
Február 11-én elfogadtuk a 2015-ös költségvetésünket. 853.388.000
forint bevételi és kiadási fõösszeget állítottunk be, tartalék nélkül.
Túl azon, hogy az összegben szerepel a vízminõség-javító beruházá-
sunk még ki nem fizetett hányada is, némiképp �kozmetikázott� a
költségvetésünk. Mivel hiánnyal nem tervezhettünk, ezért hozzá kel-
lett �nyúlni� a bevételi és a kiadási oldalhoz is. Adóbevételeinket
egy kicsit túlterveztük, míg a kiadásainkból olyan összegeket húz-
tunk le, amelyekrõl biztosan tudjuk, hogy szükséges lesz a normális
mûködéshez. Az elõzõek miatt ugrásra készen állunk a Belügymi-
nisztérium által kiírt Müki pályázatra, amelyet a mûködési nehézsé-
gekkel küszködõ önkormányzatoknak írnak ki. Nagy vonalakban el-
készült a 2014-2019 közötti Gazdasági Program, amelyet a képvise-
lõ-testület � ha módosításokkal is � a márciusi ülésen fog elfogadni.
A belvíz továbbra is próbára teszi erõnket. Már harmadfokú védel-

mi készültséget kellett elrendelnem! A Megyei Kormányhivatal, a
Katasztrófavédelem és a Vízügy helyszínen járó szakemberei indo-
koltnak tartották a védekezésünket, így a vis maior keretbõl támoga-
tást kaphatunk. Elsõként a Tókert belvizes részeit mentesítjük a ta-
lajvíztõl. Meg kell találnunk a Bercsényi utca végén lévõ terület víz-
elvezetését is, mert már ott is lakóházakat fenyeget a víz.
A vízminõség-javító beruházásunk tovább folytatódik. Már csak-

nem elkészült az új víztorony végleges formája. Igazán impozáns
építmény! Az utóbbi napok ismét a klórozás miatt voltak hangosak.
A munkálatok elõrehaladásával ez többször is megismétlõdhet.
Igyekszünk idõben tájékoztatni a lakosságot a vízkorlátozásról és a
vízkezelésrõl! A közterület-felügyelõi autót felszereltük hangosbe-
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www.domsod.hu

2015. március Ára: 250.- Ft

úLakossági értesítésmosatásimunkákmegkezdésérõl 4. o.

ú A kötelezõ kéményseprõ-ipari feladatok ellátása 4. o.

úMi fán terem a grafológia? 7. o.

ú Vásárnaptár 16. o.

úMezõgazdasági hírek 16. o.

ú Veszettség elleni kötelezõ eboltás 17. o.

ú 1%-ok 25. o.

ú Jótékonysági est a Szõnyi Lakóotthonért 26. o.

úNagyheti és húsvéti alkalmak 26. o.
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Folytatás a következõ oldalon.

2015. március 15-én (vasárnap)
11,00 órára

a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ nagyter-
mébe az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc
tiszteletére megrendezésre kerülõ községi ünnepségre
és az azt követõ koszorúzásra a Petõfi Emlékhelyeken.

Ünnepi megemlékezést tart: Muzs János képviselõ

Ünnepi mûsor: Ju és Zsu Társulat,
Széchenyi István Általános Iskola elõadásában.

Rendezõ, felkészítõ: Csikós Lászlóné, Nagy Sebastian.

Közremûködnek: a koszorúzási helyeken a Dezsõ Lajos
Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei.

Koszorúzás a Petõfi-emlékhelyeken:
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ, Petõfi-ház,

Petõfi tér, Petõfi-fa, Petõfi Emlékmúzeum.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete

Meghívó

Március 15.

Tisztelettel hívjuk és várjuk
Önt és Kedves Családját
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ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
2020115. FEBR5. FEBRUÁRUÁR

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2015. február 11-én ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.

A testületi ülésen jelen volt képviselõk: Ben-
cze István polgármester, Varsányi Antal alpol-
gármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Koro-

na Sándor, Lázár József, Muzs János, Szûcs Ju-
lianna képviselõk.
Napirendmegállapítása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

8/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról

mondóval, a szórólapon túl az érintett utcák
lakóinak tájékoztatását ezzel is elõsegítjük.
A következõ két hónap bizony rengeteg tü-
relmet fog igényelni mindenkitõl!
A szociális ellátás március 1-jétõl nagy-

ban átalakul. Ez nem azt jelent, hogy ezután
a nehéz helyzetben lévõk nem jutnak megfe-
lelõ segítséghez, hanem azt, hogy az eddigi-
ektõl eltérõ szabályok alapján fogják az ön-
kormányzatok megállapítani a rászorultsá-
got! A valós, megalapozott problémáikkal
továbbra is keressék a szociális csoportunk
munkatársait!
Február közepén Ráckevén jártam a Pest

megyei Rendõrkapitányság tájékoztatóján.
Dr. Öveges Kristóf kapitány úr tájékoztatójá-
ban kiemelte azokat az erõfeszítéseket, ame-
lyeket önkormányzatunk tesz a rendõrök
munkájának segítése érdekében! Itt említem
meg, hogy a hónap végén elkezdõdik az
újabb 11 térfigyelõ kamera felszerelése!
Február a rendezvények hónapja volt. A

sorban az elsõ az általános iskolások farsangi
bálja volt. Hosszú idõ után most volt az elsõ
alkalom, hogy az alsósok és a felsõsök jel-
mezeit is megcsodálhattam. Szinte hihetet-
len, hogy mennyi kreativitás veszi körül a
fellépõ osztályokat, diákokat. Pedagógusok,
szülõk és diákok új és új ötletekkel lepik meg
a nézõket. Nekem idén � persze nagypapa-
ként elfogultan � a 3. b produkciója tetszett a
legjobban!
A Valentin-bál még az elõzõekhez mérten

is sok érdeklõdõt vonzott. Talán azért volt ez
a nagy érdeklõdés, mert a 8. b búcsúzása
mellett Tóthné Porvay Zsuzsa osztályfõnök
is visszavonul a pedagógusi pálya egyik leg-
szebb szegmensétõl, az osztályvezetéstõl. A
mostani 8. b már így is az utolsó utáni osz-
tályfõnöki feladat volt, ettõl függetlenül a
köszöntõmben azt mondtam, hogy kíváncsi
vagyok arra, hogy lesznek-e pedagógusok,
szülõk, gyerekek, akik rábeszélik a tanárnõt
egy utolsó utáni UTÁNI vállalásra!? Nem hi-
bás szóismétlés, amit írtam, hanem ez tény-
leg az utolsó lenne! Egyébként a 8. b mûsora
továbbra is magán hordozza az osztályfõnök,

a felkészítõ tanárok keze jegyét, azt az elis-
merésre méltó szintet, amely egyedivé teszi
Õket!
A Katona Antal Utánpótlás Labdarúgó

Torna színvonala, sportszerûsége méltó volt
a névadóhoz! Az külön öröm volt számomra,
hogy a dömsödi csapatok is kiválóan szere-
peltek!
A Dömsödi Önkéntes Tûzoltó Egyesület

éves közgyûlése a megszokottakhoz képest
Tárkányi Béla parancsnok köszöntésével szí-
nesedett. A parancsnok úr ötven éve, tizen-
egy évesen döntötte el, hogy � bárki bármit is
mond � õ bizony tûzoltó lesz! Az elhatáro-
zást tett követte, és azóta is tagja annak a kol-
lektívának, amely példaértékû lehet minden
civil szervezet számára. Ennek a gondolat-
nak az alátámasztására el kell mondanom,
hogy a közgyûlésen részt vettek olyan rendõr
és katasztrófavédelmi tisztek is, akik már ré-
gen elkerültek a térségünkbõl más szolgálati
beosztásba, de a barátság, a kiváló közösségi
szellem visszahozta õket! Tárkányi Bélának
én is gratulálok, és köszönöm nemcsak Neki,
hanem valamennyi jelenlegi és múltbeli tûz-
oltónak, hogy önként vállalt feladatuk telje-
sítésével vigyázzák életünket, értékeinket!
A jegyzõ úrral a héten két kilencvenéves

szépkorú lakótársunkat is köszönthettük.
Szívbõl gratulálunk Faddi Istvánnénak és
Bodóczi Sándornénak! További jó egészsé-
get kívánunk mindkettõjüknek!
A blokk befejezéseként a Dömsödi SE

sportbáljáról kell írnom, amely kimondottan
sportos bál volt. Az alaphangulatát az adta
meg, hogy néhány órával korábban a labda-
rúgó csapat 4:0 arányban legyõzte Ráckeve
csapatát. Köszöntõmben elmondtam, hogy
sokra értékelem Kovács Ferencnek és csa-
ládjának azt az erõfeszítését � az egyesület
vezetõivel, támogatóival együtt � amelyet az
egyesület fenntartásáért, mûködtetéséért
tesznek! Köszönet érte!
Továbbra is kérem, hogy adójuk 1%-át

rendeljék a Dömsödért Alapítvány számára.
Adószám: 18668456-1-13.

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

ACigányNemzetiségi Önkor-
mányzat elnökeminden héten
kedden és csütörtökön délután

14 órától 16,30-ig tart fogadóórát.

Helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2015.márc. 25-én szerdán15-16óráig

MUZS JÁNOSMUZS JÁNOS

képviselõ úr, aGazdasági és
Mûszaki Fejlesztési Bizottság

elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ
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2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl

3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
4./ Az önkormányzat és intézményei 2015.

évi költségvetésérõl szóló rendelet megal-
kotása

5./ A pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatás-
ról szóló rendelet megalkotása

6./ Képviselõi indítvány
7./ Óvoda alapító okirat módosítása
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

9/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

10/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a két ülés közötti idõszak
eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

3./ Gazdasági stabilitási határozat elfoga-
dása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

11/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 29/A §-ban meghatározott köte-
lezettségének eleget téve a 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet szerint meghatározott saját be-
vételeinek, és a Magyarország gazdasági stabi-
litásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) be-
kezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügylete-
ibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költség-
vetési évet követõ három évre várható összegét
jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

4./ Az önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetésérõl szóló rendelet
megalkotása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal megalkotta a következõ
rendeletet:

2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és intézményei

2015. évi költségvetésérõl
Kihirdetve: 2015. február 19.
Hatályos: 2015. február 19.

5./ A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális támogatásokról és az önkormány-
zat által biztosított szociális alapszolgáltatás-
ról szóló rendeletmegalkotása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal megalkotta a következõ
rendeletet:

3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról, és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról.
Kihirdetve: 2015. február 19.
Hatályos: 2015. február 19.

6./ Képviselõi indítvány
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

12/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete felkéri dr. Bencze Zoltán jegy-
zõt a Széchenyi utcai víztorony felületének
marketing célú hasznosításával kapcsolatos pá-
lyázati felhívás kidolgozására a képviselõ-testü-
let soron következõ ülésére.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: 2015. március 25.

7./ Óvoda alapító okiratmódosítása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

13/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda
alapító okiratánakmódosítását 2015.március 1-
jei hatályba lépéssel a határozat melléklete sze-
rint elfogadja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2015. március 25.
16 óra.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvise-
lõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõ-
könyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
awww.domsod.hu önkormányzati honlapon ol-
vashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagy-
községi Könyvtárban ingyenes internetes hoz-
záférést biztosítunk.

A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján és az önkormányzati honlapon tesz-
szük közzé. Az önkormányzati rendeleteket
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hir-
detjük ki, és az önkormányzati honlapon is
közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Nap Idõ
Hétfõ 8.00�12.00, 13.00�17.30
Kedd Nincs
Szerda 8.00�12.00, 13.00�16.00
Csütörtök Nincs
Péntek 8.00�11:30

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefonszám: 06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,

06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
Fax: 06 (24) 523-322
E-mail: okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdet-

menyek/rackevei-jaras

Okmányiroda elérhetõsége
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ADömsödi Általános Ipartestület bérbeadja

2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13. sz. alatt
található üzlethelyiségét és nagytermét.

A felújított nagyterem alkalmas
rendezvények, baráti, családi összejövetelek

megtartására (max. 60 fõ)!

Érdeklõdni lehet:
2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
06 24 435 416, 06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu

2015. február 17.
DÖMSÖDNAGYKÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS
Mosatásimunkákmegkezdésérõl

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 479.678 ezer forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert az Új Széchenyi Terv
keretében, amely során Dömsöd lakosságának régóta várt és
ígért közmûfejlesztése, az ivóvízhálózat rekonstrukciója és
egy új víztorony építése valósulmeg.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a dömsödi �Ivóvíz-
hálózat rekonstrukciója és új víztorony építése az egészséges ivó-
vízért Dömsödön� KEOP-1.30/09-11-2012-0004. projekten belül
az ivóvízvezeték mosatási munkái, valamint az 51-es út melletti
ivóvízvezeték élõre kötési munkák 2015. február 17-én megkez-
dõdnek, és elõreláthatóan 2015. április végéig tartanak. Amunkák
az ivóvízvezetékmegbontásával járnak.

Amunkák során ütemterv szerint
vízkorlátozások lesznek naponta
különbözõ utcákban, általában
munkaidõben (8.00-15.00 óráig).
A vízkorlátozások idõpontjairól

24-48 órával a munkálatok megkez-
dése elõtt az érintett lakosságot, illetve
lakókat a kivitelezõ (DIAMIT Zrt.) kiértesíti
szórólappal az utcákmegjelölésével.

Kérjük, hogy a munkák végzésével kapcsolatos kellemetlen-
ségeket �melyeket aminimumra, az elviselhetõségen belüli határ-
ra kívánunk csökkenteni (közlekedés, zajhatás) � megértéssel és
türelemmel viseljék.

A kivitelezési munkákat a DIAMIT Zrt., mint fõvállalkozó a
DAKÖV Zrt., mint ivóvíz-szolgáltató közremûködésével végzik a
megrendelõDömsödNagyközségÖnkormányzatamegbízásából.

Az önkormányzat a fejlesztésmegvalósításáról folyamatosan tá-
jékoztatja a település lakosságát és valamennyi érdeklõdõt a
www.domsod.hu oldalon.
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Dömsöd Polgármesteri Hivatal Jegyzõjének

Tisztelt JegyzõAsszony / Úr!
Értesítjük, hogy a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3-4. § értelmében

elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó felada-

tokat � a települési önkormányzat közigazgatási határain belül 2015. 07.
01. � 11. 30-ig látják el dolgozóink. Társaságunk alkalmazásában álló
dolgozóink névre szóló, arcképes kitûzõkkel rendelkeznek. Kérjük,
szíveskedjék a lakosságot a helyben szokásosmódon tájékoztatni.
Dunaharaszti, 2015. január 29. Juhász Péter kir. vez.

A Dömsödi Általános Ipartestület

2015. 04. 22-23-án
megszervezi

Mérlegképes könyvelõk
továbbképzését
a tavalyi áron � 22.225 Ft

Jelentkezni lehet:

Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.

Tel.: 06 30 921 8293
e-mail: ipartestulet.d@pr.hu

Értesítés akötelezõkéményseprõ-ipari feladatokellátásáról



XXV. évfolyam 3. szám 5

TAGTOBORZÓ
Egyéni és társas vállalkozók figyelmébe!

A Dömsödi Általános Ipartestület tagfelvételt hirdet!

Ipartestületünk több mint száz évre tekint vissza. Elõdeink hûség-
gel és összefogással tartották fenn ennyi évtizeden át a Dömsödi Ál-
talános Ipartestületet, amelyben pezsgõ élet és jó közösség volt. Bár a
hosszú fennállás alatt változások is formálták az iparos közösséget,
soha nem szûnt meg létezni, mert életben tartotta az elõdök akarata és
tenni akarása. Dömsödön mindig is meghatározó iparos és kereske-
dõi réteg volt, amelynek tagjai szükségesnek tartották a közös érdek-
képviseletet, az összefogás formáló erejét.

A jelenlegi Ipartestület 1990 óta önkéntes tagsággal mûködik. Az
itt tagsággal rendelkezõ vállalkozók hatékony segítséget kapnak vál-
lalkozásvezetési kérdésekben, valamint eseti tanácsadások formájá-
ban. A jelenleg mûködõ Ipartestület célkitûzése az elmúlt száz év
alatt sem változott:

Célja:
â a tagság érdekeinek képviselete, segítése;
â a szakképzés és a hiányszakmák népszerûsítése;
â a dömsödi iparosok és kereskedõk együttes képviselete.

Az immáron hagyománnyá váló �Ízek, mesterségek udvara� elne-
vezésû rendezvényünk megszervezésével lehetõséget kínálunk a he-
lyi kézmûvesek és termelõk bemutatkozására, termékeik megismer-
tetésére.

A település központjában áll az Ipartestület tájékoztató táblája,
amelyen a dömsödi ipartestületi tagsággal rendelkezõ kereskedõk és
vállalkozók elérhetõsége található.

Az iparos mesterséget gyakorló vállalkozók száma megcsappanni
látszik. Egyes szakmák teljesen megszûnnek, az utánpótlás-nevelésre
nem fordítanak elég figyelmet.

Taglétszámunkat befolyásolta az elhúzódó világgazdasági válság
is. Sok üzlet bezárt, vállalkozások szûntek meg. A kedvezõtlen kor-
mányzati politika mértéktelen adókényszere és túlszabályozása gátat
vet az egészséges vállalkozói környezet fenntartásának.
Mi, akik vállaltuk az ipartestületi közösséget, elsõsorban azért tet-

tük ezt, mert hiszünk az összefogás erejében és abban, hogy megfele-
lõ érdekképviselettel megfordíthatók a kedvezõtlen körülmények.

Keressük azokat az egyéni és társas vállalkozókat:

â akik munkájukkal a lakosság elismerését vívták ki;
â szakmájuk képviseletét fontosnak tartják;
â akik a túlélést az összefogás erejében és a közös érdekképvise-

letben látják;
â akik bátran kiállnak a hazai és a helyi iparosság védelmében.

Szeretnénk, ha a fiatal vállalkozók jönnének közénk, akik a tisztes-
séges mindennapi munkájukkal erõsítenék községünk hírét, tagsá-
gukkal is hirdetnék az iparosság szellemiségét.
Szeretnénk, ha követõkre találna az elõdök akarata, amely száz

éven át életben tudta tartani a dömsödi Iparos és Kereskedõi Kört.

Tagjaink lehetnek mindazok az egyéni és társas vállalkozók, akik a
közösségi élet hagyományainak fenntartása mellett fiatalos ötleteik-

kel frissítenék munkánkat, hogy
lendületesen haladjunk tovább.

