalom vagy vásár utolsó napjára haladt; vagyis
mikor már oszlóban volt.
A portékákat ilyenkor már szépen becsomagolták, a pénzt zsákokba kötözték és mindenki áldomást iddogált. A megütésre tehát ez a
legalkalmasabb idő. A végházaknak a vásárütésre összegyűlt népe éjjel indult meg és mindig csak éjjeli időkor indult tovább. Nappal
rejtett helyen lesben állt. Amikor azután észrevétlenül közel ért; a kapitányuk a sereget 3 részre osztotta. Elöljáróban a legjobb lovú és
legjobb torkú száguldókat bocsátották. Ezek a kipróbált markos legények rettenetes lármával ütöttek a vásárokra. A lárma arra való
volt, hogy a közelben rejtőző török sereget biztos leshelyéből kicsalja. Amint a vásárőrző sereg rejtett helyéből kiütött: a magyar
vásárütők derék hada azonnal hátba fogta, hogy szaladásra bírja. Ha a mieinknek sikerült a török csapatot visszaszorítani, nyert ügyük
volt. Miután a vásárosokat, mint a pihés ludakat alaposan megkoppasztották: a nyereséggel, meg a rabul hozott török és zsidó
kereskedőkkel biztos helyre vonultak.
A dömsödi vásárról a végbeliek tudomást szereztek: az egriek, tokajiak, diósgyőriek, ónodiak és sirokiak Balassa Bálint – a magyar
költő – vezetésével sikerrel megütöttek. A vásárosok minden áruját és pénzét elvették; azután négy kiváló török kereskedővel, három
zsidóval és a szekerekre rakott portékával nagy vidáman hazafelé indultak. A török végházak egész népe utánuk erdt, összeverekedtek, a
foglyokat a törökök kiszabadították, de a zsákmány nagy részét nem tudták tőlük visszavenni.” (Takáts I. után)
-folytatjukKözreadta: - V.I.-
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Könyvajánló
Molnár János: Sebzett turul c. könyve,
egykettőre visszarepíti az olvasót IV. Béla
korába. 1240-et írunk, amikor a tatár hordák egyre nagyobb veszélyt jelentenek az
országra. Az író, történelmi tényekre alapozva próbálja bemutatni, hogy az itt élő
egyszerű emberek miként élték meg ezt az
időszakot.
A regény igazi kuriózum, hiszen a helyszín a szomszédos Tass település és környéke. A könyv jól érzékelteti, hogy az itt
élők miként alkalmazkodtak a természeti
adottságokhoz és miként voltak képesek
átvészelni a rájuk leselkedő veszedelmeket. A történetben Réka, a fiatalság minden üdeségével, érdeklődésével és nyug-
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TA L Á LTA M E GY K É P E T
Ezt a felvételt özv. Necsász Imréné Mancika néni bocsátotta rendelkezésünkre.
A fotó 1949-ben készült, egy táncvizsgán.

A leányok holland viseletben láthatók, név szerint: Balaton Juci; Jakab Klári;
Fizázy Kornél – tánctanár; Nagy Ilona; Csizmadi Margit.
Akik még a felvétel hátterében láthatók, a zenekar tagjai: ismeretlen; Mendi Imre;
Zsákai Balázs. A háttérben ülő kisleány: Csizmadi Márti.

A következő fényképet,
néhány gondolattal Varsányi
Antal alpolgármester úrtól
kaptuk.

hatatlanságával bíró lány már első alkalommal izgalmas és megható kalandokba
keveredik. Hol farkasokkal küzd a láposban, hol a falut fenyegető tűztől menekíti
az embereket és a javakat. A történet küzdelmek sorát és mélyen megható emberi
sorsokat tár az olvasó elé, mely megindító,
ugyanakkor magával ragadó.
Ajánlom ezt a regényt azoknak, akik a
XIII. század történelmének azon szeletébe
szeretnének bepillantást nyerni, mely
Tass, Szalk, Vecse, Szenttamás településeket, azok lakóit, mindennapi küzdelmeiket
mutatja meg.
A könyv kereskedelmi forgalomban
megvásárolható, illetve a Nagyközségi
Könyvtárban néhány példánya kölcsönözhető.
-V.I.-

„A képen Székely Zsigmond és felesége szül. Nagy
Eszter látható.

