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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Csak egy anya

Fotó: Fábián Ilona

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

AKTUÁLIS
Mozgalmas napok vannak mögöttünk, és úgy gondolom, elõttünk is!
Amikor e sorokat írom, ide-oda csapongnak a gondolataim, nehogy
kihagyjak valamit is az események közül.
Természetesen az anyák napi megemlékezéssel kezdem. Csak remélni
tudom, hogy május elsõ vasárnapján Dömsödön minden édesanyát
köszöntött valaki egy szál virággal, gondolok a gyermekekre, unokákra,
dédunokákra. Jelképesen én e sorokon keresztül köszönöm meg valamennyi édesanyának azt az áldozatot, amelyet mindennapjaikban hoznak, hoztak gyermekeikért, értünk. Ez a köszönet nemcsak erre az egy
napra szól, hanem az év minden napjára.
Túl vagyunk a 14. Dömsödi Napokon. Az elõzõ évekhez képest kicsit
szerényebb költségvetésbõl, de jó hangulatú rendezvényeken vehettünk
részt. Az Önök segítsége nélkül tényleg szegényesebb lett volna a programsorozat. Köszönöm mindenkinek, aki csak egy kicsit is segített – nem
kevesen voltak ilyenek – és köszönöm azoknak is, akik csak a jelenlétükkel növelték rendezvényünk fényét.
Az elsõ helyre kívánkozik a megnyitó keretében kitüntetettek méltatása. Képviselõ-testületünk ismét talált egy olyan személyt településünkön, akit méltónak tartott Dömsöd Díszpolgára címre. 2008-ban Bödõ
Mihálynak adományozta a díszpolgári címet. Úgy gondolom, Misi bácsi

Az anyák tudják, mikor füllentesz.
Csak egy anya tud megölelni levélben.
Csak egy anya képes családot kovácsolni összeférhetetlen emberekbõl.
Csak az anyák mondják meg neked az igazat akkor is, ha fáj.
Az anyák azok, akik lélekszakadva futnak utánad, kiabálnak, kezükben azokkal a dolgokkal, amit éppen otthon felejtettél.
Az anyák mindig készenlétben állnak.
Édesanyád meghallja, bármilyen halkan sírsz is a párnádba.
Az anyák telefonon keresztül is fel tudják szárítani a könnyeket.
Az anyai szeretet inkább rugalmas acél, mint tollpihe.
Az anyai szeretet üzemanyag, amelynek segítségével képesek vagyunk
a lehetetlenre is.
A szeretõ anya nem törõdik azzal, hogy nézel ki. Õ mindig szépnek tart.
Az anyai szeretet olyan, mint a levegõ. Annyira természetes, hogy
észre sem veszed, míg egyszer csak vége szakad.
Az anyai szeretet a jelzõtûz, az irányt mutató fény a családban.
életútja, a közért tett munkássága méltán predesztinálja erre a magas
kitüntetésre. A Dömsödért Emlékérmet ez évben hárman érdemelték ki:
Kovács Lajosné Margó néni, Csikósné Ócsai Judit és Lázár József. Mindhármuk méltatása a Hírnök más hasábjain olvasható. Szívbõl gratulálok a
kitüntetetteknek, idén is az arra érdemesekhez kerültek a megbecsülés tárgyi kifejezõi.
Az ünnepség keretében volt módom köszönteni a Jörg Müller által
vezetett német, illetve a Jávorka Flórián által vezetett szlovákiai magyar
testvérvárosok küldöttségét. Remélem, nemcsak az udvariasság mondatta
velük, de Knüllwald és Für települések delegációjának tagjai úgy nyilatkoztak, hogy nagyon jól érezték magukat körünkben, és ezek a napok
csak megerõsítették az eddig is példaértékû kapcsolatot településeink
között.
A Dömsödi Napok keretében avattuk fel a Kis-Petõfi fa helyén elkészült tanösvényt, amely Dömsöd történelmének, valamint természetrajzának egy jelentõs szeletét mutatja be. A Leader mozgalom keretében komoly összeget nyertünk ennek megvalósítására. Ezt a pályázatot még az
elõzõ képviselõ-testület készítette el, illetve nyújtotta be, a miénk a kivitelezés maradt. Az altalajt még rendeznünk kell, a gyepnek meg kell erõsödnie, ezt a természet majd meg fogja oldani magától. Úgy gondolom,
hogy a most elkészült tanösvény tovább színesítette azt a palettát, amely
nagyközségünkben az idegenforgalom szolgálatában áll. Ha már a Leader mozgalomnál tartunk, akkor tájékoztatom az érdeklõdõket, hogy a
közeljövõben indulnak az új pályázati lehetõségek, amelyek keretében
szeretnénk egy új játszótér megépítéséhez jelentõs anyagiakhoz hozzájut-
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ni. Igaz, még csak „csendben mondom”, de nagyon jó lenne egy komoly összeget nyerni a dömsödi református templom felújításához is. A játszótérrel kapcsolatosan annyit, hogy egyre inkább
megfogalmazódik az az óhaj, hogy Dömsödön és
Dabon is építsünk egyet. Én is úgy gondolom,
hogy a Még 1000 év Dömsödért Egyesület
gyûjtése és a Leaderes részvételünk megteremti
mindkettõ megépítésének lehetõségét.
Ismét írnom kell a helyi adók befizetésérõl,
mégpedig az egyik elõzõ ígéretemmel összefüggésben. Talán észrevették a kedves olvasók,
hogy igyekeztünk a Dömsödi Napokra parkjainkat virágosítani, a közterületeket megtisztítani a növényi és egyéb hulladékoktól. A visszajelzések szerint ez sikerült is, viszont a Kossuth
Lajos utcára vonatkozó ígéretemet nem tudtam
betartani. Ennek egyetlen oka van, a pénz hiánya. Talán sokan emlékeznek arra, hogy az 51es út felújítása után a Hírnök hasábjain írtam
arról, hogy tervezzük az úttest és a járda közötti
területek parkosítását, és a páratlan oldalon a
járda építését. Akkor még nem tudtam, hogy
ilyen mértékû be nem fizetett adóhiánnyal
fogunk küszködni. Ez a hiány pedig több tízmillió forintra rúg. Néhány napja a könyvvizsgálónk „példátlannak” nevezte azt a helyzetet,