Az Ipartestület vezetõsége vár-
ja új tagjait, egyéni és társas vál-
lalkozásokat egyaránt, hogy a je-
lenlegi tagsággal közösen ves-
sünk fel változásokkal kapcsola-
tos kezdeményezéseket, s ezek-
nek megfelelõ képviselettel érvényt tudjunk szerezni.

Szeretettel várjuk közösségünkbe Dömsöd azon iparos és kereske-
dõ vállalkozóit, akik eddig távol maradtak, de a jövõben szívesen ve-
lünk tartanának!

Ne feledjük: a sokaság erõ, a közös fellépés pedig a sikerhez veze-
tõ út!

Kapcsolatfelvétel a Dömsödi Általános Ipartestület székházában
Szücsné Ágh Anikónál.
2344 Dömsöd, Petõfi utca 11-13.
Elérhetõség: 06 70 318 6325
ipartestulet.d@pr.hu

Várjuk jelentkezését!

Dömsödi Általános Ipartestület Vezetõsége

Utazás elõtt kössön

KÖBE Utasbiztosítást

Utasbiztosítással nyugodtan indulhat útra!

Keresse fel irodánkat:

Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.

06 70 318 6325

Vállaljuk
adóbevallások
elkészítését!

Érdeklõdni lehet az
Ipartestületnél.
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�BUSZ-BUSZ SZERVUSZ!�
Anyílt teret felhasználva egy találós kérdést teszek fel:
� Ha van egy közérdekû kérdés, arra kaphatunk-e érdemi választ?

Több elöljárónál részemrõl is elhangzott kérés formájában, hogy a �Vo-
lán� autóbuszai a lakosság szolgálatát látják-e el, vagy csak a menetrend
szerint közlekednek.
[Választ kaptam, de azért érdekelne az igazság is.]
�A VOLÁN a lakosság szolgálatában� � olvastam valahol nyomta-

tásban.
Dömsöd�Ráckeve vonalán napi járat több is van. A reggeli járatok

(7.00 órakor) a híd elhagyása után az iskolák felé haladnak. A járási
SZTK rendelõintézetnél megállójuk van. A rendelõbe jövõ beutaltak itt
szállhatnak le, és azok is, akik az okmányirodába mennek. 8 00-kor a kö-
vetkezõ járat már a hídfõbenmegáll, 1-2 utas marad rajta, és a vasúti vég-
állomáshoz megy. Parkolás után kb. 1 óra múlva indul vissza Dömsödre
az elõbbi útvonalon.
Nemmai kérés az, hogy a járatok érintsékminden esetben a rendelõin-

tézet megállóját.
Az elöljáró, akivel én is beszéltem és kértem, hogy a VOLÁN-nál jár-

jon el, azt a választ adta, hogy a forgalomszámlálási adatok nem támaszt-
ják alá a járat útjánakmegváltoztatását!!!??? Július hónapban 30-32 °C-os
melegben a hídfõnél 22-en szálltak le és vették útjukat a rendelõintézet fe-
lé (középkorúak, zömmel idõsek, betegek, néha kismamák). Tolják a gye-
rekkocsit, ki sietve, ki bizonytalanul, bicegve ezen a 4-500 m útszaka-
szon. Visszafelé ugyanígy. Amegállóhelyek a járási tanácsot, a bankokat,
a földhivatalt, okmányirodát elkerülik, pedig ezekmind ott vannak, amer-
re a busz nem jár.
Koromnál fogva elég sokszor utazomezen a járaton, de forgalomszám-

lálóval még sohasem találkoztam. Akkor az adatok vajon honnan, mikor-
ról származnak? Szeretnénk tudni, hogy a VOLÁN írásban is megerõsíti
a �forgalomszámlálás� eredményét? Mivel indokolja a lakosság által
használt intézmények elkerülését? Valóban a lakosság szolgálatában álló

vállalat, amint a logója is hirdeti? A forgalmi helyzetnek megfelelõ útvo-
nalat látja-e el, vagymi az oka az ellenkezõ útvonalon való közlekedés ki-
alakításának?
A feltett kérdés igaz eddig csak szóban hangzott el, demost leírom:
A dömsödi lakosság kérésénekmegfelelõen közlekedni kérjük a rácke-

vei autóbuszokat a szakrendelõ felé! (Már a logó becsülete miatt is.) Bár
többször beszélgettünkmár errõl a kérdésrõl, de az elöljárók tájékoztatása
az volt, hogy amenetrendet kellenemegváltoztatni, és az hosszú idõt vesz
igénybe, ez nagymunka�!

(Az igazság az, hogy a kidolgozottmenetrend reggeli járatánakmegfe-
lelõen lehetne közlekedtetni a buszt.)
Remélem, hogy ez a pár sor most már felér Budapestig és a kedvezõ

válasz Dömsödig.
Tisztelettel, sok dömsödi lakos nevében, akiknek tolmácsolója:

KónyaMiklós

ADömsödi Hírnök ez évi februári számát olvasva a 4. oldalon találtam
egy bekeretezett közérdekû hirdetést: (Okmányiroda elérhetõsége: cím
2300 Ráckeve, Szent István tér 4., tel.; fax; e-mail; honlap). Így szépen
bekeretezve jól mutat és pontos is. De hogy a hét melyik napján és hány
órától meddig, az nincsen rajta.
Kérdés, hogy mit csinál ilyenkor a Mari néni? A Mari néni ilyenkor

elõveszi okostelefonját, nyomogat rajta vagy ötvenet és nem jön az ered-
mény � se a busz. (: Megkérdezi az elsõ embert aki ráckevei, megköszöni
a felvilágosítást és gyalog elindul.:) Busz-Busz Szervusz!
A busz is ilyen: elvisz Ráckevére, a többit meg olddmegmagad!

Szerk. válasza:
Kedves dömsödi lakos! Valóban, az okmányirodának csak az elér-

hetõsége van megadva, nyitva tartása nem. A nyitva tartás feltün-
tetése azért nem történt meg, mert az ügyintézéshez kötelezõ az
idõpontkérés.
A ráckevei okmányiroda ügyfélfogadási rendje: hétfõtõl péntekig reg-

gel nyolctól este nyolc óráig tart.

Milyen a lelke?...
Tavaly augusztusban vetettem papírra �Milyen a lelke?� címen

gondolataimat. Röviden azt igyekeztem vázolni, hogy a Petõfi te-
ret kimondottan hétvégén töltik meg a lakók nem oda illõ hulla-
dékkal.
Vajon változott-e a helyzet? Nos, ha a téren nem is oly jellegû

a hulladék-felhalmozás mint akkor volt megtapasztalható, de az
alap probléma súlyossága az egész településen nagyon is jelen
van.
Januárban a falugyûlésen tisztességes polgár magyarázta felhábo-

rodottan, hogy az 51-es fõút Kiskunlacháza felõli bevezetõ szaka-
szán, az Agyagosok irányában rendszeresen kidobált szemetes zsá-
kok csúfítják az útszegélyt. Õ bizony összeszedi (mondta), mert
nem tudja elviselni a látványt. Következõ lépésként már nemcsak
összeszedi, hanem próbálja kideríteni, ki lehet a �csomag� gazdája?
Vajon eredményes lesz-e fáradozása, hogy elejét vegye ennek a
nemkívánatos jelenségnek�?
Egy másik lakó szintén felháborodásának adott hangot, s mesélte

nekem, hogy õ bizony ha szemetet lát az úton, felveszi. Sokszor fur-
csán néznek rá, de ezzel nem foglalkozik. Sokkal inkább aggasztja,
hogy az eldobált hulladék mintha egyre jobban szaporodna. Mi le-
het, mi legyen a megoldás�?
A helyi Vadásztársaság is rendszeresen részt vesz, szervez a falu

külsõ peremén és a határában szemétszedési akciót. Van-e tartós
eredmény�?

Sajnos nem merem leírni, kimondani a valóságos választ! Egyre-
másra az a kérdés foglalkoztat, hogy �MILYEN A LELKE?� �
annak aki csak úgy gátlástalanul ledobja a teletömött szemeteszsá-
kot a fa tövéhez vagy az út szélére, elhajítja � vízbe dobja a mû-
anyag flakont� Nos, az õ lelke milyen???
Mit tehetünk? Akarunk-e tenni valamit?
A fent említett példák nyomán azt hiszem, hogy az emberek na-

gyobb részének igenis fontos a rend, a tisztaság, és ez nemcsak a sa-
ját kis territóriumukra érvényes. Meg kell tanulni újrahasznosítani,
szelektálni a feleslegessé vált dolgainkat. Pl.: a konyhai hulladékot
(ha nincs háziállatunk), kerti nyesedéket komposztálhatunk a kert
egyik félreesõ sarkában. A mûanyag, fém és egyéb hulladékokat a
(januári számban megjelent) VERTIKÁL ZRT. hulladékszállítási
rendje szerint lehet kihelyezni. Ha vegyes tüzelésû fûtésünk van, a
felhalmozódó papírhulladékot megsemmisíthetjük a kályhában, ám
ha túl sok lesz belõle, minden kisiskolás örömmel viheti a papír-
gyûjtésbe. Nagyobb fémhulladék keletkezésekor a településen mû-
ködõ két színesfémhulladék felvásárló telepére is elvihetjük azt.
Egyéb sitt típusú törmeléket jól lehet hasznosítani kopolyás, gödrös
dûlõutak javítására, mint ahogyan ezt Nógrádban és a dombos vidé-
keken is teszik.
Szóval, tehetünk saját és lakókörnyezetünkért, kis odafigyeléssel

és nagyobb anyagi ráfordítás nélkül is! Tudom, hogy sokan megte-
szik és megtennék, példát mutatva ezzel a kicsiny gyerekeknek és
buzdítva erre másokat is! Legyünk igényesek magunk miatt és azért
is, hogy környezetünk élhetõ maradjon utódaink számára!

-V.I.-
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A válasz megleléséhez mindenképpen az alkalmazott tudományok
mezejének társadalomtudományi fáján kell keresgélnünk, ezen belül
pedig a pszichológia ága rejti magába a grafológiát, vagyis a kézírás-
elemzést. Magyarországon az elsõ civil szervezetek között szerepelt az
1930-ban megalapított, s kisebb kihagyással máig is mûködõ Magyar
Írástanulmányi Társaság, mellyel megkezdõdött az íráselemezés hazai
története.
A grafológia, mint tanácsadói hivatás napjainkban egyre nagyobb teret

kap például a munka világában, a nevelésben, oktatásban és az önismeret
fejlesztésében egyaránt. Képviselõi több éves képzés alatt sajátítják el a
szakma alkalmazott ágazatait, módszereit, kiegészítve ezeket pszicholó-
giai ismeretekkel. A képzést szakdolgozat és szakvizsga zárja, ami után a
hallgató szakképzett grafológussá válik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
a tanulásnak vége szakad, hiszen egy mai napig fejlõdõ tudományról
beszélünk, melynek még több kutatható területe van (pl.: egészségügyi
grafológia).
Pontosan mit is takar a grafológus munkája? A grafológia, mint segítõ

szakma, a kézírás többrétû vizsgálatával képes tudományos alapokra
helyezve feltárni a személyiséget, majd az írónak egy tükröt mutatva elõ-
mozdítani annak személyiségfejlõdését. A grafológusok 6 fõ területet
vizsgálnak: mentális képességeket, munkamódot, energiákat és motivá-
ciókat, környezethez való kapcsolódás módját, érzelmek világát, Én-hez
való viszonyt, illetve önértékelést.
Mit lehet vizsgálni az íráson? A rendelkezésünkre álló papírfelület

jelképezi a világot, a környezetet, amiben élünk. Az íróeszközzel beírt
felület a tudatos, a be nem írt, fehér felület a tudattalan területet mutatja.
Ebbõl kiindulva a szakember többek között vizsgálja a cím, az írástömb
és az aláírás lapon történõ vízszintes és függõleges elhelyezkedését, irá-
nyát, méretét, az egymáshoz és a lapszélhez viszonyított távolságukat.
Ezek megállapítása egy speciális vonalzóval, a rezonométerrel történik,
amivel további számadatok is megszerezhetõk. Ilyenek például a sorok,
szavak, betûk egymástól való távolsága, betûk magassága, szélessége,
formája stb. További vizsgált részlet az írás kötöttsége, gyorsasága, szabá-
lyossága, ritmusa, sûrûsége stb.Mindezekmellett a betûk legapróbb rész-
letei is befolyásolják az elemzés eredményét, mint például az ékezetek,
áthúzások, a betûk kezdõ- és végvonalai stb. A grafológus egyszerre több
száz írásjegyet vizsgál, s egy bizonyos tulajdonság megállapításához mi-
nimum 8 jegy együttes jelenléte szükséges. Arra a kérdésre, hogy az a

tulajdonság miért van jelen valakiben, vagy miért úgy mûködik a szemé-
lyiségen belül, ahogy, a megmért méretek adnak információkat. Ebbõl
kiindulva az írás formája, alakja a viselkedésrõl beszél, a méretek pedig a
tudattalan késztetéseket, motivációkat mutatják meg. Mi a különbség a
sokak által ismert gyorselemzés és amélyelemzés között? Gyorselemzés-
sel legtöbbször különbözõ rendezvényeken (pl.: Pszinapszis), illetve
pályaválasztással kapcsolatos iskolai programokon lehet találkozni. Ez az
elemzési módszer 10-15 percet vesz igénybe, ami alatt a grafológus az író
személyrõl a sarkalatosabb tulajdonságait mondja el, s alakít ki vele pár-
beszédet. A gyorselemzés alkalmat ad többek között a grafológia be-
mutatására, segít dönteni a további együttmûködésrõl, illetve akár önálló
önismereti munkára is motiválhatja az érdeklõdõt. Ezzel szemben a
mélyelemzés több órás/napos munkát vesz igénybe. A mérési adatok
felvétele, diagramok elkészítése és mindezek kiértékelése odafigyelést,
pontosságot és idõt követel. Ezen felül pedig az írásnak hatása van ránk.
Nem csak a grafológusokra, hanem mindenkire. Az úgynevezett benyo-
mások segíthetnek egy probléma feltárásában és megoldásában, mivel
kiegészíthetik és megerõsíthetik a tárgyilagos eredményeket. Ezen hatá-
sok pedig a minta hosszas vizsgálása után érhetnek célba. Az önismeret
nemgyógyít, de feltétele annak! (PopperPéter�Arejtõzködõ lélek keresése)

MikusCsilla grafológus

Mi fán terem a grafológia?

Az ékszerész új helyre
költözött!

ÚÚjj ccíímm::
22334444 DDöömmssöödd,,

BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy EE.. uu.. 2222//77..

IInnffoorrmmáácciióó:: 

PPaakkssyy KKaattaalliinn,, ööttvvööss::
0066--3300--996666--77339966

�� aa HHoorrvváátthh--kkeerrttii ppaappíírr--íírróósszzeerr üüzzlleettbbee..

Kedves Vendégeim!
Újult erõvel, megszokott minõségben

amár jól bevált helyen várom újra régi és új
vendégeimet a Horváth-kerti üzletben.

Nyitva tartás: kedd-csütörtök: 9-16 h
péntek: 9-18 h
szombat: 9-14 h

Elérhetõségeim: 06-70-382-4783
06-30-210-6515

NagyMónika

Mindenkit várok szeretettel!

EladóDömsödön 40m-re aDunától
65m2-es tetõtér-beépítéses garázzsal
téliesítettnyaraló 787m2-es telken.

06-30-9705-250
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Ismerõseim, rokonaim tudják; közmondáso-
san rossz alvó vagyok, s csak az altatóktól re-
mélhetek némi megváltást. Mivel TV-m nincs,
marad a rádió, amit szeretek, s ami aztán szinte
éjjel-nappal szól.
Nemrégiben, egy ilyen félszendergõs állapo-

tomban, miközben ment egy riport, a kérdezett
férfit arról faggatta a mûsorvezetõ, hogy hát ak-
kor hogy is van ez? Szülei `56-ban �kitántorog-
tak�Amerikába, a riportalanymár LosAngeles-
ben született, de perfekt magyar nyelven disku-
rált, némi diszkrét akcentussal... szóval; akkor õ
most amerikai vagy magyar? Jött a válasz, ami-
hez foghatót én még soha nem hallottam: �az
anyanyelvemangol, de a szívnyelvem magyar.�
� SZÍVNYELVEM! � milyen gyönyörû, íz-

lelgettem a szót, és ekkor dõlt el bennemvégle-
gesen a régen dédelgetett vágy � megírni, el-
mondani mindenkinek, mi is az a HAZASZE-
RETET.
Emelkedett ünnepi beszédekben persze sok-

szor halljuk, néha az unásig is, de jó, ha az értel-
münkig hatol, a lelkünketmeg se érinti, sõt; be-
ugrott valahonnan a régen tanultakból a �Bánk
bán� Biberachjától a cinizmus csúcsa: �Ugyan,
mit hazaszeretet! Ott a haza, ahol a haszon!�
Mert van ilyen ember is �mindig is volt, és lesz
ezután is.
De! Volt, van es lesz olyan is, aki valóban az

életét is képes adni imádott hazájáért, s ha oly-
kor történelmünk orkánja elsodorja messze-
messze egy idegen földre, amíg él, ezt a kis or-
szágot siratja, jönne haza akár négykézláb is �
hacsak bele nem õrül a számkivetettségbe. A
szerencsésebbeknek sikerült megõrizniük el-
méjük épségét, ott tündököl, ragyog, de sajog is
embertelenül a vágy; foggal-körömmel ragasz-
kodni magyarságukhoz.
Itt van mindjárt Kölcsey Ferenc, aki olyan

Himnuszt írt, hogy éneklésekor az is sírva fa-
kad, akinek kõ van a szíve helyén. Nem sokkal
azután újabb remekmû születik versben és
megzenésítve, és csak áll az idõben sziklaszi-
lárdan, valóban rendíthetetlenül kijelölve ma-
gyarságunk két meghatározó alapkövét.
1823-ban a �Himnusz�-ban még azért kö-

nyörög Kölcsey, hogy �Isten áldd meg a ma-
gyart�, de alig tizenhárom évmúltán, 1836-ban
Vörösmartyból úgy szakad ki a Szózat, hogy az
ellen nincs apelláta. Ez már nem jámbor óhaj,
de parancs mindenki számára, aki magyarként
él e hazában.

�Hazádnak rendületlenül
Légy híve ohmagyar!
Bölcsõd az, s majdan sírod is,
Mely ápol, s eltakar�

Hát igen � bizony sokaknak lett sírja ez a
föld, aki még életben maradt, mint mondjuk
Tompa Mihály Tiszteletes Uram, szívében
soha be nem gyógyuló fájdalommal biztatja
a gólyát gyönyörû allegorikus versében.

�Repülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol,
Monddmeg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve széthull nemzetünk...�

Elsuhan újabb száz esztendõ, s egy Rad-
nóti Miklós nevû fiatalember sok-sok fájdal-
mas élmény árán tapasztalja meg, mi az,
amikor az ember teljesen lealjasult, de az ir-
tózatos kínok se engedik elfeledtetni vele,
hogy az egyén lehet alávaló, de a Haza �
szent!

�Nem tudhatom...� � 1944

�Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit
jelent,
nekem szülõhazám itt, � e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belõle nõttem én,mint fatörzsbõl gyönge ága,
s remélem, testem ismajd e földbe süpped el.�

Nahát! Ha ez nem maga a HAZASZERE-
TET, akkor igazán nem tudom, mi lenne
az...?!

Az óriási homokórában közben megállít-
hatatlanul peregnek a szemek � pici orszá-
gunk újra tûzbe és vérbe borul, �56-ban sok-
sok honfitársunk kezébe vándorbotot
nyomva.

Mivel Márai Sándor napjainkra ismét
�szalonképes� lett a kultúrpolitikában, ide-
hozhatom a �Halotti beszéd� c. honvágytól
remegõ, hazáját sirató versét.

�Látjátok feleim, szemetekkel, mik vagyunk
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek,
össze tudod rakni még aMargitszigetet?...

Már minden csak dirib-darab, szilánk, avítt
kacat
Ahalottnak szakálla nõtt, a neved számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és drága szavak
Elporladnak, elszáradnaka szájpadlat alatt.�

S végül: a jelenünk felületesnek, közöm-
bösnek és nyeglének elkönyvelt nemzedékét
hozom ide, cáfolatul; Geszti Péter: �Ma-

gyarország�-ját énekli Oláh Ibolya, akikrõl
aztán igazán nem lehet mondani, hogy nya-
kig gázolnak a szentimentalizmusban, de aki
csak egyszer is hallotta a dalukat, az bizo-
nyosságot nyer; valóban az szól az ajkukon,
ami a szívükben van.

Aztán csatlakozik, és egyre erõsödve
zeng Demjén Ferenc �Honfoglalás�-ból va-
ló betétdala, és együtt száll az ég felé a két
énekes utánozhatatlan tónusú, diadalmas
melódiája...

MAGYARORSZÁG

�Magyarország
Te vagy a lelkemre bízva
Magyarország
hát te vezess most engem
és amit meg kell tennem
segíts!
Legyél a holnapban rejlõ
bizonyosság!
Én csak az életem bízom rád!�

HONFOGLALÁS

�Kell még egy szó,
mielõtt mennél.
Kell még egy ölelés,
ami végig elkísér.
Az útonmajd néha
gondolj reám �
ez a föld a tiéd,
ha elmész, visszavár!

Tudod jól, hovamész �
de végül hazatérsz
� Nézz rám és sose félj �
ha nincs hely, ahol élj �
indulj hazafelé!�

Epilógus

Évtizedekkel ezelõtt, még a �60-as években
hallottam egy óriási tömeg elõtt elmondott
nagy ívû beszédet, amelynek a zárótétele raga-
dott meg, azóta se felejtettem el. �A hazaszere-
tetet nem az határozza meg, hogy mit ad ne-
künk a hazánk, hanem hogy mi mit áldozunk
érte.�

AhelyszínAmerika, a szónok azUSAakko-
ri elnöke, J.F. Kennedy volt.

2015. március
Szoóné Bodrogi Emõke

Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le�
HAZASZERETET�PÁTOSZNÉLKÜL
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Ma csaknem felbomlottak az összetartó, meleg emberi kapcsola-
tok által összefûzõ emberi közösségek, melyek a népi kultúránkat
teremtették és életben tartották. Ám a kultúra értékei megváltozott
körülmények között is tovább élhetnek. Megjelenési formáik vál-
tozhatnak, de a lényegük megmaradhat.
Az igazi közösség tagjai, függetlenül a hátterük sokféleségétõl,

elfogadják, áthidalják a köztük lévõ különbségeket, és a bennük fel-
lelhetõ közös dolgokra helyezik a hangsúlyt, ezáltal lehetõségük
nyílik arra, hogy együtt dolgozzanak közösen kitûzött célokért.
�Az igazi közösség kialakítása szándékos és kihívásokkal teli. A
csoportos folyamat megkívánja, hogy az egyén feladja a tanult vé-
dekezési és a szokásos viselkedési formáit. A tagok fokozott fele-
lõsségvállalása, kockázatvállalása és sebezhetõsége nyomán a cso-
port egy �biztonságos hellyé� válik, ami által egy olyan környezetet
biztosít, amelyik elfogadó, az emberi sokszínûséget értékelõ, a sze-
mélyes fejlõdést, gyógyulást és önismeretet tápláló. A közösségépí-
tés során megtapasztaljuk az egymással való törõdést, a fegyelmet
és az önfeláldozást.� � mondta M. Scott Peck.
Ezáltal megtanulják félretenni egyéni problémáikat a közösség

érdekében, hiszen így kovácsolódhatnak össze, és ez pozitívan hat a
résztvevõk személyiségére is. E formák nem öröklés útján jutnak el
egyik nemzedéktõl a másikig, hanem az eltanulás (nyelv, megfigye-
lés, tapasztalat, mozgásformák leutánzása), elsajátítás folyamatá-
ban válnak a különféle típusú közösségek tagjainak birtokává, szer-
vezik ezek viselkedését, tevékenységét.
Századunk nagy társadalmi változásai a hagyományokra nézve is

meghatározóak voltak. Különbözõ hatásokra megnõtt például a tár-
sadalmi mobilitás. A hagyományok ismerete, betartása, követése a
korábbi társadalmakban az egyén számára egyfajta védelmet, a kö-
zösség által történt elfogadást, elismerést is jelentett, míg a hagyo-
mányok indokolatlan megszegése kirekesztettséget hozott magával.
Az információtovábbítás robbanásszerû fejlõdésének eredménye-
ként az események, változások, információk kinõtték a helyi kerete-
ket, és országos, majd világméretekben azonnal hozzáférhetõvé vál-
tak: mint a Valentin-nap, Halloween.

A közösségeket összetartó társadalmi hagyományaink részben
kihaltak, részben eltorzultak a nagy változások során. �Mestersége-
sen� kiváltott, új hagyományokat is kitermeltek magukból egyes új
közösségek, és mostanában egyre több helyen tudatosan igyekez-
nek kialakítani � néha a közösségek, de sokszor vezetõik vagy ép-
pen külsõ személyek � az új körülményeknek megfelelõ új viselke-
dési szabályokat, szokásokat, hagyományokat. Dömsödön is így
vált �hagyománnyá� a Dömsödi Napok, ami az elmúlt idõk május
elsejei ünnepét váltotta fel. A hagyomány nem vész el, csak átala-
kul! Ilyen még egy-egy pedagógus, egy iskola kezdeményezése, pl.

Mihály-napi vásár; Karácsonyi koncert, Sport napok, Farsang, Ka-
talin-bál és ilyen pl. környezetvédelmi jeles napjaink országos, sõt
egyes napok � pl. Föld Napja, Környezetvédelmi Világnap, Világta-
karítási Nap � bolygóméretû megünneplése.
Nagyapáink világában a kulturális önkifejezés egyik alapvetõ

kérdése ez volt: �Mi a te nótád?� Ma ugyanez egy transzformált
változatban így szól: �Te milyen zenét hallgatsz?�
Miért fontos, hogy hagyományainkkal foglalkozzunk? Hogyan

tudatosítsuk gyermekeinkben?
Elõször is, az egyik természeti alaptörvénybõl kifolyólag min-

denki a saját apjának a gyereke és nagyapjának az unokája. Ennek
érzékelését nevezzük származástudatnak. Van itt tehát egy családi,
egy szûkebb közösségi hagyomány. Ez adja az alapját a gyermek
egyéni, nemi, közösségi, regionális, és végsõ soron nemzeti identi-
tástudatának. Családi alapról kell kiindulni: arról a pontról, ahol
minden egyes gyerek be tud számolni a saját múltjáról, a saját ha-
gyományáról � �Néha a családi emlékek szülik a legdrágább emlé-
ket� (N. Wise). Nincs kizárva, hogy ezzel kapcsolatban elõkerül a
nógrádi pásztorkodás, az alföldi mezõvárosok céhszervezete, a mó-
ri németek borkultúrája. Megismerik a közösség egyházi hagyomá-
nyait, mint a nagycsütörtök, nagypéntek, húsvét, áldozócsütörtök,
pünkösd, virágvasárnap, advent, éjféli karácsonyi mise, vasárnapi
istentisztelet, vasárnapi mise, nagyböjt. Fontos, hogy rádöbbentsük
a gyermekeinket: amikor a hagyományról tanulnak, akkor az önma-
guk, saját kultúrájuk megismerése felé vezetõ úton indulnak el. En-
nek értelmében az elsõdleges cél az, hogy a gyermek a környezeté-
ben található és a hagyományhoz köthetõ jelenségeket helyesen ér-
telmezze. Ha azzal kezdjük, hogy bemutatjuk a moldvai magyarok
farsangi szokásait, a kalotaszegi legényest vagy a polgári társastán-
cokat, az a gyermeknek minden magyarázat ellenére ugyanolyan tá-
voli és egzotikus, mintha a türkmének lakodalmáról vagy egy dako-
ta íjról tartanánk nekik elõadást. Amikor viszont átkerül egy bizo-
nyos elõadásmódba, az esztétikai vonatkozásaiknak köszönhetõen
ez a funkció válik elsõdlegessé. Például egy olyan �hagyományos�
helyzetben, amikor elénekelnek egy nótát, elõadnak egy táncot, egy
színdarabot, legalább olyan fontos, hogy a szüleik, nagyszüleik, ba-
rátaik látják és hallgatják, miként is azonosítják magukat a saját nó-
táikkal, táncaikkal, mint az, hogy az mennyire szép. Mert A HA-
GYOMÁNY FONTOS RÉSZE AZ ÜNNEP!
Erre legjobb példa Dömsödön az immár 22 éve megrendezésre

kerülõ Valentin-bál. Ez méltó példája a közösségépítésnek és a ha-
gyományõrzésnek. A közösségépítés, az igazi közösség kialakítása
nagy kincs a mai világunkban!
forrás: internet

Biricz Márta Enikõ

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany ésVecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉS HAGYOMÁNYÕRZÉS
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VVaalleennttiinn--bbááll  22001155
Idén 22. alkalommal rendeztük meg jótékonysá-

gi bálunkat, a Valentin-bált Dömsödön.
A Valentin-nap nemmagyar ünnep, de hogy mi-

lyen tartalommal töltjük meg, és hogy teremtünk-e belõle értékmegõrzõ
hagyományt, ez rajtunkmúlik.
Márai Sándor gondolatait idézve.
�Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, hamegtöltöd a hétköz-

napok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az
udvariassal; tehát az ünneppel.�
22 éven át azon fáradoztam, hogy a rendezõ szülõk, gyerekek és a ked-

ves vendégek szívében ez a bál ilyen ünnep legyen.

Az idei Valentin-bál rendkívüli volt, mert a gyerekek nyolcadikosok és
utoljára voltak fõszereplõi az eseményeknek. Nekem is az, hiszen több
osztályom nem lesz, és én is elbúcsúzom aValentin-báltól.
1993-ban az elsõ sportosztályom nyári kirándulásán született meg a

gondolat: rendezzünk egy bált, és a bevételbõl teremtsünk lehetõséget ar-
ra, hogy az osztály minden tanulója részt vehessen többnapos kirándulá-
son, színházi elõadáson, megtanuljon kiválóan úszni. (Addig paprikasze-
déssel kerestemeg az osztály a kirándulásra való pénzt.) Így született meg
aValentin-bál.
A sportosztályosok a versenyszerû kézilabdázás mellett (fiú- és lány-

csapat) táncolni tanultak. Fõ mûsoradói voltak a dömsödi programoknak,
hiszen akkor még nem volt mûvészeti iskola. A kézilabdázásban remek
eredményeket értünk el úgy, hogy még nem volt sportcsarnokunk (Buda-
pest Bajnokság 1., 2. hely). A labdajátékokkal, tánctanulással, úszásokta-
tással, a Valentin-báli táncokkal nagymértékben fejlesztettük a gyerekek
mozgáskultúráját. Ez olyan tartást adott a gyerekeknek, hogy az élet több
területén is határozott fellépésûekké válhattak.
A sportcsarnok megépítésének évében több sportosztály nem alakult.

Tudtam, hogy kell egy cél, egy közös izzadás (sport vagy tánc), amimeg-
teremti a jó közösséget, az összefogást, az igazi értéket. Így én a feljövõ 5.
osztályban � az alsós néptáncra építve �megszerveztem az osztályomnak
a néptánc-oktatást. Így születtekmeg a felsõs néptáncos osztályok.
A gyerekekmegismerkedtek nemzetünk táncaival, dalaival, megtanul-

ták tisztelni a kultúránkat, hagyományainkat, így valóban hazaszeretõ em-
berekké válhatnak.
Ezeknek az osztályoknak mindig volt arculatuk. A kézilabda vagy a

néptáncmellett megtanultak táncolni, a karácsonyi hangversenyeken szín-
darabokat játszottak, szereplõi voltak nemzeti ünnepeinknek, színházba,

kerékpártúrákra jártak, ragyogóan úsztak, szép far-
sangi produkciókat mutattak be, táncoltak a szüreti
felvonulásokon és bálokon, 3-4-5 napos országjáró
kirándulásokon vettek részt, szépen szavaltak és fõ-
szereplõi voltak a Valentin-báloknak. A rengeteg
programmellett természetesen jól is tanultak.
Évrõl évre 24-28 család összefogásával született meg egy színvonalas

szórakozási lehetõség Dömsödön. Szülõk, nagyszülõk, gyerekek együtt
dolgoztak nagyon jó hangulatban. A Valentin-bál ennek a közös munká-
nak a gyümölcse, öröme. A gyerekek itt megtanulták a harmonikus, ízlé-
ses díszítést, terítést, öltözködést, a helyes viselkedést, a vendégekkel való
tisztelettudó, udvarias bánásmódot. Szívesen kivették a részüket amunká-
ból, és ez nagyon fontos.Megtanulták, hogy az életben az ember nem kap
mindent készen.Meg kell dolgozni azért, ha el akarunk érni valamit. Osz-
tályfõnök, szülõk, nagyszülõk, gyerekek és a támogatók összefogásából
született meg évrõl évre ez az érték.
Pedagógusként nagyszerû dolog átélni a gyerekek együttes boldogsá-

gát és örömét. És hogy ezeknek a gyerekeknek mit jelentett a Valentin-
bál, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elsõ néptáncos osztályom itt
tartotta a 10 éves osztálytalálkozóját. Köszönöm nektek!
Köszönetet szeretnék mondani minden Valentin-bálos szülõnek, nagy-

szülõnek, gyereknek, akik azonosulni tudtak az én értékrendemmel, úgy
gondolom, az eredmény önmagáért beszél.
Köszönöm a barátainknak és minden jóérzésû, adakozó báli vendég-

nek, szponzornak, hogy évrõl évre támogatták e nemes célt.
Köszönettel tartozom Csaplárné Verának, Krnájszki Emikének, Jávor-

káné Rózsának és Pethesné Nyári Katinak, hogy abban az évben, amikor
nekem nem volt osztályom, továbbvitték a Valentin-báli hagyományt.
Köszönet Csikósné Jutkának, aki 22 éven át támogatta fellépéseivel a

bálimûsorainkat (idén is nagy sikert aratott tanítványaival, Csikós Zsuzsi-
val, Cserna Mariannal és Miskolczi Beával), és mindenben segítette a
munkánkat.

Köszönöm Miskolczi Marikának, Bõdi Erikának és Kátai Kingának a
gyönyörû báli ruhák gondosmegvarrását.
Álljon itt a nagyszerû tánctanárok neve, akik sok-sok örömet szereztek

gyerekeinknek: Borisz Barbulszki, Nagy Nóra, Mihó Diána, Balogh
László, Angyal László, Bagi Ferenc.
Külön köszönöm Nagy Nórának, Mihó Diánának és Bagi Ferencnek,

hogy tanítványaik táncaikkal mindig emelték amûsor színvonalát.
Különleges köszönet jár Egri Jutkának, ZölleinéÁginak,Ruszkovicsné

ZimaMóninak, akik régi Valentin-bálos szülõként évrõl évre lelkes segí-
tõi voltak a gyönyörû dekoráció elkészítésének.
Köszönet Bábel Lászlónak és Jutkának a nagyszerû fotókért és fil-

mekért.
Köszönet Ispán Imrének és zenekarának, akik rendszeresen remek han-

gulatot teremtettek zenéjükkel a báljainkon.
Köszönettel tartozom Kudar Zsigmondné Marika polgármester asz-

szonynak és Bencze István polgármester úrnak, hogy mindig támogatói
voltak a jótékonysági bálunknak.
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Agyönyörû bécsi keringõ elõtt a gyerekek a következõ
gondolatokkal köszöntötték osztályfõnöküket:

Szeretettel köszöntjükmi is kedves vendégeinket.
Rövid idõre szeretnénkmegszakítani amûsormenetét, hiszen utoljára

állhatunk itt Valentin-bálos gyerekekként, és szeretnénk köszönetünket
kifejezni Zsuzsa néninek.
Mindannyian tudjuk, hogy ez a bál 22 évvel ezelõtt nem jöhetett volna

létre és nem lett volna sikeres ennyi éven át Zsuzsa néni nélkül.
Karinthy Frigyes így fogalmaz:
�Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és

szíve jó.�

Mi megtaláltuk a mesterünket 4 évvel ezelõtt. Kérjük Zsuzsa nénit,
jöjjön ide hozzánk.

Alig találunk szavakat, hogy megköszönjük Zsuzsa néninek a 4 év
örömét, a Valentin-bálok boldog pillanatait. Köszönjük, hogy munkájá-
val, irántunk érzett szeretetével olyan példát állított elénk, amihez
méltók akarunk lenni egész életünkben.

Köszönjük, hogy négy évig táncolhattunk, bálozhattunk, ésmegtanul-
hattuk, milyen egy közös célért dolgozni, és megtapasztalhattuk, milyen
jó egy ilyen közösséghez tartozni. Az önfeledt szórakozás mellett
büszkeség, bátorság, önbizalomköltözött belénk. Ez a közösségi élmény
egész életünkre emlékmarad, amit büszkénmesélhetünkmajd.

Megtanultuk, hogy az egyéniség csak akkor igazán kiváló, ha
együttmûködésével a közösséget szolgálja, gazdagítja. Köszönjük Zsu-

zsa néninek, hogy belõlünk ilyen gyerekeket formált, nevelt. Személyes
példamutatásával, kitartó munkájával örök példa számunkra. Már
szavak nélkül is értjük egymást, ránk néz és tudja, ha valaminek örülünk
vagy éppen valami bánt. De mi is ismerjük arcrezdüléseit! Így lett
belõlünk az évek alatt egy összetartó osztályközösség. Jó érzés idetar-
tozni, büszkeség.