A kép érdekessége, hogy
valóban találtuk a földön a
színes diát.
A kép az 50-es években
készülhetett. Technikai érdekesség, hogy ebben az időben
még nagyon ritka volt a
színes dia.
Bábel László tette közlésre
alkalmassá a képet. Köszönet
neki érte!”
-V.I.-

Keresztyén élet
20

Megteltek

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és
mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,
hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész
házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni. Úgy ahogyan a Lélek adta nekik,
hogy szóljanak.” (ApCsel 2,1-4)
A pünkösd sorrendben utolsó a nagy ünnepeink közül, jelentősége azonban nem kisebb
a többinél. Sőt, azt kell mondanunk, hogy ami
pünkösd napján történt, az tulajdonképpen
Krisztus művének a betetőzése, megkoronázása.
Ami pedig pünkösd napján történt, azt alapigénk így foglalja össze: „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel.” De mit jelent megtelni
Szentlélekkel? Ez a nagy pünkösdi kérdés.
Örömmel állapíthatom meg, hogy ez a kérdés
egyre több embert foglalkoztat napjainkban.
A Szentlélek kitöltése és a Szentlélek ajándékai az érdeklődés középpontjába kerültek az
egész világkeresztyénségben.
1. Mélyedjünk el hát mi is a Szentlélek titkaiban, s induljunk ki ebből a szóból: megteltek. Jól ismerjük ennek a szónak hétköznapi,
anyagi jelentését. Egy gyerek is jól tudja, mit
jelent az, ha azt mondjuk: a pohár megtelt vízzel. De ismerjük ennek a szónak szellemi változatát is, amikor pl. azt mondja valaki: tele
vagyok félelemmel.
Arról van szó, hogy emberi mivoltunknak
van valami edény jellege, fizikai és lelki értelemben egyaránt. „Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt
edény lesz” – olvassuk a 2Tim 2,21-ben.
„Edényünkben” mindig van valami. Legtöbbször rossz érzésekkel vagyunk tele: bizonytalansággal, szomorúsággal. Néhanapján azonban: örömmel, nyugalommal. De
hordozhat az ember magában még súlyosabb
töltetet is: haragot, gyűlöletet stb. A római levélben olvassuk: „tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal” stb.
(1,29). Sőt egyszer Jézus ezt mondta kedves
tanítványának, Péternek: „Távozz tőlem, Sátán!” (Mt 16,23). Mert az embert betölthetik
– megszállhatják – démoni indulatok és gondolatok is. Néha azt is szoktuk mondani,
hogy üressé válik az ember lelke, s talán ez a
legrosszabb, mert ez azt jelenti, hogy a semmivel, a nihillel telt meg.
Ezek a megtelések természetesen súlyos
lelki zavarokat okoznak. Pascal szerint, aki a
17. században élt, ekkor következik be az,