Hegyközségi tájékoztató
A 2007. évi CLV. törvény több lényeges
változást jelentett a hegyközségekrõl szóló
2004. évi alaptörvény egyes fejezeteiben.
Ezek közül talán a legfontosabb, hogy
meghatározta az egyes hegyközségek legkisebb területét 500 ill. külön engedéllyel 300
ha szõlõültetvény nagyságban.
Az ennél kisebb hegyközségeknek kötelezõen 60 napos határidõn belül elõírta az egyesülést.
Így került sor 2008. febr. 22-én a Dömsödi
Hegyközség és a Sziget Hegyközség egyesülésére, ami gyakorlatilag úgy történt, hogy a
Dömsödi Hegyközség beolvadt a Sziget
Hegyközségbe. Jogutód a Sziget Hegyközség 2317 Szigetcsép, Szõlõtelep székhellyel.
Az egyesült hegyközséghez tartozik Dömsöd, Ráckeve, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Szigetcsép és Tököl.
A közigazgatási ügyeket intézi: Kunsági
János hegybíró, t.: 20-9814-534
Félfogadás a korábbi Kertészeti Egyetem
Kísérleti Üzem (gyümölcsös) irodájában.
Hétfõn: 13-16
Szerdán: 08-12 óráig
A szõlõtermesztéssel és borászattal kapcsolatos ügyeket a fenti település lakosainak
a jövõben itt lehet intézni, és felvilágosítást
kérni a hegyközségi törvény elõírásairól, a
hegyközségi tagsággal járó kötelezettségekrõl és jogokról.
Kunsági János
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amelybe önkormányzatunk került, még nem
találkozott olyan településsel, ahol ekkora
nagyságrendû kintlévõség lett volna. Természetesen a képviselõ-testület is foglalkozott ezzel a
kérdéssel, és a kötelezõ intézkedéseken kívül
meghatározta azokat a feladatokat, amelyeket
az adócsoportunknak el kell végezni szeptemberig. Sok dömsödi polgár kérdezi tõlem, hogy
miért nem vagyunk keményebbek a mulasztókkal szemben!? Minden jogszabály adta lehetõséggel éltünk, és élünk is. Jónéhány ügy már
végrehajtási szakaszban van, reményeim szerint
belátható idõn belül megoldódnak az ilyen
irányú gondjaink. És akkor vissza a kiinduló
gondolatomhoz. Ilyen körülmények között
most nem tudunk költeni parkosításra, járdaépítésre, de ami késik, nem múlik.
A belterületi utak portalanításának terveivel
rajtra készen várunk. Várjuk az ilyen irányú
pályázat ismételt kiírását. Idõközben a képviselõ-testület döntött a Somogyi Béla utca csapadékvíz-elvezetésének külön pályázatáról, valamint a Zrínyi utca és a Kígyó-Gyóni utca felújításának pályázatáról.
Ismét muszáj írnom néhány sort a közbiztonságról. Az utóbbi néhány hónapban ugrásszerûen megnõtt településünkön a bûncselekmé-

nyek száma. Kérek mindenkit, ne hagyják ingatlanaikat hosszú idõre õrizetlenül. Akár a
szomszédnál, vagy bárhol is gyanús mozgást
észlelnek, jelezzék a rendõröknek vagy polgárõröknek. Katanics Sándor rendõrkapitány
úrral keressük a „plusz szolgálat” ismételt megteremtésének jogszabályi lehetõségét. Addig is
vigyázzanak a saját, illetve a szomszédjaik
értékére.
Már az Aktuális megírása után értesültem
arról, hogy az ABC elõtti parkolónál ismét
elloptak több száz tõ virágot. Remélem, nem
dömsödi lakó az, aki – már elnézést a kifejezésért – ilyen mocskos cselekedetre képes.
Ígérem, ha megfogjuk, elnyeri méltó büntetését!
A végére maradt egy szomorú hír. Hosszan
tartó betegség után elhunyt dr. Vona Ferenc,
körzetünk, településünk elsõ rendszerváltás
utáni parlamenti képviselõje. Már az elõzõ számunkban szerettem volna a Doktor úrra emlékezni, de a számítógép ördöge megtréfált.
Munkabírása, közvetlensége, emberszeretete,
hivatástudata valamennyiünk elõtt példaértékû.
Akik ismerték, emlékezni fognak Rá.
Bencze István

Ö N KO R M Á N Y Z AT I H Í R E K
Ünnepélyes megnyitó
2008. május 3-án ünnepélyes keretek közt
nyitotta meg Bencze István polgármester a XIV.
Dömsödi Falunapokat.
Elsõként külön köszöntötte a Für és Knüllwald testvérvárosi településekrõl érkezett vendégeket. Kiemelte a közös EU-s pályázat adta
lehetõségeket!
Ezután került sor a Dömsödi Díszpolgári cím
átadására, melyet Bödõ Misi bácsi vehetett át.
Ezt követõen pedig átnyújtotta Kovács Lajosné
Margó néninek, Csikós Lászlónénak és Lázár
Józsefnek a „Dömsödért” Emlékérmet.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 50/2008. (III. 26.) Kt. sz. határozatával Bödõ Mihály (sz.: Dömsöd, 1927. június 23.) Dömsöd, Kossuth Lajos út 65. sz.
alatti lakosnak a „Dömsöd Díszpolgára” címet
adományozta.
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület a
következõ gondolatokkal ajánlotta Bödõ Mihályt a „Dömsöd Díszpolgára” kitüntetõ címre:
Wass Albert: „Egyszerre szolgálni Istent, hazát, böcsületet, hûséget, s csak így egyszerûen,
munkával…”
Községünk legnagyobb „Látó embere” Bödõ
Misi bácsi, aki nem csak az órák precíz mestere

volt, hanem az itt élõ emberek lelkével is foglalkozott, az életigenlõ és szeretõ gondolatokat
erõsítette.
Tette azt akkor, amikor a Fõvárosi Optikai és
Finommechanikai Technikumban végezte tanulmányait, javította az órákat, majd több mint
három évtizeden keresztül a helyi és a járási kisiparosok elnökeként, Hazafias Népfront vezetõségi tagjaként, valamint a dömsödi Petõfi-emlékhelyek szakavatott gondozójaként, a mindannyiunk Misi bácsijaként dolgozott.
1927. június 23-án született Dömsödön. Az
általános iskolai tanulmányait Ráckevén, Budapesten illetve Szegeden végezte, ott lett órásmester.
1954-tõl nyugdíjazásáig Dömsödön órásként
tevékenykedett. A dömsödi és járási kisiparosokat szívvel-lélekkel fogta össze, ügyes-bajos
dolgaikban segédkezett. Nagyon sok közös élményben volt részük a kirándulások és iparos
bálok alkalmával.
1990-1994-ig alpolgármesterként is a közösségért dolgozott.
2000-ben kezdeményezte a II. világháborúban Dömsödön hõsi halált halt magyar honvédek tiszteletére állított síremlék felújítását.
Az Országos Petõfi Társaság alapító tagjaként fáradhatatlanul erõsítette a Petõfi-kultuszt,
mind országosan, mind Dömsödön, melyet kifejez a Petõfi-fa utódfájának ültetésére írott verse is: (Nagy Sebastian elmondja a verset)

XVIII. évfolyam 5. szám

3

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 51/2008.
(III. 26.) Kt. sz. határozatával Kovács Lajosné nyugalmazott óvónõnek
a „Dömsödért” kitüntetõ emlékérmet adományozta.
Kovács Lajosnét így méltatták volt kollégái.