Köszönetünket mivel is fejezhetnénk ki mással, mint a következõ ke-
ringõvel, melyet Zsuzsa néninek és szüleinknek ajánlunk nagy-nagy
szeretettel.
Kérjük Zsuzsa nénit, üljön le és itt nézze meg azt a keringõt melyben

szívünkminden szeretete benne van.
Reméljük, büszke lesz ránk.

A szülõk is köszönetetmondtak:

A szülõk nevében is szeretnénk köszönetet mondani Zsuzsának azért
a fáradhatatlan törekvõ és önzetlenmunkáért, amit a gyerekeinkért tett és
tesz a mai napig is. Számára nincs lehetetlen és ezt a gyerekekkel is
elhiteti. Sokat dolgoztunk együtt, de õ soha nem mondta, hogy fáradt.
Úgy segített és dolgozott együtt velünk, mintha saját gyerekeiért tette
volna. Olyan értéket közvetített gyerekeinknek, melyre mindig
emlékezni fognak.
Köszönjük Zsuzsa családjának is a sok segítséget és támogatást,

melyet az osztálynak nyújtottak.
Sokszor mi szülõk nem is gondoltuk, hogy gyerekeink mi mindenre

képesek. Ha Zsuzsa néni kért valamit, vagy csak a kedvében szerettek
volna járni, bármit megtettek. Nagyon jó érzés látni, hogy gyerekeinket
olyan pedagógus neveli, akit tisztelnek, becsülnek és példaként áll elõt-
tük. Köszönjük még egyszer a szülõk nevében is, hogy részesei lehet-
tünk és lehetünkma este is a Valentin-napi csodának.

Nagy köszönettel tartozunk a legnagyobb szponzorainknak, Csikósné
Jutkának, az OMK igazgatójának, Hartai György úrnak és Csinos Zoltán
úrnak.
Természetesen köszönettel tartozom a családomnak, hogymindigmel-

lettem álltak, állnak, és támogatnak a céljaimmegvalósításában.
A Valentin-bál egy nagyszerû nevelési eszköz. Ezért aki erre a nagyon

nehéz, de szép feladatra vállalkozik, kívánom, hogy legyen benne annyi
öröme és emléke, mint amennyi nekem volt 22 év alatt.
Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az osztályom szüleinek,

nagyszüleinek és a gyerekeknek, akik ezt a gyönyörû búcsú Valentin-bált
megteremtették.
A szülõk és a gyerekek nevében idén is köszönjük szponzoraink támo-

gatását.
Támogatóink: Ambruska Margit, Átrium kínai bolt, Bagi Ferenc és

táncosai, Bak Gábor és Csöpi, Bencze István, Beton térkõ gyár, Bohár
Krisztina, Bõdi Endréné, Cosinus Gamma, Cserna Mariann, Csikós Zsu-
zsi, Csikósné Jutka, Csinos és Társa Bt., Csiszár Géza és Kinga, Dabi
virágbolt � Takács és Bõdi család, Denke Andrea és Laczó Csaba, Egri

Judit, Fábián Antal és Ili, Faragó András, Gazdabolt, Gyökeres Ferenc,
Hartai György, Horváth László, Jaksa Attila, Jaksa Csaba és Eszter, Jaksa
István és Erzsike, Jancsó Attila és Betti, Jarosi István és Ica, Jávorka
József és Rózsa, Kasza István, Kovács Mihályné Marika, Kovács Zoltán
és Judit, Kovács Zsigmond és Jutka, Köntös Ágnes, Krnájszki Istvánné,
Kudar Zsigmondné,Madarász András,Madarász Andrea,Markó-Zöldág
Kft., Matula Gabriella, Még 1000 év Dömsödért, Mészáros Pálné,
Miskolczi Bea, Mizsei Bea, Mizsei János, Nagy Nóra és táncosai, Nyári
Imre, OMK, Patonai István és Nóra, Perger István, Pethes László és Kati,
Pozsár Viktor ésMóni, Rakszegi Gyula, Ruszkovicsné ZimaMóni, Sallai
Jutka, Sipos János és Zsuzsi, Szarka László és Erika, TóthAndrás, Varázs
szalon �Viski Zsuzsa, Nagy Móni,Varsányi Antal, Vass Ilona, Zöllei Ti-
bor és Ági
és minden 8. b osztályos szülõ, nagyszülõ és minden kedves vendé-

günk.
Elnézés kérünk, ha valakit véletlenül kifelejtettünk a felsorolásból.

Tóthné Porvay Zsuzsa
8. b of.
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Szülõk tollából
MadarászAndrea:Nyolcadikosok lettek a gyerekeink, elérkezett az utol-

só Valentin-bál ideje. Töretlen lelkesedéssel készült minden gyermek és
szülõ.Akészülõdés közben elhangzott �mindgyerek,mind szülõ szájából: �
�Már hiányzik, hogy jövõre nem lesz!� Pótolhatatlan, felejthetetlen
élményekkel gazdagodtunk az évek során. Köszönjük Zsuzsa néninek,
gyerekeinknek és a szülõtársaknak, támogatóinknak és vendégeinknek az
évek folyamán kapott segítséget, lehetõséget sminden jót!

Jancsóné Betti és családja: Családommal nagyon boldogok és büsz-
kék vagyunk, hogy ennek a csapatnak, osztálynak, illetve közösségnek a
tagjai vagyunk. Öröm látni, hogy a gyermekeink felcseperedtek és egyre
többet és szebben táncoltak és összetartottak. Persze ez csak akkor lehet
így, ha van valaki, aki segíti õket, a gyerekeket és minket is. Ez pedig az
osztályfõnöknek köszönhetõ, aki nem más, mint Zsuzsa néni. Mindent
nagyon köszönünk neked, nagyon hálásak vagyunk. Büszkék vagyunk a 8. b
osztályra! Köszönjük!

Csiszárné S. Kinga: Elmondhatjuk magunkról, hogy veterán (9 éven
át) Valentin-bálos szülõként olyan életre szóló élményben volt részünk,
melyet gyermekeink és mi szülõk is még nagyszülõként is megemlegetünk.
Életre szóló barátságok köttettek szülõk és gyerekek közt egyaránt. A
közös célért való összedolgozás révén jöhetett létre ez a csoda. A gyerekek
olyan programokat és élményeket kaptak a Valentin-bál eredményeibõl,
amit más körülmények között nem élhettek volna át.

Siposné Csécs Zsuzsa: Szeretném megköszönni, hogy részesei lehet-
tünk a Valentin-bál szervezésének. Páratlan szülõi, gyermeki összefogás-
nak lehettünk tanúi. Gyermekeink ezáltal gazdagabbak, értékesebbek let-
tek. Számomra egy életre szóló élményt nyújtott.

PozsárMóni:Mikor csak vendég voltama régebbi Valentin-bálban, fel
sem fogtam, mit is jelent azoknak a szülõknek, akik ott, akkor csillogó sze-
mekkel nézték gyermeküket. Ma már tudom, hogy a legszebb és a leg-

nagyobb élményt kaptuk meg Zsuzsa nénitõl. Köszönöm, hogy Zsófi is
Valentin-bálos gyermek lehetett, és olyan emléket õrizhetek meg szívem-
ben, amely végigkíséri életemet.

Bõdi Endréné:Nagyon boldog voltam, hogy ebben a négy évben részt
vehettünk a Valentin-bál rendezésében. Örülök, hogy gyermekem ilyen
osztályban és közösségben tanulhatott és ilyen csodában vehetett részt.
Nagyon jól éreztükmagunkat, és nagyon jó közösség jött létre. Köszönjük,
hogy négy év alatt sok olyan dolgot tanulhattunk meg, amelyeket ha nem
tapasztalunk meg, akkor kimaradunk ebbõl a csodából. Gyermekem csu-
pa jót mesél minden alkalommal, amikor az osztály együtt van. Köszön-
jük, hogy ilyen csodában vettünk részt.

Spinyhért Ibolya: Megtisztelve érzem magam, hogy Valentin-bálos
szülõ lehettem! Örömmel töltött el a gyerekek lelkesedése, fáradhatatlan
munkája. Nagyon színvonalas mûsort láthattunk évrõl évre! Köszönöm
saját és családom nevében Zsuzsa néni kitartó és önfeláldozómunkáját!

Kovács család: Elõször is szeretném megköszönni, hogy nyolc évig
lehettem Valentin-bálos szülõ. Közel egyharmad részén én is részt vettem.
Az elsõ négy évben Anna lányom boldog arcát láthattam, a második négy
évbenMáté fiam �kibontakozását�. Tudom, hogy mind a ketten boldogok
és büszkék arra, hogy õk bizony részesei lehettek ennek a szuper ren-
dezvénynek. Számomra nehezen indult, de látva gyermekeim örömét,
boldogságát, már szinte rutinosan készülõdtem én is minden évben. A
szülõi összefogás kissé nehézkesen indult, de mint minden probléma, ez is
megoldódott. Mint minden � Hála Neked, Zsuzsa! � Szinte már jó hangu-
lat kerekedett egy-egy napon, pedig fáradságos munka volt. Sokan
vagyunk ennek a megmondhatói. Csodálatos osztályfõnökkel, évrõl évre
csodálatos produkciókat adtak fegyelmezetten gyermekeink. Az est fény-
pontja nekem mindig a szülõ-gyerek tánc volt. Az a néhány perc minden
fáradságot megért. Sokszor mondjuk az életben valamire, hogy én soha
többet nem csinálom. Aztán mégis! A mûsor és a sok gyerekmosoly min-
den fáradságot elfeledtet.
Zsuzsa!Éna családomés amagamnevében is köszönömezt a nyolc évet,

hiszen nemcsak gyerekeink, demi is egy életre szóló emléket kaptunk.

�Gyerekszáj�
KKoovvááccss MMááttéé:: Így visszagondolva az elmúlt négy évre,

egyetlen szó jut eszembe: Köszönöm! Jó osztályfõnökünkkel jó
csapat lettünk, csak úgy tudtunk színvonalas mûsort adni. Még
a néptáncot is megszerettük, lábainkat csak úgy verdestük.
Örülök, hogy életem során � négy éven keresztül osztályommal
� részese lehettem ennek az életre szóló családnak.
Köszönöm, Zsuzsa néni.

BBõõddii GGeerrggeellyy:: A négy év nekem a szeretet négy éve volt. A
négy év alatt megtanultunk együttmûködni. Megtudtuk mit kell
tenni a közösségért, és hogy mi az eredménye.

KKoovvááccss VViivviieenn:: Számomra ez a négy év csodálatosan telt. Új élményeket szereztem, amiket
máshol nem kaptam volna meg. A díszítések során közelebb kerültem az osztálytársaimhoz, a
táncpróbákon együtt nevettem velük. Aztán a bálon velük élhettem át azt a hatalmas izgalmat,
amit a fellépés okozott nekünk. Emlékszem, hogy ötödikben mennyire vártam a bált, és hogy ezt a
várakozást minden évben megtapasztaltam. Számomra a szülõ-gyerek tánc jelentette a legtöbbet.
Ez egy felejthetetlen élmény, amit sosem feledek. Mindezt már most köszönöm, mert tudom, hogy
erre a négy évre mindig emlékezni fogok.
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PPeetthheess PPaattrríícciiaa:: Számomra a Valentin-bál hatalmas élmény volt. A próbák és a
díszítések mindig vidámsággal teltek. Izgatottan vártuk a bál napját, hogy
mûsorunkkal meglephessük szüleinket és Zsuzsa nénit. Furcsa érzéssel töltött el min-
ket, hogy utolsó Valentin-bálunkon vehettünk részt.

PPoozzssáárr ZZssóóffiiaa:: Mikor elköszöntünk a
galamblelkûPatonai házaspártól, és kide-
rült, hogy a �szigorú� Zsuzsa néni lesz az
osztályfõnökünk � egy kicsit megijedtem.
Most, a negyedik Valentin-bálon, mikor
tudatosult bennem, hogy ez az utolsó, elér-
zékenyültem. Nem lesz több! Ez az utolsó!
Vége! Nem lesz több díszítés, táncpróba,
izgalom, szülõtánc. Lezárult egy korszak,
ami valószínûleg életem legszebb emléke
marad. Még fél évet lehetünk együtt a
�szigorú�Zsuzsanénivel, aki tényleg szigo-
rú, de közben kedves és szeretetre méltó.
Olyan, akár egy fiatal nagymama, akinek
21 unokája van. Örülök, hogy az egyik
Valentin-bálos diákja lehettem.

TTaakkááccss FFaattiimmee:: Számomra ez a négy év csodálatos volt. A táncórák örömben és
boldogságban teltek.A közösség összerázódott, és egy kis család lett az osztályunkból.
A szülõk közössége ugyanúgymint amiénk összerázódott a negyedik évre.HaZsuzsa
néni nem tanítjameg nekünk, hogy fontos az összetartómunka, akkor ez az egész nincs.
Annyi mindent tett meg értünk a négy év alatt, hogy össze sem lehet számolni.

KKiirráállyy RRooddrriiggóó:: Nekem a négy év Valentin-bál sokat jelent, nagyon fog hiányozni
ez az osztály ha elmegyünk innen. Az osztályból sokan nem szerették volna, hogy vége
legyen.A bálra nagyon sokat készültünk.Mindenki az osztályból segítette Zsuzsa néni
munkáját, és a mi osztályunkat is segítették a régi Valentin-bálos szülõk. Nagyon
sajnálom, hogy vége van, jó érzés volt a négy év Valentin-bálozás.

NNaaggyy RRaajjmmuunndd::
Nekem a négy év
Valentin-bál meg-
mutatta azt, hogy
milyen egy igazi
közösség, egy igazi
összetartás. Sajná-
lom, hogy vége,
mert együtt dolgoz-
ni a barátaimmal
felejthetetlen élmény
volt.

ÁÁccss AAnnddrrááss:: Ebben a négy évben az osztály összes tanulója összekovácsolódott.
Nekem ez a négy év Valentin-bálozás sokmunkával járt, és Zsuzsa néninek is, de meg-
lett az eredménye. Nekem példakép lett Zsuzsa néni, fõleg a mostani évben. Nagyon
sokmunkát megcsinált még fájós térddel is, de megcsinálta, nemmondott semmit, hogy
õ nem csinálja meg mert fáj a térde�

CCsseerrnnii KKrriisszzttiiáánn:Nekem nagyon fontos
volt mind a négy év. Osztályfõnökünk sok
dologra megtanított, mint például az
összetartásra, vagy hogy saját magunk-
nak keressük meg osztálypénzünket. Saj-
nálom, hogy vége lett, mert nagyon jó volt.

OOrrmmáánnddii KKeevviinn:: Számomra sokat jelentett, mert nem hinném, hogy máshol részem
lesz ilyenben. Én örültem, amikor a Valentin-bálról volt szó, a készülõdésrõl. Nekem a
társastánc tetszett a legjobban a négy év alatt.Nekem a legelsõ Valentin-bál volt a leg-
emlékezetesebb, mert még nem tudtammilyen.A következõ években is jók voltak. Csak
azt sajnálom, hogy nem lesz több ilyen alkalom.

KKiissss RRóóbbeerrtt:: Szerettem Valentin-bá-
lozni. Az életemben egy kincs volt. Örü-
lök, hogy ebben a négy évben Zsuzsa né-
nivel és az osztálytársaimmal tölthettem
ezt a gyönyörû eseményt. Örülök, hogy
négy évig szerepelhettünk a Valentin-báli
történelemben.
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Iskolánk életében mindig kiemelt esemény
egy-egy körzeti verseny megszervezése, le-
bonyolítása. Évtizedes hagyomány az alsó
tagozatban a Kazinczy Prózamondó Verseny
megrendezése, amely a Magyar Kultúra
Napjához kötõdik. Idén a megszokottnál
több gyermek és pedagógus érkezett hoz-
zánk. 12 település több mint ötven harmadik
és negyedik osztályosát fogadtuk. A köszön-
tõ mûsort � Patonai Istvánné szervezésében �
a 2. b osztályosok adták. A játékos mûsor a
magyar nyelv szépségeit, értékeit bemutatva
ráhangolta a résztvevõket a versenyre.
A gyerekek egymagukkal hozott szöveg elõ-

adásával és egy idegen szöveg hangos felolva-
sásával mutathatták be és mérhették össze olva-
sás-tudásukat.
A következõ eredmények születtek:
3. osztály
1. helyezett:MizseiMolli Kunszentmiklós
2. helyezett: Ferenczi Kitti Ráckeve
3. helyezett:Merész RichárdÁporka
4. helyezett: BaloghVirágDömsöd
felkészítõ: Patonai Nóra
4. helyezett: Nagy-MolnárMartin Dömsöd
felkészítõ: Cserna Eszter
5. helyezett: Szabó Petra Dömsöd
felkészítõ: Patonai Nóra
6. helyezett: Juhász András Kiskunlacháza

4. osztály
1. helyezett: Bányai Dorina Dömsöd
felkészítõ: Patonai István
1. helyezett: Harsányi AnnaDömsöd
felkészítõ: Budainé Doroszlay Judit
2. helyezett: SztakóKata Kunszentmiklós
3. helyezett: Juhász Dóra Kiskunlacháza
4. helyezett: Huszák Réka Szigetszentmárton
5. helyezett: Horák Zsófia Kiskunlacháza
5. helyezett: Fehér Dorottya Kiskunlacháza

Iskolánk ismét bebizonyította, hogy sok szé-
pen olvasó diákunk van, akik amegfelelõ felké-
szítés mellett ilyen szép eredményekre képesek.

Büszkék lehetünk a verseny szervezettségére
is. Ezt igazolják azok a kis vélemény-nyilvánító
�levelek�, cédulák, amik a részvevõ verseny-
zõk, kísérõ pedagógusok és szülõk elismerõ
szavait tartalmazták.

A Kazinczy verseny után már a farsangi
jelmezes felvonulásra készülhettünk. Az osz-
tályok többsége közös produkcióval lépett
fel. Ennek a napnak a hagyományõrzésen túl
a vidámság, szórakoztatás a feladata.
A tényleg száz lábú százlábú, a csinos kis

törpikék, a vidám mókusok, a törzsi táncot
járó indiánok, a vagány motorosok, a ked-
ves tavaszvárók, a zumbázó kisrókák, az
újszerû és különleges strucc-tánc és a riói
karnevált idézõ forgatag igazán sokszínûvé

és szórakoztatóvá tette az alsósok jelmez-
bálját.
Gyerekeink sportolási lehetõségeit bõvíti az

örömteli esemény, hogy megalakult a Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület Kajak-Kenu Szak-
osztálya.
Aktív, sporthoz értõ barátaink szervezik ezt

az egyesülést, akik azt mondják, hogy ilyen ki-
váló lehetõség az utánpótlás neveléséhez kevés
helyen adott. Hát használjuk ki!