hogy az ember nem tud egyedül maradni és
magába nézni, ezért különböző szórakozásokba menekül. Ma már hozzátehetjük, hogy legtöbb esetben az alkoholba és drogokba. De
persze ez egyáltalán nem nyújt megoldást.
2. Megoldást egyedül Jézus Krisztus tud
adni, mégpedig a Szentlélek ajándékával.
Amikor pünkösd napján először töltetett ki a
Szentlélek a tanítványokra, akkor külső jelek
kísérték ezt a nagy üdvtörténeti eseményt.
Ahogy olvassuk is alapigénkben: „Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek
szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre.” A
tűz sokszor az ítélet jelképe a Bibliában. Itt is
azt szemléltetik ezek a lángnyelvek, hogy a
Szentlélek úgy tölti be az emberi szívet, hogy
közben kiéget, kitisztít belőle mindent, amivel
eddig meg volt telve, s ami annyi nyomorúságot jelentett számára. De ugyanakkor a tűz az
életnek, a fénynek a jelképe is, tehát azt az új
életet és szolgálatot is jelképezi, amely pünkösdkor elkezdődött az apostolok számára.
Tudnunk kell azonban, hogy ha ajándéknak
is nevezi az ige, a Szentlélek sokkal több
puszta ajándéknál. Bármit mondunk is a
Szentlélekről, mindig hangsúlyoznunk kell,
hogy ő nem valami – valamiféle hatás, kisugárzás, rezgés, erő csupán –, hanem valaki,
egy élő személy, mégpedig a Szentháromság
Isten harmadik személye. Ő maga jött el pünkösdkor, Ővele magával teltek meg a tanítványok. Ez éppen a pünkösd hallatlan, rendkívüli jelentősége, hogy ezúttal a Szentlélek nem
csak hatalmat adott a tanítványoknak – mint
korábban a gyógyításra vagy ördögűzésre –,
hanem önmagát adta nekik. S ha komolyan
vesszük, márpedig komolyan kell vennünk,
hogy a Szentlélek isteni személy, akkor ez
nem jelent kevesebbet, minthogy a tanítványok Istennel teltek meg, amikor megteltek
Szentlélekkel.
Hogy beletekinthessünk ebbe a titokba, fel
kell idéznünk Jézus búcsúbeszédeit a János
evangéliumából. Többek között ezt mondja
Jézus: „Nem hagylak titeket árván, eljövök
hozzátok.” (14,18) „...mikor azonban eljön ő,
az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (16,14). A Szentlélek tehát elsősorban Jézussal tölti meg szívünket. De ahol Jézus van, ott van az Atya is.
Amint mondja is Jézus: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az
én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá
és szállást készítünk magunknak nála.”
(Károli: nála lakozunk) (Jn 14,23).
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3. Itt értjük meg, miért jelenti a pünkösd
Jézus váltságművének a betetőzését. Kezdetben Isten és az ember teljes közösséggel,
egységet alkotott egymással. A bűneset ezt
az egységet törte szét. Miután azonban Isten
megbékéltette magával a világot Krisztusban (2Kor 5,19), az ősi egység helyreállhat.
A velünk és értünk való Isten újra bennünk
lakozó Istenné válhat a Szentlélek által.
Létezhet-e ennél nagyobb kiváltság és
méltóság az ember számára? Pál apostol
boldogan kiált fel a római levélben: „Mert
nem szolgaság lelkét kaptátok, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá,
Atya! Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi
lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten
gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek,
akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak.” (8,15-17).
Mindezt nem magyarázni, hanem elhinni
és megtapasztalni kell, ahogy az első tanítványok is átélték. A pünkösdi történet szerint olyan mérhetetlen örömmel teltek meg,
hogy azt csak a nyelveken szólásban tudták
kifejezni. Csakugyan, lehet-e egyáltalán elmondani, milyen az, amikor „szívünkbe
áradt az Isten szeretete a nekünk adott
Szentlélek által”. (Róm 5,5).
4. A fiúság Lelke azonban nemcsak mindennél magasabb méltóságot és örömöt ad,
meg is változtatja az embert. Mégpedig úgy,
hogy a testi embert – pneumatikus – szellemi emberré formálja át. Pál apostol ezt így
fejezi ki: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel,
azok Isten fiai.” (Róm 8,14). Igen, a Szentlélek vezetni kíván bennünket, uralkodni
rajtunk, hogy ne test szerint éljünk, hanem
Lélek szerint.
Nem egyik napról a másikra megy végbe
ez a változás, mert a „test kívánsága a Lélek
ellen tör, a Léleké pedig a test ellen” (1,517). De elkezdődik egyszer: akkor, amikor
mi is megtelünk Szentlélekkel. Mert mi is
ugyanúgy megtelhetünk Szentlélekkel, mint
az első tanítványok. Sőt meg is kell telnünk,
hiszen meg van írva: „teljetek meg Szentlélekkel” (Ef 5,18). Ha valamikor, akkor pünkösdkor meg kell hallanunk ezt az üzenetet.
Szabó Imre ref. lelkész
1919-2011

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÖZV. SOMOGYI JÓZSEFNÉ
sz. Takács Mária

temetésén részt vettek és sírjára a kegyelet
koszorúit helyezték el.
Gyászoló család
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Tisztelt Lakostársaink!
Ismételten nagy kéréssel fordulunk
Önökhöz