A dömsödi Petõfi fák
Petõfinek fája drága emlékhelyünk nekünk!
Ahol a költõre büszkén emlékezünk.
Az itt írott versét dalban énekeljük.
Emlékét tisztelve örökké szeretjük!
Most az utókornak ültettünk egy kis fát,
Hogy tovább õrizze azt a nemes szikrát,
Melyet petõfiék lobbantottak lángra, Szabadságot hozni a világra!
Óvjuk-védjük az öreg fát, tisztes múltat takar:
Történelmet, jót és rosszat, emlékeket kavar.
Reméljük az utódfára egy szebb világ tekint,
És nem kell majd a magyarnak siránkozni megint.
Hogy a nyakunkon ül egy idegen horda,
Legyen végre boldog a magyarnak sorsa.
Mert szégyen és gyalázat: országgal és fával
Perbe is szállhatnánk az egész világgal.
De mégsem tedd ezt, ki erre jársz vándor.
A jó isten áldjon:HÕS PETÕFI SÁNDOR!

Kovács Lajosné 1928. november 19-én született Dunaszentbenedeken. 1948. október 1-jétõl 1983. december 15-ig – nyugdíjazásáig a dömsödi óvodában dolgozott. 1948. október 1-jétõl 1962. június 30-ig vezetõ
óvónõként, majd 1962. július 1-jétõl 1981. augusztus 31-ig vezetõhelyettesként a gyermekek nevelése-oktatása érdekében tevékenykedett, kiemelkedõ munkát végzett. 1989. szeptember 1-jétõl 1996. június 30-ig
nyugdíjasként is segítette munkánkat az elsõ hívó szóra, így még 8 évig
élvezhettük szakmai tapasztalatát, melyet szívesen osztott meg mindannyiónkkal.
Idén a községi pedagógusnapon ünnepélyes keretek között köszöntjük a
gyémántdiplomája átvétele alkalmából. Egy életpálya eredményeinek elismeréseként méltóképpen megkapja a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is.
Nem kis dolog 43 évet munkában tölteni. Különös értéket kap ez a 43
év, ha azt óvónõi pályán tölti el valaki. Községünk büszke lehet arra,
hogy van ilyen óvónõnk. Mi pedig büszkék lehetünk arra, hogy ezt az idõszakot itt, Dömsödön töltötte, tele tenniakarással, lelkesedéssel, jókedvvel. Ki tudná megmondani, hány kisgyermek nyújtotta felé a kezét, és Õ
megfogta, hogy ne féljen. Hány kisgyermeknek törölte le a könnyét, ha
szomorú volt, hány gyermekkel örült együtt, szívbõl, ahogyan csak egy
óvónõ tud.
Bennünket, kollégáit sem felejtett el, szívesen látogat be hozzánk hétköznapjainkon és ünnepnapjainkon egyaránt. Precíz munkájának eredménye, hogy elõ tudta venni elsõ csoportjának fényképét, és azonosítani
tudott minden arcot. Továbbtanuló kollégáinkat ma is segíti, ha dolgozatírás vagy vizsgatétel miatt felkeresik Õt. Szívesen mesél a régi óvoda
megalakulásáról, és az ott végzett munkáról.

Bõdõ Mihály – 2001. márc. 15.

Petõfi Emlékmúzeum Dömsöd
Nádfedeles híres hajlék
Petõfirõl kedves emlék,
Ki itt sokszor fedélre lelt
S kipihenten új útra kelt!
Kukucskáné gonddal várta
Kapuját is sarkig tárta,
Hogy a költõ jót pihenjen
Gondján-baján elmerengjen!
Nem volt soh'sem nagyobb gondja
Egyedül a Haza sorsa,
Értünk folyt el ifju vére
Szabadságunk drága bére!
Becsüljük hát e kis lakot
Kukucskáné öreg háza
Mindannyiunk hozománya!
Bödõ Mihály – 1997. július 23.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 51/2008.
(III. 26.) Kt. sz. határozatával Csikós Lászlóné önkormányzati képviselõnek, a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ vezetõjének a
„Dömsödért” kitüntetõ emlékérmet adományozta.
Az oktatási bizottság a következõkkel ajánlotta Csikós Lászlónét a kitüntetõ címre.
Csikós Lászlóné Budapesten született 1959. március 13-án.
Hosszú évekkel ezelõtt, még „civilként” a falu rendezvényein, ünnepein aktív szervezõ és szereplõ volt. A gyermeknapi programok elindításában és lebonyolításában is oroszlánrészt vállalt – s teszi ezt a mai napig.
Az általános iskola tanulójaként ünnepi alkalmakra vagy iskolai ese-
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ményekre mûsorszámok, koreográfiák összeállítását, betanítását felvállalta, s teszi máig is. Pl. Valentin-báli táncok, ballagási bankettek, testvérvárosi rendezvények stb.
Elõadómûvészként szerepel a községi eseményeken: többek között
Nyugdíjasok Napja, Magyar Kultúra Napja, báli rendezvények, s természetesen más településeken is, s ezért fellépti díjat nem kap, itt soha nem
is kérne ezért pénzt.
A „Banya Klub” szervezésével maga köré gyûjtötte a vállalkozó kedvû
hölgyeket, s ez a kis társaság nagyon jól mozgósítható társadalmi munkára, karitatív tevékenységre. Õk mára Dömsöd közéleti és kulturális életének meghatározói lettek.
Évek óta tanítja a dömsödi fiatalokat pop és musical éneklésre – ingyenesen, a szabadidejében. Az évenként ismétlõdõ Dömsödi Popfesztivál
megrendezésében döntõ érdemei vannak.
Mindezeken kívül természetesen, a szûkös anyagiak ellenére a mûvelõdési ház vezetését, a programok szervezését is teljes odaadással, színvonalasan végzi.

Lázár József 1944. december 1-jén született Hódmezõvásárhelyen.
Tanári diplomát 1967-ben kapott Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképzõ
Fõiskola földrajz–biológia–mezõgazdasági gyakorlat szakán. Ebben az
évben lett dömsödi lakos, házasságkötése folytán. A hosszú évtizedek
alatt reálisan megismerte a falu valós életét, az emberek gondolkodását.
Mindenkor törekedett arra, hogy az egyszerû emberek gondjaiban osztozni tudjon, hogy a falu lehetõségeit a valóságnak megfelelõen tudja megítélni. Kiemelt jelentõségûnek tekintette és tekinti a falu képének, környezetének szebbé tételét, a krízishelyzetbe került családok segítését. Választott hivatását szívvel végzi. Tanítványait logikára épülõ tudásanyaggal
készíti az életre. Sok tanulónak a kirándulások során bemutatta Magyarország szépségeit, a kétkezi munka szeretetére a faragó szakkörben oktatta õket, a sport emberformáló valóságát plántálta a fociedzések során, de
sok gyerek emlékezhet a polgári védelmi vetélkedõk hangulatára is. Az
iskolában minden feladatot megtett, mely a gyerekek érdekeit szolgálta.
1994 óta tagja a képviselõ-testületnek. Véleményalkotását lelkiismerete
alapján teszi. Nagyra értékeli a kitartó, szívós munkát, a megbízható hétköznapi teljesítményt. Azt tartja, hogy a világ nem megy elõre. Segíteni
azon kell, aki maga is akar saját sorsán változtatni.
Idõt, energiát nem sajnálva nyújtja segítõ kezét a rászorulóknak, az
idõs embereknek. Sokszor és sokan neki elmondják szívük fájdalmát, azt
amit másnak nem mondhatnak el. Ez az õ titka, hogyan tudja õszinteségre
bírni az embereket. A jobbá tétel szándéka minden megnyilatkozásában
érzõdik. Csendesen teszi azt, amelyet tanári és képviselõi esküjében kimondott.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 51/2008.
(III. 26.) Kt. sz. határozatával Lázár József önkormányzati képviselõnek, tanárnak a „Dömsödért” kitüntetõ emlékérmet adományozta.
Képviselõtársaink így ajánlották Lázár Józsefet a „Dömsödért” kitüntetõ címre.