További � reméljük jó � hírek várhatók a Zrí-
nyi matematika, a körzeti ének és rajz verseny,
valamint a PANGEAmatematika verseny ered-
ményeirõl.

Patonai István

Kedves Szülõk!
Reggel mindenki siet. AzOMKparkolójában

jobban vigyázzanak a gyerekekre! Figyeljenek a
sebességre, hol állnak meg, mindig számítsanak
egy-egy átszaladó gyerekre! Köszönjük!

Nálunk mindig történik valami



Növendékeink több versenyen is részt vettek februárban.

2015. február 9-én a Pomázon megrendezett Jeney Zoltán Országos
Fuvolaverseny területi válogatóján, Tóth Ilona Éva III. helyezést ért el.
Felkészítõ tanára: Somos András, zongorakísérõ: Földváriné Balikó

Mariann.

2015. február 14-én az Apáczai Társastáncversenyen, Pécsett a követ-
kezõ szép eredmények születtek:

GézengúzAcsoport � latinmix � ezüst
Gézengúz B csoport � tango � bronz
Szivárvány csoport � cha-cha � bronz
Trió csoport � keringõ � ezüst
Trió csoport � rumba � ezüst
Babarózsa � latinmix � ezüst

rázós samba � ezüst
modernmix � bronz

Single rose � rumba ezüst
Felkészítõ tanár: Mihó Diána, aki a legjobb koreográfus díjat kapta

meg.

Ugyanezen a napon néptáncos növendékeink felléptek a Valentin napi
rendezvényen.
Felkészítõ tanáruk: Bagi Ferenc.

Minden versenyzõnek és a felkészítõ pedagógusoknak szívbõl gratulá-
lok, és további sok sikeres versenyzést kívánok!

Köntös Ágnes igazgató
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A szociális biztonságot erõsíti, hogy márciustól járási szintre kerül az
idõskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása � hang-
súlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja kiemelte, a jövõben országosan, egységes elvek alapján állapítják
majdmeg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok.
Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lé-

nyege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz,
míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek �
mondta Tarnai Richárd. Pest megye kormánymegbízottja kiemelte, a változ-
tatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között
juthassanak hozzá az õket megilletõ támogatási formákhoz.
Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási hivatalokhoz az

önkormányzatoktól, demárciusban a pénzüket az állampolgárokmég az ön-
kormányzattól kapjákmeg, abban a formában, ahogyan korábban.
A járási hivatal jogosult március 1-jétõl kezdõdõen az aktív korúak ellátá-

sával kapcsolatos ügyek intézésére � hívta fel a figyelmet a változásra Pest
megye kormánymegbízottja.
A kérelmeket be lehet nyújtani:
� a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járá-
si hivatalok részére,

� járási hivataloknál ügyfélfogadási idõben,
� a kormányablakokban,
� a járási hivatalok kirendeltségein,
� a járási hivatalok települési ügysegédeinél.
A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a

központi költségvetésbõl finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már
nem lesz szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. A 2015. március
hónapra járó � április 5-ig esedékes � támogatási összegek utalásáról már a
kormányhivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek postai úton vagy az ál-
talukmegadott bankszámlára kaphatjákmeg a támogatásokat.
Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járásoknál az úgynevezett

jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló tá-
mogatások igényelhetõk � tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jövede-
lemkompenzáló támogatás célja, hogymindenki számára biztosítsanak egy-
fajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást
pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagymás családi ki-
adás kifizetése � fûzte hozzá a kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól
kérhetõ kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen
települési támogatásra változik. Ennek keretében az önkormányzatok az ál-
taluk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre
nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, csa-
ládi krízis, lakásfenntartási vagymás címen kifizetett segélyek.)
Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól kérhetõ továbbra

is az idõskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás, ésmárcius 1-jétõl az ak-
tív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítõ támogatás FHT, és egészség-
károsodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT).
A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggésben nincs teen-

dõjük, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzõk február hónap végéig
hivatalból vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat
a jegyzõk legkésõbb 2015. március 6-ig adják át az illetékes járási hivatal
számára. Az átvételt követõen a járási hivataloktól az ügyfelek értesítést
kapnak.
Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továbbiakban nem a

jegyzõ, hanem a járási hivatal állapítja meg az aktív korúak ellátását, oda is
kell a kérelmeket leadni, valamint a folyósított összegeket postai úton vagy
bankszámlára utalja az állam (kormányhivatal) � foglalta össze a lényege-
sebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja.

Kiszámíthatóbbá válnak a
szociális támogatások

A járásihivatalnyújt segítséget a jövõben



Mezõgazdasági hírek
2015. évmárcius hó

Mindenekelõtt minden Kedves Olvasónak, gazdálkodónak, kertészke-
dõnek eredményes boldog új esztendõt kívánok.Ha visszatekintünk az el-
múlt hónapokra, illetve az idõjárásra, elmondhatjuk, hogy szinte nem is
volt igazi téli idõjárás, kivéve a sok, jóval az átlag feletti csapadékra, ami
részben jó, mert a termõföldek rendelkeznek kellõ mennyiségû vízkész-
lettel, sõt jelentõs területeken áll a belvíz, ami viszont károkat is okoz és
nehezíti a talajmunkákat.Az enyhe télmásik kedvezõtlen következménye
hogy a kártevõk � a rovar- és gombabetegségek okozói � nem pusztultak
el, és ebben az évben is fokozottan kell majd ellenük védekeznünk.
Most március elején a szántóföldeken az idõszerû munka � ha a talajra

rá tudnakmenni a gépek � az õszi és téli sok esõ miatti õszi szántás elma-
radásának a pótlása. Az õszi kalászos gabonák jól �teleltek�, kivéve a bel-
víz okozta károkat. Ugyancsak most márciusban, de lehetõleg minél
elõbb, ahogy a talajra rá lehetmenni, ki kell szórni a nitrogéntartalmúmû-
trágyát. Amai gépesített mezõgazdasági termelésben szinte teljes egészé-
ben amûtrágya kiszórása csak gépekkel történik, traktor vontatásúmûtrá-
gya szóróval a nagy gazdaságokban esetleg a levegõbõl helikopterrel, re-
pülõvel. Lehetõleg március hónap folyamán el kell vetnünk a tavaszi ka-
lászos gabonákat, a tavaszi árpát és a zabot.
Mint tudják, nagyon enyhe volt a tél, de a sok csapadék, esõ következté-

ben a kiskertekben, szõlõben, gyümölcsösökben a felázott talaj miatt nem
nagyon tudtuk végezni a gyümölcsfák metszését, és így ezek a munkák is
márciusra húzódtak, bár februárban már kevesebb esõ hullott így a homo-
kosmagasabb fekvésû területeken végezhettük ezeket a tavaszimunkákat.
Aki foglalkozik fûtetlen fólia alatti termeléssel, már el kellett vetni a rö-

vid tenyészidejû magról termelõ növényeket, mint a hónapos retket,
hagymát, sárgarépát, de még most márciusban érdemes egy kisebb fólia-
sátrat felépíteni és abban a család, tehát saját használatra termelni és majd
késõbb május elején a felszedett retek, saláta helyére elõnevelt palántákat
ültetni. Március elején már vethetjük a szabadföldbe, kertbe a tavaszi
zöldségnövényeket, mint a borsót, mákot, hagymát és egyéb hidegre nem
érzékeny növényeket, mert még márciusban lehetnek fagyok. A gyü-
mölcsfák metszését mielõbb fejezzük be, és a metszést kövesse a tavaszi
úgynevezett �lemosó� permetezés. Ezmost az idei tavaszon is fontos, mi-
vel az enyhe télmiatt sok kártevõ áttelelt, nempusztult el és egy alapos le-
mosó permetezés a késõbbi növényvédelmet könnyebbé teszi. Visszatér-
ve még a gyümölcsfák metszésére, akinek birsalma vagy birskörte féle
fája is van, annakmetszését körültekintõen végezzük, ne vágjuk vissza az
egyéves hajtásokat, mert a birs termése az ágvégeken lesz és ha levágjuk
nem lesz termésünk. Csak a sûrû keresztbe növõ ágakat, hajtásokat tõbõl
vágjuk le, tehát ritkítsuk az ágakat.
A gyümölcsfák és a szõlõ metszését nagy odafigyeléssel végezzük,

részben azért, hogy a termõegyensúly � ami azt jelenti, hogy a növényen a
talaj tápanyagellátottságának megfelelõ rügyeket hajtásokat, vesszõket
hagyjunk �meglegyen. Ameglévõ gyakorlati tudásunk felfrissítése érde-
kében érdemes megnézni, elõvenni a metszésrõl szóló szakkönyveket.
Különösen nagy odafigyelést igényel az õszibarackfák metszése. A többi
gyümölcsfától eltérõen az õszibarackfákat évente termõre kell metszeni.
Ezzel megakadályozzuk, hogy fáink felkopaszodjanak. A metszés mun-
kája a következõ fázisokra tagolódik. Elõször a vezérvesszõket kell visz-
szavágni mintegy felére úgy, hogy végálló rügy kifelé nézzen. Ezután rit-
kítsuk ki a fölösleges ágakat, vesszõket, tõbõl kimetsszük a letermett szá-
raz ágakat, vesszõket. A termõ vesszõkön egyéves, tehát a tavaly hajtott
vesszõkön váltómetszést alkalmazunk. A termõvesszõk hosszát a fa álta-
lános erõnléte és fajtája határozza meg. Minél erõsebb a fa, annál hosz-
szabb termõvesszõket hagyhatunkmeg, általában 5-6 rügyet hagyjunk, il-
letve annyira vágjuk vissza, míg az ugarvesszõt 2-3 rügyre vágjuk vissza.
De ha elõvesszük a metszésrõl szóló szakkönyvet ott ábrán is megláthat-
juk a helyes metszési formát. Az õszibarackfák fás metszésére a komo-

lyabb tavaszi fagyok elmúltával kerüljön sor. Mielõtt a metszést elkezde-
nénk, gyõzõdjünk meg, hogy a rügyek hogyan teleltek, bár eddig ezen a
télen nem voltak komoly fagyok és ónos esõ sem volt. Így szinte biztos,
hogy jók, egészségesek, életképesek a rügyek. Akkor lássunk hozzá az
õszibarackfákmetszéséhez, amikor a nedvkeringésmegindult és a rügyek
már láthatóan duzzadnak. A hajtásválogatást, zöldmetszést majd késõbb,
május végén célszerû elvégezni, mert az egészséges jól fejlõdõ õsziba-
rackfákon a szükségesnél jóval több hajtás fejlõdik. Célszerû a hajtástö-
meget megválogatni, mert ennek következtében a megmaradó ritkábban
álló hajtások több tápanyaghoz, vízhez, napfényhez jutnak.
A szõlõtõkéket � akárcsak az õszibarackfákat � minden tavasszal ter-

mõre kell metszeni. Sajnos tavaly a szõlõültetvényeinket tavasszal jégkár,
õsszel meg a rendkívüli csapadékos idõ miatt a gomba- és víruskártevõk
károsították. Nem csak a tavalyi termés mennyisége és minõsége volt
gyengébb az átlagosnál, hanem a szõlõvesszõk és a rügyek sem tudtak
kellõen beérni. Itt is úgy kell ametszést irányítani, hogy várjukmeg, amíg
megindul a keringés, illetve a rügyek duzzadása ésmég akkor is hagyjunk
rá jobban és majd a zöld válogatással korrigáljuk, ha nagyon sok rügy ki-
hajt. A szõlõnél sok újfajta és sokféle mûvelési mód alakult ki és itt is ér-
demes megnézni az odavonatkozó szakkönyveket, fõként azoknak, akik
nem kimondottan szakemberek.
Ha tehetjük, metszés után a szõlõben is végezzük el a lemosó per-

metezést. A szõlõt éppúgy váltómetszéssel kezeljük, mint az õsziba-
rackot. Minden termõcsapon � fajtától függõen � általában 4-8-10
szemet kell hagyni, és minden termõcsap alatt, mellett hagyunk egy
rövid, azaz ugarcsapot, amit csak 2-4 szemre vágjunk vissza, és ezek-
bõl az ugarszemekbõl lesz jövõre a termõvesszõ. A virágoskertekben
is egyre több a teendõ, metszeni kell a rózsafákat, egyéb bokrokat, és
a korai magról vetett virágmagoknak is a földben a helye. A fagyér-
zékeny cserepekben lakásban tartott növényeket most még ne ültes-
sük ki a szabadba. A fentieken túl még sok minden aktuális, idõszerû
munkáról lehetne írni, és annyit ígérek, hogy a tavaly õsszel leírt ígé-
retemnek megfelelõen, majd ezek után is igyekszem szerény szakmai
írásaimmal a �Hírnök� színvonalának megfelelni.
Õszintén köszöntök minden kedves olvasót, kertészkedõt, erõt, egész-

séget, jó idõjárást, békességet, jó termést kíván régi-új tisztelõjük:

Tóth István
nyugdíjasmezõgazdász
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Március 22. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Március 29. Nagykõrös, országos állat- és kirakodóvásár (Irén-napi
vásár)

Április 05. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Április 12. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Egyéb rendezvények
Március 27-28-29. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár

(Folklórfesztivál) Budapest, Sportaréna
Április 5-6. MatyóHúsvét,Mezõkövesd
Április 5-6. HollókõHúsvéti Fesztivál
Április 11. Túzokünnep Bösztörpusztán (elõadások, játszóház,

túra) részletes program: www.knp.hu; információ:
SzabóÁgnes 06-76-501-594 vagy 06-30-4884-579

Április 24-25-26. XXII. Állattenyésztési és Mezõgazda Napok,
Hódmezõvásárhely

Vásárnaptár
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Állatorvosi tanácsok
Amadárinfluenza

Ismét egy aktuális betegségre szeretném felhívni az állattartók figyel-
mét. 2015. február végén a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai
Igazgatósága egy Békés megyei baromfitelepen, házikacsa állományban
madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki. A vírus elterjedésének meg-
akadályozása érdekében az állományt � állami kártalanítás mellett � leöl-
ték az állat-egészségügyi szolgálat szakemberei.
Az Európa számos országában (például Nagy-Britanniában, Hollandi-

ában, Bulgáriában) jelenlévõ betegség H5N8 szerotípusa Németország-
ban jelent meg elõször tavaly novemberben. Azt, hogy a fertõzés emberre
is átterjedt volna eddigmég nem tapasztalták!
A madárinfluenza házi és vadon élõ madarak betegsége. A kórokozó

influenzavírus változékonysága miatt kialakulhat a vírusnak olyan válto-
zata, mely embereket is képes megbetegíteni. Európában azonban ennek
csekély az esélye az állatokkal való szoros kontaktust kerülõ állattartási
gyakorlat és a baromfiból származó termékek fogyasztási szokásai miatt.
Vadmadarak sokszor tünetmentesek maradnak, a házimadarak eseté-

ben a klinikai tünetek különfélék lehetnek: függenek a vírus megbetegítõ
képességétõl, a madár fajától, korától, meglévõ betegségeitõl, tartási kö-
rülményeiktõl. Kezdeti tünet lehet az étvágytalanság, a folyadékfelvétel
csökkenése és a viszonylag kismértékû elhullás. Más esetben hirtelen,

akár elõzetes tünetek nélküli, vagy általános tüneteket követõ (bágyadt-
ság, étvágytalanság, borzolt tollazat) magas elhullási arány tapasztalható.
Ha az elhullási arány egy héten belül eléri a 3%-ot, a takarmány/ivóvízfel-
vétel 20%-nál nagyobb mértékben csökken, vagy a tojástermelés vissza-
esése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot, azt haladéktalanul jelezni
kell állatorvosnak.
A sikeres védekezéshez megelõzõ intézkedésekre és a betegség korai

észlelésére van szükség.Amegelõzõ intézkedések körébe tartozik az álta-
lános járványvédelmi szabályok szigorú betartása, mely az állattartók fe-
lelõssége:
� a vadon élõmadarak távoltartása (az épületek folyamatos karbantartá-
sa, a szellõzõnyílások rácsainak ellenõrzése, a hálók ellenõrzése stb.);

� állományok egyszerre ki- és betelepítése, közte alapos istállófertõtle-
nítés;

� biztonságos helyrõl történõ ivóvíz- és takarmányellátás;
� a személyi higiénia fokozott betartása, kéz és lábbeli alapos tisztítása,
fertõtlenítése, telepi munkaruha / látogatóknak védõruházat;

� az állattartó telepen lévõ természetes vizek, belvíz, pocsolyák,mocsa-
rak felszámolása, a takarmány biztonságos, zárt helyen tárolása.

A vadmadarakkal való érintkezés lehetõsége miatt a védekezés jóval
nehezebb kifutós és szabadtartású rendszerekben, háztáji állományokban.
Ezeken a helyeken is törekedni kell a vadmadarak távol tartására (etetõ- és
itatóhely védelme zárt térben való elhelyezéssel vagy egyéb módon, pél-
dául hálóval történõ védelmével).

dr. Siket Péter
állatorvos

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ EBOLTÁS
Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelezõ!

Az ebek 2015. évi kötelezõ veszettség elleni oltását az alábbi napokon tartjuk:

�Rendes oltások:
2015. március 28. (szombat) 9 órától 12 óráig
2015. március 31. (kedd) 15 órától 18 óráig,
2015. április 9. (csütörtök) 15 órától 18 óráig
2015. április 14. (kedd) 15 órától 18 óráig

� Pótoltás:
2015. április 25. (szombat) 9 órától 12 óráig

Az oltás helye:
� 2015. március 28., április 25. � Dömsöd, Petõfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara )
� 2015. március 31. � Dunavecsei úton a Kanól italbolttal szemben
� 2015. április 9. � Rákóczi úton a malom elõtti szabad téren
� 2015. április 14. � Széchenyi út - Esze T. út sarkon az új parkolóban

Az oltás díja: 4.200 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is! Kisállat-egészségügyi könyv: 500 Ft
(elvesztés, pótlás, új kutya esetén). Háznál történõ oltás esetén kiszállási és adminisztrációs díjat számítunk fel!