Sokunknak nem közömbös településünk
régi, szép épületeinek megőrzése. Sajnos az
elmúlt időszak nagy mennyiségű csapadékának következtében a Római Katolikus Plébánia épülete életveszélyessé vált, így nagymértékű felújításra lenne szükség a lehető
legrövidebb időn belül. A felmérések alapján
hatmillió forintra lenne szükség ennek kivitelezéséhez. A kalkulált összegből négymillió
forintot adna az Egyházmegye, a fennmaradó
kétmillió forintot kellene saját erőből fedezni. Óriási összeg, de nem elérhetetlen!
Úgy gondoljuk, élnek még Dömsödön
olyan jó szándékú, tenni akaró emberek, akik
kisebb-nagyobb adományukkal segíteni tudnának, és ezt szívesen tennék.
A nagyobb összegű adományokat a Katolikus Plébánia Dömsöd 11742214-20033387
számlájára várjuk, ezen kívül a plébánián is
van lehetőség befizetésre.
A katolikus közösség közel száz éve jelen
van Dömsödön, azóta sokan, sokféleképpen
hozzájárultak a fennmaradáshoz. Hisszük,
hogy ma is él még az emberekben a jó szándék és a segíteni akarás.
Ezúton köszönjük az eddig beérkezett adományokat.
Isten fizesse meg!
Tisztelettel: a katolikus hívek közössége

In memoriam…

Szeretettel emlékezve búcsúzunk Herczegné Katika nénitől, akit szinte mindenki
ismert Dömsödön. 1956-tól, amikor családjával ideköltözött, nyugdíjazásáig fáradhatatlanul végezte munkáját. Védőnőként soksok fiatal anyának segített az újszülött gondozásában. Nemcsak itt a faluban, hanem a
tanyákra is kijárt kerékpáron, és még Apaj is
hozzá tartozott. Ment és vitte a jó tanácsait,
tudott kemény és határozott lenni, ha arra
volt szükség. Családanyaként sok tapasztalattal rendelkezett. Nevelte és iskoláztatta öt
gyermekét. Az egészségházban irányította a
tanácsadást, a védőoltásokat, és az iskolákban a tisztasági vizsgálatokat. Köszönjük áldozatos munkáját, erős hitét, amit mindig
nyíltan vállalt.
Most kilencvenkét évesen megfáradva, de
betegségeit türelemmel elviselve, eltávozott
közülünk. Búcsúztatója a katolikus templomban volt május 6-án.
Legyen áldott az emléke!
Kiss Györgyné, Sárika
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ISMÉT SZÓL A TÁROGATÓ
Minden vasárnap du. 5 órakor zsoltárok, dicséretek,
magyar énekek és népdalok zendülnek fel
a dömsödi református templom tornyából.

Önálló kiállítás Kiskunlacházán

Mertl Attila és Kovács Hajnalka
a megnyitón

„Törött korsók és poros utak” címmel nyílt kiállítás máj. 24-én a kiskunlacházi Petőfi Művelődési
Központban.
A meghívott vendégek Kovács Hajnalka alkotásait csodálhatták meg. A művésznő festményei
közt egyaránt fellelhetők voltak csendéletek, portrék, tájképek, életképek. Színvilága visszafogott,
és épp ez által oly magával ragadó. A képek szinte
vonzzák a tekintetet. Gondolatainkba mélyedünk
s észrevétlenül beleképzeljük magunkat az alkotásba, annak résztvevőivé válunk.
A művész mondanivalóját, életérzéseit az alkotás csak akkor közvetíti jól, ha az alkotó maga belső békével rendelkezik.
Kovács Hajnalka rendelkezik ezzel az adottsággal. Munkái ezt sugallják. Egész lényét a keresztyén hívő ember békessége hatja át. Már középiskolásként szívesen rajzolt, festett és készített
plasztikákat. A művészet mindig jelentős szerepet
töltött be az életében. Munkáit a Dömsödi Napokon több ízben, valamint az Első Dömsödi Kerítéstárlaton tekinthették meg a látogatók.
Reméljük, hogy a jövőben is nyílik lehetőség
arra, hogy festményeiben gyönyörködhessünk!
-V.I.-
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Me zõ gaz da sá gi hí rek
2011. év június hó