Köszönjük!
Szeretnék a „Lovas szülök” nevében köszönetet mondani a Dömsödi Napokon belül megrendezésre került Gyermek Ügyességi Lovasverseny szervezõinek, és a megjelent közönségnek, akik pártatlanul minden kis lovas gyereket tapssal, szurkolással buzdítottak, és ezzel
nagy-nagy örömet szereztek nekik.
Köszönet: dr. Siket Péter fõszervezõnek,
Klenáncz Józsefnek és Klenánczné Tóth Juditnak, akik lehetõvé tették, hogy a gyerekek kupákat és szalagokat vihettek haza.
Csere Ágnesnek és Kirchner Szilviának,
akik segítettek Siket Péternek a szervezésben,
pályaépítésben, és felkészítették a gyerekeket,
hogy mi szülõk büszkén szurkolhassunk a pálya szélérõl.
Detrich Ilona

A díjakat átadják:
Tóth András és Táler Ferenc
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Anyakönyvi hírek
Helyreigazítás: elõzõ havi lapszámunkban
a „Születtek” rovatban tévesen jelentek meg
István és Annamária utónevû ikerpár szüleinek adatai. A szülõk neve helyesen: Kiss István és Budai Erzsébet. A tévedésért szíves elnézésüket kérjük.

Születtek:
Komáromi Zoltán – Danyi Adrienn
ZSANETT
Stasinski Tamás – Stiasny Anna
HUGÓ JERZY
Juhász Jácint – Zsiday Katalin
JÁCINT
Perger Sándor – Nagy Edina
SÁNDOR PATRIK

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:
Huszár Péter
46 éves
Keresztes Sándorné Kocsi Julianna 83 éves
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Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel:
hétfõ, szerda:
13.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök:
07.30–11.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig
II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel:
hétfõtõl-péntekig:
07.30–11.00 óráig
csütörtök:
16.00–17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda:
07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök:
13.00–17.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153;
20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30–11.00 óráig
szerda:
13.00–16.30 óráig

Állatorvosi ügyelet
2008. május 17-18.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-9264-293
2008. május 24-25.
Dr. Balogh Péter
Majosháza, Széchenyi sétány 216.
Tel.: 06-20-399-7130
2008. május 31 – június 01.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06-20-9242-367
2008. június 7-8.
Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-9611-694

Háziorvosi ügyelet
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

Vízi Karnevál a Kis-Dunán!
2008. július 12-én Ráckeve és Szigetszentmárton helyszínnel, valamint a Kis-Duna
ezen szakaszán hagyományteremtõ szándékkal kerül megrendezésre a Kis-Duna Vízi
Karnevál. A karneválon felvonuló hajók Ráckevén a Savoyai-kastély elõtti stégnél gyülekeznek 8.00 és 9.30 között, majd a regisztráció után elindulnak a szigetszentmártoni kikötõbe.
Itt a szabadstrand és a kikötõ területén
egész napos program várja a versenyzõket és
a nézõket. A karneválon való felvonulás feltétele, hogy a motorral hajtott vízi jármû terménykompozícióval (virág, zöldség, gabonaféle külön-külön vagy párosítva) legyen
feldíszítve. A zsûrizésnél azok a hajók
elõnyt élveznek, ahol a „legénység” jelmezbe öltözik. Nevezési díj hajónként
1800 Ft, melyet a Mártoni Csárda és
Fogadóban lehet befizetni. További információ: Tourinform-Ráckeve, 2300
Ráckeve, Eötvös u. 11. t.: 24/429-747, email: rackeve@tourinform.hu, Mártoni
Csárda és Fogadó, 2318 Szigetszentmárton, Dunapart-Alsó 1. t.: 06/20/4960123, e-mail: peter@martonicsarda.hu.

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
Lapzárta: május 20.
Várható megjelenés: június elsõ fele
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Bábel László, Balázs Csaba, ifj. Balogh László,
Béczi János, Bencze István,
Burjánné Zsuzsi, Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit,
dr. Domonkos János, Dulcz Dénes, Gábor Tamás,
Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka
Józsefné, Kancsár Péter, Kõvári Zoltán, Kudar
Zsigmondné, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss Judit,
Orosné Dávid Ildikó, Orosz Lajosné, Richter
Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter,
Szabó Andrea, Szabó Péter, Szabó Sándor,
Tóth István, Varsányi Antal, Vass Ilona Györgyi,
dr. Vörös Andrea
Készült 1100 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a
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70 éve egyesült Dömsöd és Dab
A két település, Dömsöd és Dab keletkezésében, történelmében teljesen különálló település
volt 1938-ig. Saját közigazgatást, iskolát és
egyházközséget tudhattak magukénak. Ez
utóbbi napjainkban is kézzel fogható bizonyítéka az egykor különálló Dab községnek.
A ma itt élõk egyre kevesebben ismerik ezen
tényeket! A két helyiség összevonása nem
ment egyik évrõl a másikra, s az itteniek ellenezték az ez irányú törekvéseket.
Két jegyzõkönyv bizonyítja eme tényeket,
idõrendi sorrendben a következõk:
Jegyzõkönyv I.
Készült Dömsöd Község Képviselõ-testületének 1933. december 9-én tartott rk. közgyûlésén.
Jelen vannak: Nagy József bíró, Szepessy
Gyula fõjegyzõ, id. Horváth Pál, id. Németh János, Gulyás Mihály, Pap Gábor, Bögös Lajos,
M. Kudar Bálint, T. Kudar Bálint, id. Tóth Antal, Nagy Dániel, Dezsõ Lajos, Ács Zsigmond,
Nyerges Bálint, id. Fejes Lajos, Takács Mihály,
Tatár Imre, … József, Valovics Ferenc, id. Nagy
Imre, Dobos ..... id., id. Péter Károly, Somogyi
Károly, Sáfrán József…
Elnök a gyûlést megnyitván megállapítja,
hogy az szabályszerûen hivatott egybe és a
jegyzõkönyv hitelesítésére Nagy Dániel, Ács
Zsigmond képviselõ-testületi tagokat kéri fel.
I. Tárgy
Dömsöd és Dab község igazgatásilag leendõ
egyesítése tárgyában határozathozatal.
Elõadó fõjegyzõ felolvassa a járási fõszolgabíró úrnak ezen tárgyban leadott 3279/1933.
kig. számú rendeletét, és felkéri a képviselõtestületet, hogy mérlegelve a rendeletben említett indokokat és közigazgatási érdekeket, tekintettel az ügy rendkívüli fontosságára, beható
tárgyalás után hozzon érdemleges határozatot.
Mivel a fõszolgabírói rendelet szerint a két község háztartási viszonyai is indokolják az összecsatolást, ezért közli a fõjegyzõ, hogy Dab község vezetõ jegyzõjétõl szerzett informatio szerint Dab községnek ez idõ szerint semmiféle
tartozása nincs, szóval háztartása rendben van,
tekintettel azonban a község mindössze 6700 P.
kitevõ adóalapjára, és évi 15000 pengõ költségvetési elõirányzatára, a községi pótadó %-a a
vármegyei segély figyelembe vétele nélkül
mintegy évi 220%-os lenne. Ezzel szemben
Dömsöd községnek a villanyvilágításból kifolyólag még mintegy 28.000 pengõ tartozása áll
fenn, s ennek évi 11.000 p tõke és kamat törlesztését is figyelembe véve a községi pótadó
%-a 68%. Amennyiben tehát 3 éven belül a villanyvilágítási adósság kifizetést nyerne, ami
minden valószínûség szerint meg fog történni,
ez esetben Dömsöd községnél a községi pótadó
%-a 68%-ról 46%-ra fog lecsökkenni.
Többek hozzászólása után egyhangúlag hozatott a 98. kgy. 1933. sz. határozat
A képviselõ-testület Dömsöd község képviselõ-testülete tiltakozik Dab községgel tervezett egyesítése ellen és ragaszkodik a sok évszázados, tradíciós különállásához. Megokolás:

semmi sem teszi indokolttá és szükségessé a
két község egyesítését, mert miként eddig évszázadokon keresztül mindkét község képes
volt az önálló adminisztrációra és költségeinek
viselésére, úgy a jövõben is képes lesz. Viszont
kizárja a két község egyesítését a két községnek
egymással szemben évszázadokon át tanúsított
ellentétes magatartása, mert a két község egyesítése az ellentétek, ellenségeskedések és viaskodások oly tömegét idézné elõ, hogy a két
község különválása igen hamar bekövetkeznék,
s a rövid egyesített idõszak alatt a két község
közti ellenséges állapot hatványozottan nyilvánulna a különválás után. Konkrét adatok bizonyítják, hogy a két község kisebb intézményeket sem volt képes együtt létesíteni, s mikor
megpróbálta is a közös létesítményt, annak különválás lett a vége, így a Dömsöd és Dab községi Hitelszövetkezet is rövid együttes mûködés után különvált önálló dömsödi és önálló
dabi Hitelszövetkezetté.
Az egyesítés esetén elõrelátható kellemetlenségek és anyagi károk elkerülése végett a
legmélyebb tisztelettel kéri a község képviselõtestülete a község önkormányzati jogának érvényben tartásával a két község tervezett egyesítésének mellõzését.
Még egyszer a községi pecsétekrõl
1938-ban, amikor Dömsöd és Dab egyesülése végbement, rendkívüli közös gyûlésre jöttek
össze a két falu elöljárói. Itt került sor ifj. D.
Nagy Imre már elõbb megtett indítványára,
hogy Dab község címerét fel kellene használni
az egyesített falu pecsétjében. Úgy tûnik, hogy
Dömsöd címere ebben az idõben rejtõzõ
állapotban lehetett, legalábbis a hivatalos iratokon nem szerepelt. Ezért gondolhatták a dabiak, hogy legalább az õ õsi címerük ne vesszen
el a feledés homályában. Hogy ezt az indítványt, valamint a község nevében megõrizni
szándékozó mindkét falu nevét miért utasította
vissza a M. Kir. Belügyminisztérium, nem sikerült megtudnom. Úgy gondoltam azonban,
hogy ezt a jegyzõkönyvet szó szerint ismertetem, a jelenlévõk neveinek felsorolásával, hiszen sokan élünk még ezen férfiak utódaiként,
rokonaiként Dömsödön.
Jegyzõkönyv II.
Készült Dömsödön 1938. január 22-én Dömsöd és Dab községek egyesített képviselõ-testületének Dömsöd községháza tanácstermében
tartott rendkívüli közgyûlésén.
Jelen vannak:
(Dömsöd) M. Kudar Bálint bíró, Szepessy
Gyula fõjegyzõ, Áts Antal, Bárány Antal, Domokos Imre, I. Kudar Bálint, Laczi Gábor, Németh János, id. (D.) Nagy Imre, Nyerges József, Marjay Sándor, id. Pap Gábor, id. Péter
Károly, ifj. Péter Károly, Sáfrán József, Somogyi Károly, Tóth Ignácz, Tatár Imre, Bögös Lajos, Cser Zsigmond, Csegei Pál, Csia Hümér,
Nagy Dániel, Németh Antal, Nyerges Bálint,
Papp József, Takács János, Ács Zsigmond,
Csaplár Lajos, Dobos József, Dulcz Gusztáv,