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése alapján:
,,Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochip)megjelölt eb oltható.�

Dr. NagyZoltán Dr. Siket Péter
állatorvos állatorvos

06-20-9347-625 06-30-9963-668
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6. � Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 � E-mail: domsodote@gmail.com

Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Számlaszám: 51700272-10903818 � Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei � január és február hónap
Visszatekintés a tavalyi évre:
A tavalyi évünkrõl elmondhatjuk, hogy ki-

emelkedõ volt 49 vonulást tudhatunk magunk
mögött. Elsõsorban kettõ település Dömsöd és
Apaj területén avatkozunk be, kb. 140 négyzetki-
lométerre és közel 7000 emberre vigyázva. Tûz-
eset: 28, mûszaki mentés: 19, téves jelzés: 2
esetben történt. Ezekben dömsödi, apaji, kiskun-
lacházi, ráckevei, valamint kunszentmiklósi kár-
esetek is voltak.
8760 óra volt a tavalyi év, mi ebbõl készenlét-

ben töltöttünk 8707 órát, amimegközelítõleg 362
napnak felel meg és egész évbõl csak 3 napot
nem voltunk riaszthatóak.
Néhány kiemelkedõ esemény:
2014-04-03 Apaj nemzeti park avar bozótos

égett ahol a kunszentmiklósi és a szigetszentmik-
lósi tûzoltókkal közösen dolgoztunk.
2014-04-18 segítségnyújtásra vonultunk Kis-

kunlacházára egy nagy kiterjedésû nádas tûzhöz,
ahol a ráckevei és a szigetszentmiklósi egységek-
kel számoltuk fel a káresetet.
2014-06-29 Övcsatornában eltûnt személyek

keresése a dömsödi polgárõrséggel, a ráckevei
tûzoltósággal, a Ráckevei Rendõrkapitánysággal,
valamint a Fõvárosi Búvárszolgálattal közösen.
Sajnosmind a két személy elhunyt.
2014-07-04 segítségnyújtásra vonultunk Kun-

szentmiklósra Bács-Kiskun megyeiekkel, Pest
valamint Fehér megyeiekkel közösen a legmaga-
sabb 5-ös riasztási fokozatban. A nagy kiterjedé-
sû tûzesetet egymûszaki hibás vonat okozta.
2014-ben is kaptunk támogatást az önkor-

mányzattól, valamint több magánszemélytõl is,
amit ezúton is nagyon köszönünk, mert így amû-
ködésünk egész évben biztos volt. Köszönet jár
azoknak az embereknek is, akik adójuk 1%-át is
felajánlották számunkra, mert ebbõl is folyt be
annyi pénz, ami megkönnyítette a fecskendõink
fenntartását, egyesületünk mûködését. Kérem,
aki teheti adja nekünk 2015. évben is, mert ha raj-
tunk segítenek akkor mi is biztosabban tudunk
mûködni és segíteni!
Pályázati úton nyertünk eszközöket, valamint

pénzösszeget is, amibõl a kötelezõ felelõsségbiz-
tosításunk egy részét, illetve a Steyr 2 darab új gu-
miabroncs vásárlását finanszíroztuk.
Az elmúlt hónapok eseményei:
2015-01-10-én a Dabi-szigetbe vonultunk,

ahol a postásautó elakadt, amit egy erõgép és egy
drótkötél segítségével kivontattunk. Személyi sé-
rülés nem történt.
2015-01-25-én az Öregszõlõhegyi útra riasz-

tottak minket, ahol egy elhagyatott épület tetõ-
szerkezete teljes terjedelmében égett. A tüzet H
sugár és kézi szerszámokkal lefeketítettük a rác-
kevei kollégákkal közösen.

2015-01-29-én kaptuk a következõ jelzést a
�Láng tanyára�, ahol egy kazán felrobbant. A
káresetet a ráckevei kollégákkal számoltuk fel.
Személyi sérülést a lakóingatlan tulajdonosa
szenvedett.
2015-01-30-án a Némedi útra vonultunk egy

elakadt mentõautón segíteni. Kiérkezésünk elõtt
sikerült kijönniük a sárból, így beavatkozásra
nem volt szükség.
2015-02-21-énDömsöd, Tavasz utcába vonul-

tunk, ahol egy a lakásban lévõ szénmonoxid-ér-
zékelõ beriasztott. A lakók erre felébredtek és se-
gítséget kértek. A szobában sikerült a kiérkezõ
ráckevei egységnek kis mennyiséget a konvektor
körül mérni. Az ott élõ férfit a mentõszolgálat
megfigyelésre korházba szállította.
2015-02-24 ismét szén-monoxid gyanújával

riasztottak minket és a ráckevei kollégákat. A
helyszínre érkezve a tulajdonos rosszullétre pa-
naszkodott. Az ingatlan tulajdonosa kiérkezé-
sünk elõtt kiszelõztette a lakást, így mérhetõ kon-
centrációtmár amûszer nem jelzett. A férfitmeg-
figyelésre amentõszolgálat kórházba szállította.
A napokban történt két szénmonoxid-mérgezés

gyanúja miatt egyesületünk vezetõsége döntött
egy kézi mérõmûszer vásárlásáról, hogy a helyszí-
nen várakozás nélkül tudjunk mérni, mert eddig
csak a ráckevei kollégák vagy a szigetszentmiklósi
kollégát rendelkeztek ilyen mûszerrel, mi nem.
Kettõ nap alatt meg is érkezett ígymostmár késle-
kedés nélkül tudjuk ellenõrizni a helyszínt, vala-
mint a színtelen, szagtalan gáztól véd minket is,
mert jelzi, ha tudtunk nélkül a riasztás helyszínén
lenne szénmonoxid-gáz bármilyenmennyiségben.
A Testo 317-3 CO-monitor optikailag és

akusztikusan figyelmezteti használóját a gáz je-
lenlétére. Itt ismét fel kell hívnom a figyelmet ar-
ra, hogy ez is a támogatóinktól kapott összegek-
bõl lett megvásárolva 62.000 forintért, közvetlen
amagyarországi beszállítótól.
Röviden néhány sorban leírom a CO hatá-

sait:
A szén-monoxid az emberre rendkívül veszé-

lyes, már igen kis koncentráció esetén is erõsen
toxikus gáz. Színtelen, szagtalan, íztelen gáz. Az
alábbiak áttekintést nyújtanak a levegõben mért
különbözõ koncentrációjú CO-gáz emberi szer-
vezetre gyakorolt hatásáról.
Az emberek magasságuk, koruk, nemük és

egészségi állapotuk függvényében igen különbö-
zõen reagálnak a CO koncentrációra.
� 200 ppm enyhe fejfájás 2-3 órán belül,
� 400 ppm fejfájás homloktájékon 1-2 órán belül,
azt követõen ennek kiterjedése az egész fejre,

� 800 ppm szédülés, rosszullét, végtagok rángása
45 percen belül, eszméletvesztés 2 órán belül,

� 1600 ppm fejfájás, szédülés, rosszullét 45 per-

cen belül, halál 2 órán
belül,

� 3200 ppm fejfájás,
szédülés, rosszullét 5-
10 percen belül, halál
30 percen belül,

� 6400 ppm fejfájás,
szédülés, rosszullét 1-
2 percen belül, halál
10-15 percen belül,

� 12800 ppm halál 1-3 percen belül!
Az adatok a környezeti levegõben mért kon-

centrációra és a belégzési idõ, valamint annak kö-
vetkezményeire vonatkoznak.
Február hónapban megvolt egyesületünk éves

közgyûlése is. Itt jelen voltak a tagság a támoga-
tók a polgármesteri hivatal, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelem az Érdi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség, a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tûz-
oltóság a ráckevei és a kunszentmiklósi önkor-
mányzati tûzoltóság, a Ráckevei Rendõrkapi-
tányság képviselõi. Betekintést nyertek a tavalyi
évben történtekrõl. A jelenlévõk köszöntötték
TárkányiBélát, azÖTE jelenlegi parancsnokát, aki
iskolai úttörõ tûzoltóként kezdte 1965-ben, és eb-
ben az évben, 2015-ben tölti 50. évét az egyesület
életében. Köszönet kitartásáért és áldozatos mun-
kájáért, amit amai napig szívvel-lélekkel teljesít!
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha be-

jelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös szá-
mon tegye meg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszá-
mon. A késlekedés nagy kárt okozhat vagy
akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünkmobiltelefonszáma:
06-20-383-5407
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takarék-

nál vezetett számlánkra tudják befizetni (Dömsö-
di Tûzoltó Egyesület számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõ-
ségét megkeresve (Ispán Ignác elnök, id. Tár-
kányi Béla parancsnok, Dobos György gazda-
sági felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!

Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is
köszönjük!
További információk és képek a weboldalun-

kon, awww.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a
Facebook-on találhatóak.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

Testo 317-3CO-monitor
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Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bûncselekmények
áldozatainak chartáját. Ez a nap azóta az Áldozatok Napja, melyrõl 1993
óta Magyarországon is megemlékeznek.

Minden társadalomban vannak olyan egyének, akik nem képesek, nem
hajlandók betartani az emberi együttélés szabályait, néha súlyosan meg-
sértve azokat bûnelkövetõkké válnak. Hosszú ideig a bûntetõ igazságszol-
gáltatás középpontjában kizárólag az elkövetõ állt, fõ célja a cselekmény
megtorlása volt. Az áldozatokkal a pszichológia fejlõdésével párhuzamo-
san a múlt század elején kezdtek foglalkozni.
Áldozatnak tekintünk mindenkit, aki bûncselekmény vagy tulajdon el-

leni szabálysértés sértettje, illetve azokat is, akik a fenti cselekmények kö-
vetkeztében testi, lelki sérelmet szenvedtek (hozzátartozó, szemtanú).
A PestMegyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya kiemelt

hangsúlyt fektet az áldozattá, sértetté válás megelõzésére, az áldozatok
széles körével való törõdésre, a megelõzés leghatékonyabb módszereire
történõ figyelemfelhívásra, az áldozati jogok érvényesülésére.

A kiemelt kockázatú áldozati csoportba tartozó kisgyermekek, idõsko-
rúak és fogyatékkal élõk prevenciója mellett az áldozattá válás megelõzé-
se érdekében a cél minél szélesebb réteg megszólítása és bûnmegelõzési
tanácsokkal történõ ellátása.

A legfontosabb cél a segítségnyújtás, melyet a jogsértéssel összefüg-
gésben sérelmet szenvedett személy vagy a hozzátartozó kaphat.
A bûncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatainak,

a bûncselekmények áldozatairól és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005.
évi CXXXV. törvény értelmében a fõvárosi és a megyei Kormányhivata-
lok Igazságügyi Szolgálatainak áldozatsegítési feladatot ellátó szervezeti
egységei tudnak segítséget nyújtani. A bûncselekményekkel kapcsolatban
elsõdlegesen intézkedõ
rendõrök az áldozatse-
gítõ szolgálat írásos tá-
jékoztatóját az áldozat-
segítés lehetõségérõl in-
formáló szóbeli tájékoz-
tatással együtt az érin-
tettek számára átadják.

Az áldozatok által
igénybe vehetõ konkrét
segítséggel kapcsolat-
ban a 24 órában ingye-
nesen hívható Áldozat-
segítõ Vonalon tudnak
személyre szabott tájé-
koztatást adni az Áldo-
zatsegítõ Szolgálat
munkatársai.

Február 22. � Az áldozatok napja

Pest megyei másod-
osztályú felnõtt labdarúgók

tavaszi mérkõzései

2015. 02. 28. Dömsöd : Ráckeve 14:30
2015. 03. 08. Gyál : Dömsöd 14:30
2015. 03. 14. Dömsöd : Délegyháza 15:00
2015. 03. 22. Újhartyán : Dömsöd 15:00
2015. 03. 29. Dömsöd : Kakucs 15:00
2015. 04. 05. Alsónémedi : Dömsöd 16:00
2015.04.12.Dömsöd :Dunaharaszti II 16:30
2015. 04. 19. Bugyi : Dömsöd 16:30



Az esti híradóban nagy szenzációval közöl-
ték, hogy a Budakeszi Vadasparkban egy nap
alatt kilenc kecskegida született... Hát ez tényleg
nagyon érdekes hír, de ugyanilyen izgalmas hír
lehetett volna, hogy: �a Budakeszi Vadaspark-
ba megérkeztekaz õstulkok:Lavínia, azüszõ
és Nipó, a bika. Az õstulkok a Hortobágyi
Vadasparkból kerültek át új lakhelyükre.�
(Az õstulokról jó tudni, hogy a háziasított szar-

vasmarha õse, és a XVII. században kipusztult. A
fajta rekonstruálása az 1920-as években kezdõ-
döttmeg, smamár aprogramaharmadik szaka-
szában tart. Ennek eredményeképpen ma a leg-
nagyobb állomány a Hortobágyi Nemzeti Park-
ban található mintegy 2470 ha-os füves pusztán,
ahol az emberi beavatkozás minimális. A
tenyészprogram nemzetközi összefogással mûkö-
dik.Az elsõmarhák1999-benérkeztek ide.Afajta
rekonstruálása folyamatos. Jellemzõi: borjaik ki-
csik, ezért a tehenek könnyen ellenek. A borjak
színe vörösesbarna, ahogy idõsödnek, színük is
változik. Minden egyednek van fehér orr körüli
területe. A bikáknak szíjalt háta (háton sötétebb
csík) van.A legtöbbegyed rendkívül jól alkalmaz-
kodik a zord idõjáráshoz. A program elsõdleges
célja tehát rideg tartást jól tûrõ és küllemben õs-
tulokhoz hasonlómarhafajta létrehozása.)

Az állatok szállítására olyan fuvart rendelt a
Budakeszi Vadaspark, ami a szállítmány szem-
pontjából is teljesen biztonságos. Ilyen speciáli-
san kialakított jármûvel rendelkezik ImreLász-
ló dömsödi vállalkozó. Õ szállította Hortobágy-
ról Budapestre Lavíniát és Nipót. Ezen az úton
jómagam is elkísértem, ekkor beszélgettünk.
�Mióta foglalkozik fuvarozással?
� Huszonöt éve. Az iskoláim befejezésével

igyekeztem mihamarabb saját lábamra állni.
Mindig is érdekelt a fuvarozás, az áruszállítás,
és persze nagyon szerettem vezetni. Az elsõ te-
herautóm egy ZUKvolt.
�Az élõállat-fuvarozást hogyan kezdte el?
� Amikor Szomor Dezsõ megteremtette a

szürkemarha rideg tartásának alapjait a Kiskun-
sági Nemzeti Park közremûködésével, és az ál-
lományt kezdte szaporítani, szükségessé vált az
állatok szállítása is. A szállításokat elõször Hu-
szár Péter bonyolította, de tõlem is rendeltek
egy-két fuvart. Késõbb pedig rám maradt az
élõállat szállítása. Ez úgy húsz évvel ezelõtt
kezdõdött. Eleinte innen vittem vagy ide hoz-
tam a tenyészállatokat. Azóta sokfelé megfor-
dultam az országban, sok emberrel megismer-
kedtem.Munkám során így kerültem kapcsolat-
ba késõbbi megrendelõimmel. A többszöri ta-
lálkozásokkal, beszélgetésekkel jó kapcsolat
alakult ki köztünk, megszoktuk és elfogadtuk
egymást. Ezért ha fuvarosra van szükségük, ak-
kormegkeresnek.

� Mit kell tudni ahhoz, hogy valaki állato-
kat szállítson?
� Elõször is kell, hogy az állatok természetét,

viselkedési formáit ismerjük,mert a szállítás so-
rán ennek tudatában kevésbé érhet meglepetés.
Hozzáteszem, egyik szállítás sem egyforma,
mindegyik valahogymás� . Ezért a több éves
tapasztalat sokszor óriási segítségnek bizonyul.
� Szürkemarha szállításánál mire kell fi-

gyelni?
� Ezek az állatok rideg tartásban vannak,

rendkívül mozgékonyak és az ember közelsége
idegen számukra. Vadak. Másképp viselkednek
a tehenek � õk félõsek, és megint máshogy a bi-
kák � õk harcosak. Nagy szarvukkal oldalra for-
dulva mennek fel a kocsira, mert a szarvak csú-
csa közti távolság szélesebb, mint az állat teste.
Sokszor hallom szállítás közben, ahogy zörgetik
a ketrecet. Gyakran az egész autó imbolyogme-
net közben, ahogy ezek a nagy testû állatokmo-
corognak a kocsin.

� A két õstulok szállítása kapcsán én nem
tapasztaltam hangoskodást, de az autó sem
imbolygott. Hogyan lehet ez?
� Természetesen az elõbb elmondottak akkor

tapasztalhatók, ha több állat van a kocsin. A
most szállított állatok száma kettõ, mindemel-
lett fontos tényezõ az is, hogy különbözõ ivarú-
ak, ezért viselkedésük sokkal nyugodtabb.
�A szállítókocsi nagyon erõs rácsozatú, el-

lenáll minden ütõdésnek. Hol lehet ilyen jár-
mûvet vásárolni?
� Sehol! A teherautón lévõ ketrec speciális.

Nem szép, de nagyon praktikus, hiszen ezeknek
a rideg állatoknak a szállításához erre van szük-
ség. Magam terveztem saját ötleteim, tapaszta-
lataim alapján úgy, hogy a szállítási igényeknek
és az állatszállítás szabályainak is megfeleljen.

�Akivitelezést is saját kezûleg végzi?
� Bóna István lakatos mester, aki a kivitele-

zésben segítségemre van. Ha bármit kitalálok,
vagy módosítani szeretnék a ketrecen, rá bizto-
san számíthatok. Nagyonmeg vagyok elégedve
munkájának minõségével, ezért ha szükséges,
mindig hozzá szoktam fordulni.
�Csak állatokat fuvarozik?
� Az idõk folyamán úgy alakult, hogy az ál-

latszállítás lett a fõ profilom. Valójában emellett
minden mást is szállítok, mint pl. szálas takar-
mányt, szalmát stb. Rakszegi Gyula bácsinak a
malomból például kb. húsz éve szállítok lisztet.
Így nagyon változatos és érdekes amit csinálok.
� Amikor elkísértem a Dömsöd � Horto-

bágy � Budakeszi � Dömsöd útvonalon, be-
szélgetésünk alatt végig azt éreztem, hogy
mennyire sokat jelentÖnnek amunkája. Ér-
temez alatt a partnerekkel való harmóniát és
az állatok biztonságos szállítását. Van ebben
egyfajta alázat és kitartás.
� Igen. Szeretem a munkámat és az embere-

ket, akikkel kapcsolatba kerülök, mert jó velük
beszélgetni. Nagyon fontos számomra, hogy az
általam fuvarozott áru rendben megérkezzen
rendeltetési helyére. Jó így dolgozni!

fotó és szöveg: -V.I.-
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Villámkérdések
Fuvarban�

ABudakeszi Vadasparkban

Imre László munka közben

Lavínia és Nipó



Minden hónap második és utolsó szombatján 14-16 órakor a Gyerekház-
ban lovári nyelvtanulás van önkéntesekkel.