Váltakozó sikerek
a labdarúgóknál

Kora nyári munkák a földeken és a kiskertekben
Amikor a cikket elolvassa a kedves olvasó június közepe táján,
már benne vagyunk a nyári munkák zömében. Ami az elmúlt
hónap, május időjárását illeti, elmondhatjuk, hogy elfogadható
volt. Aranyat érő májusi eső áztatta földjeinket, és aki lelkiismeretesen, időben elvégezte a tavaszi munkákat, az bizakodva néz
a várható terméshozamokra. No azért nem szabad elbizakodnunk,
mert még sok minden történhet, az időjárás sajnos egyre szélsőségesebb. Mint az újságokból olvashattuk, az ország egyes
részein a májusi fagyok komoly károkat okoztak főként a
gyümölcsösökben és a szőlőkben. Hála Istennek, községünk
határát e természeti csapás csak nagyon kis mértékben érintette,
nem keletkeztek nagyobb fagykárok. A tavalyi évi belvíz okozta
károk hatása még érződik, a többlet talajmunka többlet költséget is
jelent, főként a nagymértékben megemelkedett üzemanyagárak
miatt is. A termények felvásárlási árai ugyan emelkedtek, aminek
részben az állattenyésztéssel is foglalkozó gazdálkodók nem örülnek, de legalább a
megemelkedett növénytermelési költségeket részben kompenzálja.
Ezek után rátérek az aktuális mezőgazdasági és kertészeti feladatokra. Fel kell készülni a
kalászos gabonák aratására, és arra kell törekednünk, hogy a megtermelt gabona időben minél
kisebb veszteséggel kerüljön a magtárakba, mert a szeszélyes időjárás, jégverés veszélye az idén
is várható. Az aratás után mielőbb takarítsuk le a szalmát vagy már a kombájnozásnál apríttassuk
össze és juttassuk vissza a talajba, ha nincs szükség a szalmára, mert ezzel is növeljük a termőtalaj tápanyagszükségletét. A szalma letakarítása után műveljük meg a tarlót, tárcsázzuk vagy
szántsuk le.
Fontos és folyamatos feladat a kapásnövények gyommentesen tartása, amit ma már nagyrészt
vegyszeres gyomirtással érhetünk el.
A kisebb parcellákon, területeken azért a gyomirtást lovasekével, motoroskapával és kézi
kapával tartsuk gyommentesen. (Erre már a mai világban nem nagyon van vállalkozó, mivel ez
nehéz fizikai munkát kíván.)
Nagyon fontos a kiskertekben a növények ápolása, növényvédelme, ha szükséges, az öntözés.
Védekeznünk kell a gombabetegségek, vírusbetegségek és rovarkártevők, levéltetvek ellen.
Mint ismeretes, a burgonyatövek legveszedelmesebb gombabetegsége a burgonyavész és a
rovarkártevők közül a burgonyabogár. Folyamatosan figyeljük a burgonyatöveket, és ha szükséges, védekeznünk kell, mert egy-két nap késlekedés esetén tönkremehet a növény. A szőlő permetezésére is nagyon oda kell figyelnünk, mert ott is hamar tönkremehet a jónak ígérkező termés. A vízigényes növényeket (pl. káposzta, zeller stb.) mindenképpen öntöznünk szükséges.
A fóliasátorban termesztett növények gondozására fokozottan kell figyelnünk, mert a rendkívül meleg napok, amelyek már májusban is voltak, tönkretehetik a sok munkával felnevelt
növényeket. Gyakran kell öntöznünk és szellőztetnünk, a gomba- és rovarkártevők ellen
védekeznünk. A fólia alatti növényeket leginkább árasztással, bő vízzel öntözzük, és öntözés után
lazítsuk, kapáljuk meg a növényeket. A meleg, párás levegő nagyon kedvez a levéltetvek,
hamuférgek elszaporodásának és a gombabetegségeknek is.
A ház körüli és nyaralónál lévő pázsitfüvet is folyamatosan gondozzuk, nyírjuk, mert csak így
lesz szép. Ha szükséges, a virágoskertet is öntözzük, főként az egynyári, magról vetett virágokat.
Az elnyílt rózsaágakat vágjuk le, mert akkor hajtanak a tövek új hajtásokat és virágokat. Sajnos a
virágoskertben és a virágok levelein is megjelentek a kártevők, hamuférgek, és bizony ezek ellen
is permetezéssel kell védekeznünk, ha azt akarjuk, hogy szép, fejlett, egészséges legyen a virág.
Reméljük, hogy a medárdi esők nem maradnak el, persze ne annyi essen mint tavaly, mert akkor
meg az volt a gond, hogy nagyon sok eső esett.
Befejezésül szép kora nyári időjárást, jó erőt, egészséget és jó munkát kívánok!
Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász

Dömsöd : Ráckeve 2:1
A Dömsöd gólszerzői: Balogh V., Szarka Z.
A győztes gólt a 92. percben szerezte
Szarka egy szép támadás végén.
Hernád : Dömsöd 1:1
Szarka Zoltán góljával mentettünk pontot idegenben.
Dömsöd : Szentmártonkáta 3:1
Gólszerző: Végh G., Mózes T., Demjén.
Biztos hazai győzelem.
Alsónémedi : Dömsöd 5:0
A Némedi góllövők: Mészáros 2, Piroska, Kajdácsi, Lakatos.
A bajnokságra törő hazaiak biztos győzelmet aratak ezúttal a dömsödiek felett.

Hátralévő mérkőzések:

Dömsöd : Sülysáp júni. 05. 17 óra
Pereg : Dömsöd júni. 12. 17 óra
Varsányi Antal

PETŐFI
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása

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

2011. június 11-12.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2011. június 13. (Pünkösd)
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507
2011. június 18-19.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2011. június 25-26.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2011. július 2-3.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Horváth Tímea – Papp Tamás
MARTIN NORBERT
Bak Mária – Farkas Ottó
DEBÓRA
Parlag Brigitta – Skadra Sándor
MÁTÉ

Házasságkötés nem történt.
Elhunytak:

Nagy József
Molnár Péter
Somogyi Józsefné Takács Mária
Füki Józsefné Kincses Julianna

55 éves
57 éves
86 éves
73 éves

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig
Telefon: 06-24/434-393

Tájékoztatjuk a betegeket, hogy dr. Szőnyi Alíz 2011. június 15-29. között szabadságát tölti.
Helyettesíti dr. Tóth István saját rendelőjében, saját rendelési idejében.
Dr. Rókusfalvy Sylvia 2011. július hónapban szabadságon lesz.
Helyettesíti július első két hetében dr. Tóth István, harmadik és negyedik hetében pedig dr.
Szőnyi Alíz saját rendelőjében, saját rendelési idejében.
Augusztus hónapban dr. Szőnyi Alízt dr. Rókusfalvy Sylvia helyettesíti.

HA B AJ V AN:
defibrillátor

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

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: június 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: július eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, Budai Ignácné, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, Dulcz Dénes, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné,
Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth
István, Varsányi Antal
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a

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

Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig
csütörtök: 16.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idő:

hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!
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domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Konfirmáció 2011
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Fotó:
Bábel László

Konfirmandusok
Dabon:
Ispán Krisztina és
Csaplár Szabolcs.
Hátul:
Balogh László Levente
lelkipásztor,
Bődi László
gondnok

Konfirmandusok
Dömsödön:

Első sor balról jobbra:
Szegedi Imre, Fábián Balázs, Pongó
Barbara – közben az úrasztala – Fülöp
Krisztián, Gyökeres Dóra, Sass Levente
Második sor balról jobbra:
Végh András, Pencz Ádám, Szabó Evelin,
Vida Tünde, Gyimesi Viktória, Tóth István
főgondnok, Szabóné Lévai Csilla
lelkipásztor, Szabó Péter lelkipásztor,
Sebők Dániel, Vincze Boglárka, Ispán
Norbert, Sáfrán Tamás