Fejes Lajos, Dr. Tállay Ferenc, Takács Mihály,
id. Tóth Antal, Szûcs Sándor, Valovics Ferenc.
(Dab) ifj. D. Nagy Imre, Láng György, Várkonyi Zsigmond, Orosz András, ifj. Kasza József, Molnár Imre, Ispán József, Pataki Imre,
Brassó József, Kovács Sándor, Laczi József,
Nyári András, Gyenes Sándor, Kovács Zsigmond, Tassi Imre, Büti Pál, Várkonyi Sándor,
Várkonyi Gábor, Koncz Mátyás, Keserû Dénes.
II. Tárgy
Dab község nevének és címerének további
használata tárgyában elõterjesztés a M. Kir.
Belügyminiszter úrhoz.
2/kgy. 1938. sz. határozat
A képviselõ-testület egyhangú határozattal
kimondja, hogy kérelemmel fordul a nagyméltóságú M. Kir. Belügyminiszter Úrhoz annak
engedélyezése iránt, miszerint az egyesített
Dömsöd és Dab község a jövõben községi pecsétül a megszüntetett Dab község régi címerét
használhassa Dömsöd-Dab felirattal és az
egyesített két község neve a jövõben DömsödDab legyen.
Megokolás:
A helyi és környékbeli viszonylatú történelmi régi nevek elvesztése a köztudatból a magyar nemzeti történelmi emlékek elhomályosodását fogja jelenteni. Dab állítólag honfoglalás
kora elõtt is lakott hely volt, s az Árpád-házi királyok alatt a tihanyi apátság jobbágybirtokaként említi a Venczel krónika. A tatárdúlás elpusztítja, de 22 év múlva már a dabi nemesek
birtokaként ismét lakott hely. A török hódoltság
150 éves uralma alatt a környéken 10 község
teljesen elpusztult, azonban Dab népe kitart az
õsi föld mellett, sõt 1686-ban községi élete rohamosan fejlõdésnek indul. Ez idõkbõl származik a község pecsétje is.
Kivette részét a késõbbi idõk történelmi eseményeibõl is. Tiszta fajmagyar lakossága Dömsöd népével egyetemben mint nyelvsziget állt
õrt évszázadokon keresztül a kun, rácz és német települések áradatában. Dömsöd és Dab
neve évszázadokon keresztül jóban-rosszban
megmaradt, s népe is békében élt egymás mellett. Az új községnevek felvételében DömsödDab nevénél hosszabb nevek is vannak. Dab
község címere híven kifejezi az egyesített
Dömsöd és Dab községek népének évszázados
múltú munkásságát és vallásosságát.
A tervezett címerhasználat és pecsét felsõ részén helyezkedne el az új községnév, DömsödDab 1937. az egyesítés évszámával. Hisszük,
hogy e jegyben tovább haladva, az új község népe a régi tradíciókon épülve munkálkodik tovább
úgy maga, mint nagy Magyarország javára. Ezen
határozatunk ellen a közszemlére kitételt követõ
naptól számított 15 nap alatt fellebbezésnek van
helye, amely fellebbezés a község elöljáróságánál adandó be.
Úgy érzem, hogy büszkék lehetünk arra,
hogy az egyesülés folytán az elõdeink által kijelölt úton haladunk, miszerint „az új község
népe a régi tradíciókon épülve munkálkodik tovább úgy a maga, mint nagy Magyarország javára”.
Összeállította: V.I.
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A pedagógiai tudatosság színvonalának
emelkedése a gyermeklélektan egyik fontos feladatává tette, annak megállapítását, hogy beiskolázható-e a gyermek vagy sem.
Amikor a pedagógus / vagy a pszichológus
megpróbálja eldönteni, hogy a gyerek elérte-e
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, tulajdonképpen azt kell elõre látniuk, hogy képes
lesz-e megfelelni bizonyos alkalmazkodási követelményeknek:
â képes lesz-e 4 órán át meghatározott szabályok szerint viselkedni
â nyugton ülni a padban, figyelni a tanító néni
szavára, válaszolni a kérdéseire
â csak akkor szólalni meg, ha a tanító néni szólította
â le kell küzdeni azt az igényt, hogy azonnal
közölje, ami eszébe jut, azonnal kimondja,
amit gondolt, vagy abbahagyja a foglalkozást, ha elunja.
Tehát nem csak az értelmi színvonal a fontos
az iskolára való alkalmasság szempontjából, hanem a megfelelõ alkalmazkodási képesség
szintje is!
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség kritériumait bemutattam az elõzõ cikkben.
Most egy olyan felsorolást ismertetek, ami
azokat az ismereteket, képességeket tartalmazza – a teljesség igénye nélkül – amelyek szükségesek az iskola megkezdéséhez.
Ezek meglétérõl, saját gyermekét illetõen, a
szülõ maga is könnyen, egyszerûen meggyõzõdhet.
Fontos ismeretek az elsõ osztályba lépõ gyermek számára:
â Nevének, korának, lakhelyének ismerete
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Iskolakezdés
â Szülei neve és foglalkozása
â Testvéreinek az adatai
â A család felépítése – fiatal, idõs fogalma
â A testrészek megnevezése – funkciójuk ismerete
â A tisztálkodás és fogápolás szabályai
â A jellegzetes foglalkozások ismerete
â Az egyes szakmák szerszámainak a felismerése
â Térbeli távolságok megítélése – közel, távol
â Gyalogosokra vonatkozó alapvetõ közlekedési szabályok ismerete
â A ház helyiségeinek, berendezési tárgyainak
a megnevezése
â Háztartási gépek nevének ismerete – funkciók tudása
â Zöldségek, gyümölcsök felismerése, megnevezése
â Kerti szerszámok és funkciójuk
â A ház körül élõ állatok megnevezése, csoportosítása (pl. szõrös, tollas), hasznuk, gondozásuk
â Erdõben, mezõn, vízben, vízparton élõ jellemzõ állatok ismerete
â Hazánkban nem élõ, csupán állatkertben látható állatok megnevezése
â A színek ismerete
â A napok nevének sorrendben történõ tudása
â A napszakok és a napirend összefüggése,
megnevezése
â Az események történési sorrendjének helyes
megítélése
â Az évszakok megnevezése és jellemzõik ismerete

â Az öltözködés és az idõjárás összefüggései
â Az érzékszervek által felfogott ingerek megnevezése
â A számok felsorolása legalább 10-ig helyes
sorrendben, tárgyak számlálása
â Több-kevesebb fogalma
â Kisebb-nagyobb, alacsonyabb-magasabbrövidebb, könnyebb-nehezebb stb. fogalmának az ismerete
â Tárgyak egyenlõvé tétele 1-10-ig
â Egyszerûbb sorozatok szabályainak felismerése és annak folytatása
â Kör, négyzet, háromszög felismerése, megnevezése
â Alatt, fölött, között, mögött, mellett, elõtt,
alá, fölé, mellé, közé, mögé fogalmának ismerete
â Rész-egész viszonya
â Megfelelõ szóbeli kifejezõképesség, érthetõ,
folyamatos beszéd
â A hallással felfogott utasítások megértése és
teljesítése
â Növekvõ figyelemtartás
â Rajzaiban az adott tárgy, élõlény lényeges jegyeinek feltüntetése, az arányok, távolság érzékeltetése
â Emlékezet fejlettsége (bevésés, felidézés)
â Önállóság az öltözködésben, tisztálkodásban, étkezésben
â Megfelelõ közösségi magatartás, a viselkedés alapvetõ szabályainak ismerete
Folyt.köv.
Madarász Mária
óvodapedagógus

Ügyeskedõ • Ügyeskedõ • Ügyeskedõ
Jó móka együtt játszani!
Április havi helyes megfejtésünk: 1. tojásrántotta, 2. zöldségleves, 3. túrógombóc, 4. gránátalma, 5. golyóstoll
Májusi játék: Melyik bogár világít a sötétben is? Megtudhatod, ha
megfejted a rejtvényt, és a kiemelt sor betûit összeolvasod.
1. Költözõ villásfarkú madár
2. Ennek segítségével repülnek a madarak
3. Minden élõlénynek szüksége van erre.
4. A víz halmazállapota.
5. A hét egyik napja.
6. Tavaszi hónap.
7. Egyik testrészünk.
8. A birka kicsinye.
9. A föld alatt él, rovarokkal és férgekkel táplálkozik.
10. A fa egyik része.
A helyes megfejtéseket juttassátok el hozzám, vagy dobjátok be az
OMK bejáratánál elhelyezett ládába.
A borítékra írjátok rá a neveteket és a jeligét.
(Jávorka Józsefné Rózsa néni)
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VERSENYEREDMÉNYEK
3. évfolyam
I. hely
Kátai Dóra
II. hely
Pethes Vivien, Varga István
III. hely
Fülöp Ramóna
4. évfolyam
I. hely
Baranyi Virág
II. hely
Varga Karolina
Különdíj: Göllény Csilla

2008. április 14-én szavalóversenyt rendezett az általános iskola.
A nagyterem tavaszi ruhába öltözött a sok
virágtól. A versenyzõk nyolc asztalnál ültek,
hallgatták a közönséggel együtt a szavalatokat,
várva, hogy rájuk kerüljön a sor.
A zsûri tagjai: Bognár Gáborné, makádi
tanárnõ, Ispán Gáborné tanító és Csikós Lászlóné, a mûvelõdési ház igazgatója. Nem volt
könnyû a végsõ sorrendet összeállítani, annyi jó
szavalót hallottunk.
Végül a következõ eredmény született:
1. évfolyam
I. hely
Sípos Evelin, Vitáris Petra
II. hely
Kovács Vivien, Sass Dorottya
III. hely
Pethes Patrícia
2. évfolyam
I. hely
Ács Dominika
II. hely
Jagodics Anna, Grósz Barbara
III. hely
Szakál Gábor

5. évfolyam
Különdíj: Nagy Tímea
6. évfolyam
I. hely
Budai Petra
II. hely
Kovács Anna, Halász Petra
III. hely
Siket Blanka
7. évfolyam
I. hely
Gábor István
II. hely
Kovács Petra, Perger Ádám
8. évfolyam
Különdíj: Zsiba Dániel, Kõvári Bori
A versenyzõknek gratulálunk, a felkészítõ
tanítóknak, tanároknak pedig köszönet a
munkájukért!