Kiállítás lesz 2015. március 16-30. között a Gyerekházban, 100 évvel ez-
elõtti hagyományos népi játékok kerülnek bemutatásra, Pokornyik István
gyermekkori gyûjteményébõl.

Pályázati felhívás: a BK dömsödi Kisherceg Gyerekház rajzpályázatot
hirdet hullámpala kerítésének kifestésére!

A felhasználható egyenkénti festhetõ felületek mérete 2 x 2 méteren lehet,
saját festékkel, témaköri megkötés nincs!

A terveket A/4-es iskolai rajzlapon várjuk, a beadó pályázó elérhe-
tõségét a lap hátoldalára kérjük ráírni: név, cím, tel.

Határidõ: 2015. április 13-a, a leadási hely: Kisherceg Gyerekház
(2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3.) dolgozóinál, a Dömsöd-Apaj Gyermekjó-
léti és Családsegítõ Szolgálat (Dömsöd, Petõfi tér 5.) munkatársainál sze-
mélyesen / postán.

Pályázók köre: 3-93 éves korig bárki, aki kedvet érez a színes, maradandó
alkotásra. Elérhetõség tel.: +36 24 523 145

A beküldött rajzpályázatokból 13 darab kerül zsûrizés után kiválasztás-
ra, melyet a �tervezõk� meg is valósíthatnak 2015. április 21-tõl folyama-
tosan szabadidejükben. A támogatók segítségét örömmel fogadjuk (fes-
ték, díj, jutalom)!

Jelmondatunk:Örömteli alkotásaik 2015. június 01-re, aGyereknapra akár
kész is lehetnek!!! Várjuk, jöjjenek!

�Még 1000ÉvDömsödért Egyesület�Khsz. vezetõsége,
a Dömsöd-ApajGyermekjóléti

és Családsegítõ Szolgálat dolgozói,
a dömsödi �Kisherceg�Gyerekház

munkatársai (n.-s.m.)
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A Dömsödi Hírnök januári számában írtunk
arról a lakosságot érintõ kérdésrõl, amely szerint
vissza szeretnénk állítani a régi ártézi kutat.
A továbbiakban szeretném tájékoztatniÖnöket

az önkormányzat eddigmegtett lépéseirõl.
Mint tudjuk, községünkben ivóvíz-rekonstrukci-

ós munkálatok folynak, amelyek hivatalos lezárási
idõpontja2015. június30. Akivitelezõimunkabefe-
jezésének ténylegeshatárideje2015.május30.

Amíg ezek a munkálatok nem érnek véget, a
gyakorlatban némileg korlátozottan tehetünk lé-
péseket a közkút létrehozásának ügyében. Az I.
számú kút vize a legjobb minõségû az összes kút
között. Ennek környezete jelenleg munkaterület,
amelyet átadtunk munkavégzésre a kivitelezõ
cégnek. Itt a beruházás befejezéséig más jellegû
munkálatokat nem lehet végezni.
Alkalmas azonban a várakozási idõ arra, hogy

a hivatalos szervektõl ez idõ alatt megkérjük az
elvi engedélyeket és szakhatósági állásfoglaláso-
kat a kút létrehozásához.
AFõvárosiKatasztrófavédelmiIgazgatóságTerü-

leti Vízügyi ésVízvédelmiHatósága az egyik szerv,
amelyhez illetékességbõl kérelmet kellett küldenünk
egy elvi állásfoglalás kiadására díszkút létrehozásá-
hoz.Adokumentációkitér arra, hogyaz ivóvizet oly

módonjuttatnánkelakúttólakifolyóig,hogyaztegy
kisebb teljesítményû szivattyúval oldalággal vezet-
nénkel magától akúttól.
Így folyamatosan lassú kifolyással nyernénkki a

jó minõségû ivóvizet, amely táplálná a kutat. Így a
most pályázat útján létesülõ vízkezelõ rendszert
megkerülnénk, annakmûködését nemzavarnánk.
Az állásfoglalást kérõ irathoz csatoltunk egy

vízvizsgálati jelentést, amely igazolja a kút vizé-
nek tisztaságát és hõfokát (kb. 26 fok) és egy, a
kútra vonatkozó vízminõsítõ adatsort.

Elõzetes telefonos egyeztetés után elvi hozzá-
járulást kértünk � a megfelelõ dokumentáció csa-
tolásával � a Budapest Fõvárosi Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétõl a
díszkút mûködéséhez. A kérelmeket a szakható-
ságok átvették, iktatták. Jelenleg várjuk az elvi
hozzájárulásokat.
További telefonos egyeztetést kezdeményez-

tünk aMagyar Közútkezelõ PestMegyei Igazga-
tóságával, ahol kezdeményezésünktõl nem zár-
kóztak el.
Nagy Zsolt földmérõ terület felmérést készít,

amely alapja lesz a tervezõi munkának.
Tarrné Sípos Zsuzsi vállalta, hogy készít lát-

ványterveket a térhez és a kúthoz.

Az eredeti terv az volt, hogy a kenyérbolt (régi
Negyvennyolcas kör) elõtti térre helyezzük vissza
a kutat. Viszont a közlekedés veszélyessége okán
mégis az lenne a helyes, ha a régi ruhásbolt elõtti,
forgalomtól elzárt területre tennénk azt. Itt nem
okozna problémát a parkolás, a gyalogos vagy ke-
rékpáros forgalom. A kút környékén közlekedõ
gépjármûvek komoly veszélyt jelentenének azok
számára, akik vízért állnakmeg.

További lépés lesz, amennyiben az elvi hozzá-
járulások megvannak, hogy a magyar államtól
Dömsöd község képviselõ-testülete kezdemé-
nyezi a terület birtokba vételét.
A község területén ivóvizet szolgáltató

DAKÖV Kft.-vel tárgyalásokat kell folytatni a
kút üzemeltetésével kapcsolatosan. A vízszolgál-
tatás alternatívmódjának elfogadtatása a közszol-
gáltató felé ami feladatunk lesz...
A fenti tájékoztatón túl a tervezésben nem ér-

demes nagyon elõreszaladni, mert nem a képze-
letünkben kell kiszíneznünk ezt a kutat.

A létesítési engedélyek birtokában, gyakorlat-
ban kell megteremtenünk a feltételeket a kút za-
vartalan mûködéséhez. Ennek legfontosabb lépé-
se nem a kút külsõ látványképe, hanem a közel-
ben lévõ víz eljuttatása a kúthoz és a zavartalan
üzemeltetés stabilizálása.

SzabóAndrea

Örökségünk az artézi víz (2.)



Idén lesz 76 éve, hogy a fasiszta Németország lerohanta Len-
gyelországot, amelynek ezzel megszûnt az önállósága. Menekül-
tek a lengyelek, katonák, civilek egyaránt, ki-ki ahogy, és ahová
tudott, többek között Magyarországra is, lévén, hogy a lengyel-
magyar ezer éves történelmi múlt erõs szálakkal köti össze a két
nemzetet. A II. világháború idején 141 lengyel katonai menekült-
tábor, és egészségügyi intézmény mûködött országszerte, így
Dömsödön, és környékén, Kiskunlacházán, Ráckevén is. A döm-
södi lengyel internáló tábor története nem vész a homályba, hi-
szen Nemoda-StiasnyMárta, a Kisherceg Gyerekház vezetõje ko-
moly feltáró munkájának köszönhetõen igen értékes adat és tény-
feltáró anyagot, dokumentum gyûjteményt állított össze. Többek
között egy DVD-re rendszerezte a helyi, Dömsödre menekült len-
gyelekrõl szóló fényképeket. És elkészült egy film, �Magyar szív�
címmel, amely a magyarországi menekülttáborok történetét dol-
gozza fel. A filmet és a DVD-t ez év január 30-án vetítették le a
Kisherceg Gyermekházban, ahol Virágh József, a Magyarországi
Lengyelség Múzeum és Levéltára igazgatója is megjelent. Vele
beszélgettünk.
� Igazgató úr, nehéz megszólalni a film vetítése után, hiszen nem

csak a filmkockák, de az Ön által bemutatott és kiállított képek, in-
kább kép-tablók is erõsen megérintik az ember lelkét. A szörnyû múlt
felkavarja az érzéseket, de kötelesség az emlékezés, mert nem szabad
kétszer lépni ugyanabba a folyóba. És nem szabad, hogy az utódok ne
kapjanak korhû képet az akkori eseményekrõl. Mindenekelõtt beszél-
jünk arról, hogy miért jött létre a múzeum?
� A múzeum létrejöttét az tette lehetõvé, hogy 1993-ban Magyaror-

szágon elfogadták a nemzeti és etnikai kisebbségekrõl szóló törvényt.
Ez alapján, a Magyarországon élõ 13 nemzetiség kapta meg a történel-
mi nemzetiségi státuszt, s ezek közé tartozik a lengyel is. Így tudta a
lengyel nemzetiség létrehozni az intézményeit, mégpedig állami tá-
mogatással. A Magyarországi Lengyelség Múzeum és Levéltára
1998-ban �született� meg. Az intézmény eredeti célja az volt, hogy a
történelmi Magyarország területén élõ lengyelek tárgyi, kulturális em-
lékeit, dokumentumait összegyûjtse, feldolgozza, majd bemutassa azt
a nagyközönségnek. De amikor a gyûjtõ munka elkezdõdött, kiderült,

hogy az elmúlt ezer évbõl mindenhol találunk valamilyen � gyakran
jelentõsnek is mondható � lengyel-magyar történelmi kapcsolatot.
� Hol található a múzeum?
� Kõbányán, az Állomás utcában, ahol nem csak a múzeum, hanem

az Országos Lengyel Önkormányzat és az Országos Lengyel Nemze-
tiségi Iskola is elhelyezkedik. Mondhatni, hogy itt egy lengyel kultu-
rális központ mûködik, és azért Kõbányán, mert a XIX. század máso-
dik felében, a XX. század elsõ részében Kõbányán éltek a legna-
gyobb számban lengyelek. Õk fõként a szegény, déli lengyel terüle-
tekrõl jöttek át a kiegyezés után Kõbányára dolgozni, s onnét építet-
ték fel Budát és Pestet, majd Budapestet. Voltak olyan évek, amikor
több mint százezer lengyel vendégmunkás dolgozott Budapesten,
ahol 16 téglagyár mûködött, s ide kellett a jó munkaerõ. A lengyel
templomot is Kõbányán építették fel, 1930-ban, amelyben egészen
1948-ig mûködött lengyel plébánia. De volt itt lengyel szegényház,
ahol apácák gondozták a rászorultakat. Ezt az intézményt, és a temp-
lomot 1993 után sikerült a magyarországi lengyeleknek visszaszerez-
niük, így ismét van lengyel plébánia Budapesten.
� Ez egy fontos kitérõje volt a beszélgetésünknek. Térjünk vissza a

múzeumhoz�
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Köszönettel tartozom mindazoknak, akik 2015. január 30-án megtisz-
teltek a lengyel menekültekrõl szóló dömsödi kiállítás megnyitóján. Akik
ott voltak szép számban, mély együttérzésükrõl tettek bizonyságot, lerót-
ták kegyeletüket, meghatottan vitték magukkal a tanúságot a 70-75 évvel
ezelõtt történtekrõl. Sajnálatomra községünkbõl sokan nem jöttek el a ki-
állítás két hete alatt sem! A kiskunlacháziak naponta családostól tekintet-
tékmeg, köztük egy 93 éves néni is, aki még élénken emlékezett nevekre,
történetekre, helyekre. Köszönettel vettem a �lengyelMisi bácsi�-ról szó-
ló pontos adatközlést, akirõl eddig nem sokat tudtam, ésMichal Biega né-
ven a tassi református temetõben nyugszik. Azóta más, még szomorúbb,
elkeserítõbb hírt is kaptam Batyk településrõl. Az a lengyel alezredes,
TadeuszMoszczenski, aki a dömsödi r. katolikus templomban a fõ- és ol-
daloltárt átépíttette az akkori lengyel menekültek parancsnokaként, aki
hosszú évekig falunkban békében élt, Õt ártatlanul 1944. december 6-ról
7-ére virradó éjjelen a magyar hunyadista csendõrök agyonlõtték!!!
Másnap szekérre rakták, belevetették a Zala folyóba, tetemét másik két
társával együtt csak 1945. május 21-én dobta partra a folyó, jeltelen sírba
temették. Fõhajtással adózom elõtte! Ez örök keserû emlék, sorsa tanú-
ság, figyelmeztetés, ilyen többet ne legyenmagyar földön!
A Lengyel-Magyar Barátság Napját 2006-tól minden év március

23-án ünnepeljük a gyõriek kezdeményezésére állami szinten is elismer-
ve, évenként háromnapos ünnepségsorozat keretében.

(nemoda-stiasnymárti)

Romani róta � Cigánykerék közösség tagjai
a lengyel fotókiállításon

Lengyel menekültek kiállítás képei margójára



� Egy olyan állandó kiállítást hoztunk létre, amely nagy vonalak-
ban mutatja be az ezer éves lengyel-magyar kapcsolatok fõbb állomá-
sait. Tudni kell, hogy manapság egy új múzeumot igen nehéz létre-
hozni, nem csak az anyagiak miatt, hanem mert a mûtárgyakat már
korábban összegyûjtötték, �lefoglalták� más intézmények. Ezért
nincs módunk például eredeti uralkodói tárgyakat, õket ábrázoló ere-
deti festményeket vásárolni, így mi is saját gyûjtésbõl, letétekbõl,
másolatokból tudtuk az állandó kiállítást létrehozni. Érdemes elláto-
gatni az Állomás utca 10-ben lévõ lengyel �kulturális központba�
azért is, hogy a teljes anyagot megtekinthessék.
� Itt, Dömsödön is bemutattak egy fotókiállítást, a filmvetítés mel-

lett. Ha jól tudom, ez egy vándorkiállítás megnyitó rendezvénye�
� Jól tudja, de érdemes az elõzményekrõl pár szót ejteni. Elõször

egy könyv született a magyarországi lengyel menekültek történetérõl,
amelyet a film megalkotása, majd a fotókiállítás követett. A könyv, és
a film születéséhez a múzeumnak kevés köze van, csak néhány olyan
saját gyûjtésû fotót tudtunk a könyv szerzõinek a rendelkezésére bo-
csátani, amit valamilyen módon mi szereztünk meg elõször. A könyv
Grzegorz Lubczyk, volt lengyelországi magyar nagykövet ötlete volt,
aki a feleségével, Krystynával és Krzysztof Ducki lengyel grafikussal
készítette el az impozáns mûvet. A magyarországi lengyel menekül-
tekrõl szóló publikációk között ez az elsõ olyan könyv, amely nem
csak a szövegével, hanem a lenyûgözõ fotóanyagával is megragadja
az embert. Lengyelországban minden évben megválasztják a legjobb
történelmi munkát. Évente 23-24 ezer(!) ilyen jellegû mû jelenik meg
Lengyelországban, s ebbõl választják ki a 10 legjobbat, amely egy
internetes szavazás alapján történik. Tavalyelõtt az Emlékezés címû
könyv elsõ kötete belekerült a tíz legjobb lengyel mû közé, mégpedig
az ismeretterjesztõ kategóriában, ami azért furcsa, mert ez két nyel-
ven jelent meg, míg a többi kilenc csak lengyelül.
� Úgy hallom, hogy elkészült a második kötet is�
� Igen, mert a nagykövet úr és csapata számára kiderült, hogy mi-

nél inkább mélyebbre ásnak a történelem bugyrában, annál több
anyag gyûlik össze. A második kötet is megjelent, és most dolgoznak
egy harmadik köteten, amelyben már a dömsödi menekülttábor törté-
nete is részletesen kap helyet. A két kötet alapján készült el a �Ma-
gyar szív� címû film, amely az egyik kedvenc dokumentumfilmem.
Lenyûgözõ a fotóanyaga, lenyûgözõ, hogy a régi fényképek, a bemu-
tatott akkori történetekkel együtt mennyire élõk, mozgóak, mondhat-
ni megelevenednek. És szívbemarkolóak is, mert igen nehéz emberi
sorsok rajzolódnak ki. Egyébként az a véleményem, hogy ezeket a
munkákat nem a lengyeleknek kellett volna finanszírozniuk, hanem a
magyar államnak, hiszen az õ kötelessége az, hogy bemutassa � fõleg
külföldön, de idehaza is �, hogy Magyarországnak volt egy ilyen arca
is a II. világháborúban. Az ugyanis a filmbõl egyértelmûen kiderül,
hogy a magyar állam a szövetségeseik nyomása ellenére, a hivatalo-
san nem is létezõ Lengyelországot és a menekült lengyeleket befo-
gadta, segítette a túlélésben. Mindezt az emberi sorsokon keresztül
láthatjuk, ráadásul úgy, hogy a szereplõk között sokan egészen fiata-

lon, de már idõsebb korban is megjelennek a vetítõvásznon. Szóval,
mindig meghatódom, ha a filmet megnézem�
� Ez a meghatódottság kölcsönös, jómagam is alig tudtam megszó-

lalni a látottak miatt. De beszéljünk még annyit a filmrõl, hogy egy
nemzet sorsa sûrûsödött az egyéni sorsokban.
� Lengyelország II. világháborús története annyira bonyolult, hogy

azok a lengyelek, akik Magyarországra menekültek, õk még a törté-
nelem kegyeltjei közé sorolhatták magukat, ugyanis az 1939-ben
szétrombolt országból átjöttek a szabadság szigetére. Olvastam egy
emlékezést, amely szerint a lengyel menekülteket a lebombázott Var-
sóból Budapestre érve a Margit-szigetre vitték, mégpedig egy kávé-
házba. Egyszerûen nem hitték el, hogy ez velük megtörténhetett.
Hogy a pokolból eljutottak a Margit-szigetre!
� A filmbõl tudtam meg, hogy id. Antall József, az elsõ szabad mi-

niszterelnökünk édesapja milyen fontos szerepet vállalt a lengyel me-
nekültek érdekében�
� Id. Antall József által vezetett osztály � gyakorlatilag a belügy-

miniszter megbízásából � vette át a polgári lengyel menekültek ügye-
inek intézését. Ez akkor szociális osztályként mûködött, mivel így a
németeknek kevés beleszólásuk volt a menekültügyekbe. A szociális
osztályhoz kerülés lehetõvé tette, hogy rendszeresen pénzsegélyt
kapjanak a civil menekültek is. A filmbõl kiderül, hogy id. Antall Jó-
zsef az életét is kockáztatta a lengyel menekültekért.
� Kinek az ötlete volt a fotókiállítás?
� Beszéltünk a könyvrõl, a filmrõl. A kiállítást Krzysztof Duckival

közösen találtuk ki, hiszen õ a könyv grafikusa. Olyan kiállítást sze-
rettünk volna létrehozni, ami az Emlékezés címû könyv elsõ és máso-
dik kötetében megjelent képanyagra támaszkodik, s amely hatásos, és
viszonylag pontosan, hitelesen bemutatja azt a történelmet, amirõl az
1939-1945-ig terjedõ idõszak szólt. Ügyeltünk arra is, hogy kevés kí-
sérõ szöveget kelljen használni a képek megértéséhez. Az volt a meg-
gyõzõdésünk, hogy a fényképeket nagyméretû tablókon állítsuk ki,
mert így azok önmagukért beszélnek. Az már Ducki érdeme, hogy a
képeket ilyen méretben (1 méter x 1,4méter) sikerült felnagyítani.
� Hogyan tovább? Mi lesz a folytatásban?
� Tavaly adtam be egy pályázatot a lengyel Külügyminisztérium-

hoz ennek a kiállításnak a létrehozása érdekében, ennek következté-
ben ezt a projektet teljes egészében a lengyel állam finanszírozta. A
projektben vállaltam, hogy Magyarországon a lehetõ legtöbb hely-
színre elviszem a kiállítást, tehát vándorkiállításként fog a képanyag
megjelenni. De nem tipikus kiállítótermekben, múzeumokban, mû-
velõdési házakban szeretnénk megjelenni, hanem közösségi házak-
ban, iskolákban, és minden más olyan helységben is, ahol nem voltak
lengyel menekültek. Dömsöd ugyan olyan település, ahol volt mene-
külttábor, de megyünk oda is, ahol elõször találkoznak a lengyel me-
nekültek történetével. S ha módom lesz rá, szeretném a jelenlegi 38
tabló számát megduplázni, hogy legyen nagyobb a választék. Az em-
lékezés az utókor számára is fontos.