Bábel Beáta 4. osztályos tanuló 2. helyezést
ért el a saját kategóriájában.
Gratulálunk Nektek!

Szigetszentmiklósi idegen nyelvi
verseny
Februárban 18 gyereknek adtam angol nyelvû, humoros, korosztályuknak megfelelõ verset. A cél az volt, hogy felkészüljünk az áprilisi
szavalóversenyre, melyet Szigetszentmiklóson
rendeztek meg áprilisban. Az elsõ bátortalan
felolvasások után egyre jobb elõadások alakultak ki. Évfolyamszinten tartottam meg a selejtezõt. Így választottam ki 2 fõt a 6. évfolyamból
– Budai Petrát, Felföldi Brigittát – és két fõt a 7.
évfolyamból – Ambruska Csabát, Sas Lászlót.
A négy gyerek ügyesen szerepelt. Közülük
azonban kiemelkedett Budai Petra nagyszerû,
humoros versmondása, melyet a zsûri II. hellyel
értékelt.
Ez különösen azért nagyszerû, mert az
értékelésnél összevonták a 6., a 7. és a 8. évfolyam versenyzõit. A zsûri elnöke az „Élmény
volt hallgatni a versmondásod” mondattal dicsérte meg Petrát.

***
Az április 18-án Kiskunlacházán megtartott
megyei rajzversenyen
Csiszár Dóra 1. osztályos tanuló 3. helyezést,

Gratulálok mind a négy versenyzõnek, és
további sikereket kívánok nekik.
Ambruska Margit felkészítõ tanár

Egészségnapi beszámoló
Kicsit megkésve bár, de annál nagyobb
örömmel számolok be a Hírnök olvasóinak,
hogy erõfeszítéseink nem voltak hiábavalóak,
mert nagy sikere volt az Egészségnapunknak.
Úgy vélem, a falu lakosságát már
régóta nem mozdította meg így egy esemény sem, mint pénteken, a Széchenyi
úti iskolába meghirdetett Egészségnap.
A különbözõ szûrõvizsgálatokra folyamatosan érkeztek az emberek, a sorbanállás folyamatos volt. Az elõre tervezett 7 órai zárás helyett jóval késõbb
ért véget a programunk, de az is csak
azért, mert bizonyos vizsgálatokhoz
szükséges tesztcsíkok elfogytak.
A véradáson is sokan vettek részt,
többen itt lettek elsõ véradók.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos termékek és eszközök iránt is nagy
volt az érdeklõdés.

A testmozgásra baba-mama torna, nõi torna
és férfi foci kupa formájában volt lehetõség, illetve ki lehetett próbálni különbözõ „házi” eszközöket is, szobabiciklit, taposópadot és ha-

sonlókat. Iskolánk drogkoordinátora figyelemfelkeltõ elõadást és bemutatót tartott szülõk és
érdeklõdõ tanulók számára a drogról és annak
veszélyeirõl. A visszajelzések szerint a szülõk
és a tanulók igen hasznosnak vélték
ezt a programot is.
Természetesen külsõségekben is
megadtuk a módját ennek a rendezvénynek. Tanulóink elõzetesen posztereket készítettek a fogápolásról, az
egészséges étkezésrõl, a sport és a
mozgás fontosságáról, a dohányzásról
és a drogokról. Ezekbõl kiállítást rendeztünk, a résztvevõket teljes kiõrlésû
kenyérbõl készített szendvicsfalatkákkal és C-vitaminos üdítõkkel kínáltuk.
A délelõtti tanítás idején valamenynyi tanuló kitöltött egy kérdõívet (névtelenül), amelyben az egészséges életfolytatás a következõ oldalon
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Mohácsi Marika, Kovácsné Judit orvos-aszszisztenseknek, dr. Rókusfalvy Sylvia és dr.
Szakály Ilona orvosoknak, hogy a napi munkájuk után fáradhatatlanul végezték a méréseket,
szûréseket.

móddal kapcsolatos napi ismereteikrõl és szokásaikról kérdeztük õket, illetve egy totó segítségével ugyanilyen témakörben az általános tájékozottságukat bizonyíthatták.
Azt gondolom, érdemes volt ezt a programot
felvállalnunk, mert közel négyszáz felnõtt regisztráltatta magát, és türelmétõl, érdeklõdésétõl függõen vett részt a szûrõvizsgálatokon.
Köszönettel tartozom az egészségügyi dolgozóknak, Síposné Juli, Vella Gabriella védõnõknek, Bíróné Nelli, Csernáné Kati, Markóné
Nemzetség és faj: Cola mitida, cola vera.
A cola az egy növény. 15 m-es fa, gyönyörû
virágai vannak, és a termése a cola dió. A nyugat-afrikaiak a colát már a történelem elõtti
idõkbõl ismerik. A rabszolgákkal együtt kerül
Brazíliába és a Karib-szigetekre. Amerikába a
polgárháború idején érkezik, mint gyógynövény. Mesés tulajdonságokat tulajdonítanak
neki. Felfigyeltek a serkentõ hatására, a depressziót (akkoriban lelki betegség) legyõzõ tulajdonságát is ismerték. Javasolták hasmenés,
tüdõgyulladás, migrénes fejfájások, terhességi
hányinger és tengeribetegség esetén is.
Hangsúlyozom, a colát mint növényt, nem a
kóla ízû üditõitalt.
A legenda szerint egy atlantai gyógyszerész
készített elõször Coca-Colát. Cola diót porított
coca levelével (kokain cserje), sziruppal keverte, majd szénsavas vízzel hígította. A maga idejében fantasztikus ital lehetett, hiszen gyógynövénybõl készült. Csakhogy idõközben változtatásokat eszközöltek, a lényeges dolgokat
kivonták belõle, és titkosították a receptúrát.
Helyette maradt az, amit leolvastam egy kólás
palackról. Az üvegen (mûanyagon) túl apró
betûkkel van írva, ezért úgy gondoltam, leírom
nagyobbakkal, hogy mindenki el tudja olvasni.
Összetevõk: víz, fruktóz-glükóz szirup, széndioxid, színezék, étkezési sav, aromák, koffein.
A koffein nem a cola dióból kerül a kólába.
Cukros, savas, festékes víz. Ezek közül melyikre van szükségünk? S fõleg egy gyereknek
mi az, amit beépít a szervezete? Na jó, a vízre
szükségünk van. Akkor, ha nem koszos, fekete,
ragacsos és nem áll hosszú, hosszú ideig
mûanyagban vagy alumíniumban. Mert ha még
egy kicsit továbbgondolom, az üdítõ tartalmaz
klassz kis savakat, amik nagy valószínûséggel
klasszul oldják a klassz mûanyagot és az
alumíniumot.