Hajtun György újságíró
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A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
nyitvatartása

Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csütörtök: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711.Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsödmúltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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�Dabi református egyház ajándéka 1848-ban a
magyar államkincstárnak�

�Letételi
Nyugtatvány
Tizenhét forint 30 pengõ ezüstöt
Mellyeket Dabi reform. Egyháza miniszteri felszó-
lítás következtében állodalmi javára ajándékkép-
pen
A magyar királyi udvari Kamara fõpénztári Hiva-
talának osztályába mai napon hiány nélkül befize-
tett.
Pesten 848 éviMájus 31-én
Azaz 17 ft 30 pengõ�

Bélyegzõ aláírás

Ezt az iratot Balogh László Levente dabi tiszte-
letes úr fedezte fel az egyház archívumában, õ bo-
csátotta rendelkezésemre.

Miért is érdekes számunkra ez az 1848 májusá-
ban befizetett nyugta?

� Elsõsorban azért, mert Dab község nem tarto-

zott a módos települések sorába, mégis lehetõsé-
géhez mérten nyújtott adományt a magyar állam-
kincstár javára.

� A nyugta tágabb értelemben vett jelentõsége
arra utal, hogy az ország vezetése a forradalmat kö-
vetõen miként próbált megbirkózni az újjászerve-
zéssel.A forradalomvívmányait csak rendezett jog-
viszonyok, mûködõ gazdaság, honvédelem és erõs
pénz jelenlétében lehetett megtartani. 1848májusá-
ra súlyospénzügyi válság jelentkezett,mert azOszt-
rák Nemzeti Bank korlátozta a bankjegyek ezüstre
való beváltását � tehát az ezüst eltûnt a forgalomból.
A pénzforgalom megbénulása a kincstár bevételeit
hátrányosan érintette. Kossuth Lajos pénzügymi-
niszter a probléma megoldásaként megpróbálta a
hazai megtakarításokat mozgósítani. Kamatozó
kincstári utalványokat és önálló bankjegyek kibo-
csátását készítette elõ. Emellett a kormány május
19-én felhívást bocsátott ki közadakozás végett�

ADabi Egyházközség tulajdonában lévõ nyug-
ta feltehetõen erre a felhívásra való nemes adako-
zás bizonyítéka.

Dokumentum a Dabi Egyházközség irattárából:

Foglalkoztatta-e önt valaha, kedves Olvasó,
hogy évrõl évre megünnepelt kokárdás március
15-énk hogyan született, s miként vált a magyar
nemzet identitásánakmeghatározó pontjává?

A kiindulópont 1848. március 15., majd nyo-
mon követjük aXX. századon át.

(Elöljáróban ki kell térnünk a rituális cselekvé-
sekre, melyek a szimbolikus szabályok által a kü-
lönösen fontosnak tartott gondolatokra, érzékekre
(szabadság) irányítják a figyelmet.

A megemlékezési szertartások nyíltan utalnak
mintának tekintett személyekre vagy események-
re, melyek szimbólumként kerülnek elõtérbe az
ünneplés során.)

Az 1848 februári francia forradalom nagy ha-
tással volt a korabeli Európa szellemiségére. Így
elõsegítette a Magyarországon 1848. március 15-
én kitört vértelen forradalmat. Ez a forradalom a
nemzet szabadságát jelentette az uralkodóházzal
szemben, s a nép szabadságát a nemességgel
szemben. Március 15. ünneppé válásának gyöke-
rei az üdvözlõ rendezvények voltak, mint pl. fák-
lyás felvonulás, egyházi áldások, hálaadások, s az
esti színházi bemutató. � Mindezekrõl a Pesti Di-
vatlap számolt be. �

1849. márc. 15-én a megemlékezési ünnepsé-
geket már tudatosan megszervezték, elindítva
egyfajta hagyományt. Megyei-községi szinten a
közgyûlések elrendelték, hogy ezen a napon a pa-
pok hálaadó istentiszteleteket tartsanak.Debrecen
városában emellett katonai díszszemlét, népgyû-
lést, majd délután kötetlenebb programokat � pl.
ökörsütést � tartottak.

A forradalom szimbólumaivá váltak azok a
személyek, akik által a forradalom iránti elkötele-
zõdés ország-világ felé demonstrálható volt. Ilyen
szimbólum Kossuth Lajos vagy Petõfi Sándor,
TáncsicsMihály�Az események tárgyi szimbó-

lumává a piros-fehér-zöld, nemzeti trikolór színe-
it viselõ kokárda vált.

A szabadságharc leverése után nyíltan egyálta-
lán nem lehetett a nemzeti szabadságértékeket
felvállalni. Az 1867-es kiegyezést követõen az ál-
lamhatalom nem vette tudomásul márc. 15-ét, de
az ünnep elkezdett élni. Márc. 15. szakralizáló-
dott, mindazt megtestesítette, ami szép, nemes,
hõsies és magyar. Ekkor alakultak a honvédegy-
letek, iskolák és kiadványok jelentek meg. Döm-
söd vonatkozásában megemlítendõ, hogy ekkor
alakult meg az 1848-49-es szabadságharc katoná-
it tömörítõHonvéd Egylet. Ebbõl nõtt ki késõbb a
Demokrata Kör, melynek tiszteletbeli tagjává vá-
lasztották Kossuth Lajost és két fiát is. (Kossuth
Lajos díszpolgársága � emlékek � Budapesten és
Pest megyében/ Gavlik István 83. o.)

50 évvel a szabadságharc kitörése után Kos-
suth Ferenc javaslatot tett arra, hogy a nemzet ün-
nepe legyenmárcius 15. Ehelyett azonban április
11-e lett a nemzeti ünnep, mely az áprilisi törvé-
nyek módosításának dátuma volt. � Mindez csak
megerõsítette március 15. nemzeti és szabadság-
jellegét. �

1927-ben Klebelsberg Kunó javaslatára nyil-
vánítottákmárc. 15-ét nemzeti ünneppé.

A Horthy-érában elindult az ünnep kisajátítása
(pl. leventeavatások, zászlószentelések). Ez a kor-
szak elismertemárc. 15. létét, ésmegpróbálta ama-
ga szája íze szerint felülrõl értelmezni, kisajátítani.

Ez a folyamat érvényes volt 1945-re is, ahol
miniszterelnöki rendeletben erõsítették meg,
hogymárcius 15. nemzeti ünnep. 1948-ban, a 100
éves évfordulóra emlékezve a kisajátítási folya-
mat a korszak eszmerendszeréhez igazodva fel-
gyorsult. A szimbolikus alakok (Kossuth, Petõfi,
Táncsics)mellett az ünnepi dekoráción mármeg-
jelenik Rákosi Mátyás is. 1951-ben öt nappal az

ünnep elõtt törlik a munkaszüneti ünnepek sorá-
ból. Ekkorra a piros-fehér-zöld trikolor mellett
megjelenik a vörös szín a transzparenseken, s Pe-
tõfi � Kossuth � Táncsics mellett már megjelenik
a Rákosi � Lenin � Sztálin triász.

1956 összes szimbolikája az 1848-as eszmekör-
höznyúlikvissza, egyetlenújköztüka lyukaszászló.

Elmondhatjuk, hogy március 15-e tradi-
cionálissá vált, és alulról építkezõ ellenzéki jelle-
gét megõrizte.

Az 1970-es évektõl a �80-as évek közepéig a ki-
sajátításmegint új fordulatot vett: március 15., 1919
március 21. � Tanácsköztárs. kikiáltása � és a II. vh.
végét jelentõ április 04. egy csokorba kerülve a For-
radalmi IfjúságiNapokkeretébenvolt ünnepelve.

Az 1980-as évek akkori ellenzéke demonstrá-
cióinak helyszíneit (Petõfi-szobortól a Bem-szo-
borig) úgy választotta meg, hogy azok szimboli-
kusan összekössék 1848-at 1956-tal, utalva az
1980-as évek változásaira. 1989-ben miniszterta-
nácsi döntés alapján március 15. ismét a munka-
szüneti ünnepek közé került. Ekkor már érezhetõ
volt az akkori hatalom gyengülése, mely elismer-
te, hogy a magyarság 1860 óta mindig nemzeti
ünnepének tekintette e napot. 1990-ben a parla-
ment döntött arról, hogy a magyar köztársaság
legfontosabb nemzeti ünnepétmikor ünnepelje az
ország. Három dátum került szóba: március 15.,
október 23. és augusztus 20. � A parlament a Szt.
Istvánhoz kötõdõ aug. 20. mellett döntött. �

Március15.megmaradt államiünnepnek,de lefo-
kozódott. Hányatott sorsú, de a magyar társadalom
kiválasztottamagának.Mindenmegtörtént vele, ami
együnnepnek árthat: üldözték, letagadták, elsikkasz-
tották, államosítvakisajátítottákés lefokozták.

Március 15-e története arról árulkodik, hogy
mindezek ellenéremég erõsebben amagyar nem-
zet szabadságának szimbólumává vált. Nemzeti
identitáspont.

Felhasznált irodalom: a szerkesztõségben.
-V.I.-

Az ünnep útja: Március 15.
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Suli Persely
1%

Tisztelt Adózó!

Kérem, hogyADÓJA1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi István

Általános Iskola

Suli Persely Alapítványa
részére.

Adószám: 18679212-1-13

Adjon Nekünk legalább 1% esélyt 2015-ben is!
KérjükÖnt, hogy támogassa a�Még 1000 évDömsödért�Egyesületet adója 1%-ával a 2014. évi adóbeval-

lásakor. Egyesületünk mindenféle szempontból megfelel az 1%-os felajánlások fogadására és felhasználásra.
Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre is köszönjük. Az egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel:Korona Sándor, egyesület elnöke

Kedves Olvasóink!
Az önök 2014. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják

civil szervezetek, egyesületek javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel
és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DDDDÖÖÖÖMMMMSSSSÖÖÖÖDDDDÉÉÉÉRRRRTTTT
AAAALLLLAAAAPPPP ÍÍÍÍTTTTVVVVÁÁÁÁNNNNYYYY

részére.

Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk

majd, amelyeket az önkor-
mányzat költségvetésébõl

nem tud támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
11118888666666668888444455556666 ---- 1111 ---- 11113333

Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.

KedvesOlvasók!
AProMusica AlapítványDömsöd sok
éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézményt.

Ezúton kérjük az adófizetõket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák
az iskolát az alapítványon keresztül.

Az alapítvány neve:
ProMusicaAlapítvány

Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel és köszönettel:
a kuratórium

Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a
2014. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek

ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új

irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOT-

TAK NEVÉBEN ELÕRE IS KÖSZÖN-
JÜK!

TISZTELT

SPORTTÁRS!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület

Adószámunk:
19833293-1-13

H.E.Önkormányzata

Felhívás!
Tisztelt adózó!

Kérjük, adója 1%-ával támogas-
sa aDömsödi Polgárõrséget,

mert a közbiztonság közös
érdekünk!

Adószámunk: 19177847-1-13

Tisztelt
Olvasók!

Kérjük, hogy támogassák a
Dömsödi Tûzoltó Egyesületet

adójuk 1%-ával.

Az egyesület adószáma:

18688320-1-13
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Nagyheti és húsvéti alkalmak

Dabi Református Egyházközség
Április 01-04-ig (szerda, csütörtök, péntek, szombat) 18.30 órakor
bûnbánati istentisztelet
Április 03. (nagypéntek) 9 órakor ünnepi istentisztelet
Április 05. (vasárnap) 9 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 06. (hétfõ) 9 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

BaptistaGyülekezet
Április 3. (nagypéntek) 17 óra ünnepi istentisztelet
Április 5. vasárnap 9.30 óra ünnepi istentisztelet
17 óra ünnepi istentisztelet

RómaiKatolikusGyülekezet
Április 02-04-ig (csütörtök, péntek, szombat) 17 órakor nagyheti szer-
tartás
Április 05. (vasárnap) 9 órakor ünnepi szentmise
Április 06. (hétfõ) 9 órakor ünnepi szentmise

DömsödReformátusGyülekezet
Március29. (vasárnap)10óravirágvasárnapi istentisztelet a templomban;
Április 01. (szerda) 18óra bûnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban;
Április 02. (csüt.) 18 óra bûnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban;
Április 03. (péntek) 10 óra nagypénteki istentisztelet a templomban;

18 óra passiós istentisztelet a gyülekezeti házban;
Április 05. (vas.) 10órahúsvéti istentisztelet úrvacsorával a templomban;
Április 06. (hétfõ) 10 óra húsvéti istentisztelet úrvacsorával a temp-
lomban.

BÚCSÚZÁS
Az alábbi idézettel szeretnénk elköszönni

TURCSÁNFERENC-tõl

szeretett családtagunktól
�Csak... hagyd õt elmenni! Lásd õt újra
olyannak, amilyennek szeretted. Emlékezz a
nevetésére, a hangjára és azokra a napokra,
amikor boldog volt. Képzeld el, amint a nap-
sugarak körülölelik a testét, és begyógyítják
minden sebét... Örülj az örömének, hogy ha-
zamehet, és engedd el a kezét...�

A.O. Esther
Köszönetet szeretnénk mondani mindazok-
nak, akik a temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzükkimindazoknak, akik

KOVÁCSGYULÁNÉ
született BorzaKatalin

távozása okozta fájdalmunkban õszinte
szívvel osztoztak, temetésén részt vettek,
sírjára koszorút helyeztek.

Kovács család

SZJA 1%
KedvesTestvérek!

AmennyibenÖnökszemélyi jövedelemadó fizetésrekötelezettek, kérjük, hogyegyházaink javára
ajánlják fel jövedelemadójuk1%-át:

�Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

�MagyarKatolikus Egyház technikai száma: 0011

�Magyarországi Baptista Egyház technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!

ÚJRA HÍV a tárogató
Jótékonysági EST

A SZÕNYI KÁROLY OTTHON JAVÁRA

2015.március 28. szombat 17 óra
Petõfi SándorOktatási ésMûvelõdési Központ

(Dömsöd, Béke tér 2.)

Fellépnek:
� V. VesztergámMiklós tárogatós
�Hajdu László és NagyGábor
� CsikósnéÓcsai Juli
� Koronáné Szabados Teréz
� BudainéDoroszlay Judit
� Vass Ilona
�Dömsödi Gyülekezetek Kórusai
� Dezsõ Lajos AlapfokúMûvészeti Iskola növendékei
� Széchenyi István Általános Iskola néptánc csoportja � 8. b
osztály

Mûsorvezetõ: Patonai Nóra

Belépõjegy ára: 1 500 Ft

Jegyek kaphatók az OMK-ban,
a dömsödi Református Lelkészi Hivatalban és a terjesztõknél.

Hívunk minden érdeklõdõt szeretettel
április 19-én, du. 5 órára

a Dömsödi Baptista Gyülekezetbe
a világhírû, Junior Prima Primissima-díjas
In Medias BrassIn Medias Brass fúvósötös koncertjére.
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Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Születtek:
Fodor Sándor – Orsós Mária

HANNA KATALIN

Kolompár István� Lakatos Erika
LEVENTE

Zsák Tamás � Fazekas Krisztina
KRISZTOFER

Tassi Szabolcs � Fazekas Krisztina
DÁVID

Tejfel Attila Árpád � Alberczki Nóra
ALEXANDRA AMIRA

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
Orosz József 67 éves
Szûcs Lídia 91 éves
Turcsán Ferenc 79 éves
Tóth István 68 éves
Kovács Gyuláné Borza Katalin 65 éves
Szabó Andrásné Jarosi Julianna 79 éves
Beszedics IstvánnéKovács Erzsébet 68 éves

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr.WagnerViktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelõ:Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-
11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedd, szerda és péntek: 8-12 óráig,
hétfõ és csütörtök: 13-18 óráig
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defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:
06-70-634-5434

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi

Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ

Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta:március 25.

Alapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számbanmegjelentetni!

Várhatómegjelenés: április eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:Bencze István, BiriczMárta
Enikõ, Budai Ignácné,Budai Szilvia,Habaczel-
lerné Juhász Judit,HajtunGyörgy,KónyaMiklós,
KöntösÁgnes,MikusCsilla,Nemoda-Stiasny
Márta,OrbánnéKiss Judit, Patonai István,

Pongrácz József,RichterGyuláné, Siket Péter,
SzabóAndrea, SzabónéLévaiCsilla, Szoóné
BodrogiEmõke, SzücsnéÁghAnikó,Tóth

István,TóthnéPorvayZsuzsa,VarsányiAntal.

Készült 800 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idõ: hétfõtõl�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.
(Rendelõintézettel szemben)

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs

Dömsödi Körzeti Megbízotti Irodája
közvetlenül hívható telefonszáma

a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám

bármely okból pillanatnyilag
nem kapcsolható, úgy kérjük,
hogy a 112-es központi számot

szíveskedjenek hívni.

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

AMagyarKorona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720
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