Köszönöm a baba-mama tornát Orosné Dávid Ildikónak, az ovis tornát Madarász Mária
és Gugyella Mariann óvónõknek.
A felnõttek tornáját Porvay Zsuzsa testnevelõnek, a sikeres drogprevenciós elõadást pedig
Gerenday Éva pedagógusnak köszönöm.

A kóla
Miért jó, ha szúr? Miért jó, ha rossz? Nem
akkor jó, hanem utána, amikor megszûnik a kín.
Megkönnyebülés. Végre túl vagyunk a kellemetlenségen. Hát normális az ember?
Ha megnézzük a szénsavas üdítõket, és az
olcsóbb, ...ízû szörpöket, mind valami hasonlót
tartalmaz. A festék és az aroma más. Ez azt
jelenti, hogy egy grammnyit sem tartalmaznak
abból a gyümölcsbõl, ami a nevük. Természetesen vannak kivételek. A mai kóla mesés hatásairól egy keveset. Kísérletezõ kedvvel a fiam
kihullott tejfogát belepottyantottam egy pohár
kólába. Kiváncsian vártam a fejleményeket.
Nem kellett sokáig türelmetlenkedni.
A 2. nap így nézett ki:

Az elsõ hét végére koromfekete lett.

A 2. héten megkapargattam a körmömmel.
Kávézaccszerûen mállott a külseje.

Utoljára, de nem utolsósorban köszönöm
valamennyi még nem említett iskolai dolgozó
segítségét, és fõleg Ácsné Jaksa Szilvia fõszervezõ munkáját.
Természetesen most sem nélkülözhettük a
szülõk és a tanulók segítségét, most az 5. b osztály tanulóinak és szüleiknek tartozom köszönettel.
Már most többen kérték, hogy máskor is
szervezzünk hasonló tartalmú Egészségnapot.
Úgy gondolom, jó kezdeményezés volt, talán
érdemes lenne ebbõl hagyományt teremteni.
Észrevehetõ, hogy az emberek számára egyre
fontosabb az egészségük megõrzése, a betegségek megelõzése. Ez a délután azonban nemcsak a vizsgálatokról szólt, hanem lehetõséget
adott régen látott emberekkel való találkozásra,
jóízû beszélgetésekre, volt tanítványaink és
szüleik révén az itt töltött évek felidézésére is.
Az Egészségnapról készült képek megtekinthetõk a Honlapon, az Iskola rovatban.
Mészáros Pálné ig.
Pár éve gyerekek nyaraltak nálunk.
Közülük egy különösen szerette a kólát. Az
elsõ napon szeretett volna inni, de rossz
vendéglátóként elutasítottam, mondván, nem
tartok itthon. Kínáltam helyette vízzel, házi
málnaszörppel, limonádéval, mentateával.
Azt mondta, nem szomjas, csak kólát szeretne inni. Másnap nagyon kedvetlen volt és
bágyadt, egész nap csak heverészett, semmiben nem vett részt. A következõ napon
nem volt étvágya, összeragadt a szája, mindennek fura ízét érezte. Egész nap nem
csinált semmit, semmi nem érdekelte, csendes volt. Mi baja lehet? Hiányoznak a szülei,
nem szereti a gyerekeket, elrontotta a gyomrát, lázas? Estefelé egy furcsa gondolat, egy
halovány sejtés erõsödött bennem. Hiányzik
neki valami. Másnap reggel kirohantam a
boltba. Kóláért.
Reggelinél még „kínoztam” egy kicsit
kakaóval, tejjel, teával, gyümölcslével. Csak
ne igazolódjon be a sejtésem!
Feladtam. Reggeli után kapott egy pohár
kólát. Fél óra múlva mintha kicserélték volna. Cserfes lett, kedves, s egyre elevenebb.
Végül kifejezetten rossz. Hangyákat égetett
nagyítóval, macskákat csomagolt zacskóba,
jól elszórakoztatott minket. Ment a maga feje
után, mint akit felhúztak. Döbbenetes volt a
változás. Utólag rá kellett jönnöm, hogy ez a
gyerek kóla-függõ. 7 évesen.
Mikor érte jött az apja, beláttam a kocsijukba. Bokáig gázoltak a kólás dobozokban
és üvegekben. A gyerek elsõ kérdése: –
Hoztál kólát?
Ismerik a szót: függõ?
Vajon mi van a kólában úgy igazából? Mit
takar a titkos receptúra?
Guba Anita
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Musical est ifjú tehetsé
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gekkel – képes beszámoló
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A dabi középsõsök tanulmányi kirándulása
Óvodai Nevelésünk Alapprogramja a környezeti nevelésre épül. Ez volt az egyik ötletünk
indíttatása, mikor a kirándulás helyszínének
megválasztásán gondolkodtunk.

Balogh Abigél:
Az állatkertben

A háziállatokat az élõhelyükön ismerhetik
meg a gyerekek, mivel falun élünk és még fellelhetõk a tenyésztõk, az állattartók, akik szívesen fogadják az apróságainkat. Középsõ csoportunk ilyen tanulmányhelyre, Sándor Józsi
bácsi és felesége, Jolika néni gazdasági udvarára látogatott. A háziállatokat így közvetlen
közelrõl ismerhetik meg a gyerekek, felsorolhatják külsõ tulajdonságukat és megtekinthetik
etetésüket. Nagyon fontos a gyerekek számára a
tapasztalat útján való tanulás. Mivel a háziállatokat helyben tanulmányozhatjuk, elhatároztuk,
Mami az én anyukám, akit Ágotának
hívnak.
Olyan, mint egy szemüveges jó tündér. Szeme mindig csillog, még ha valami rossz történik is. Csak akkor nem tükrözõdik, ha porontyai butaságot mûvelnek. Rövid, barna haja sosem áll össze-vissza, csak alvás után. Ruháit
mindenkor nagy odafigyeléssel válogatja meg.
Nem vesz fel sok ékszert egyszerre.
Õ matematikatanár. Nagyon szereti a munkáját. Néha még engem is korrepetál, pedig õ a
gimiben tanít, és én még alsós vagyok. Mindig
nagyon szorgalmas a munkájában és otthon is.
Sürög-forog a konyhában, mindenkinek a kedvére tesz, bármi is legyen az. Nincs olyan nap,
hogy ne mosna, fõzne, vasalna.
Nagyon jószívû, mosolygós anyuka, ezért is
kedvelik sokan. Három barátnõjével rendszeresen tartanak banyabulit. Találékonyságáért is
kedvelik.
Õ a világ legjobb anyukája!
Írta Baranyi Virág, 4. a osztályos tanuló
Nekem volt egy csodálatos nagymamám.
Úgy hívták, hogy Sztojka Julianna.
Sajnos hatvanhat évesen elhunyt. Gyönyörû
szemével kedvesen nézett rám, de néha könnycseppek is szorultak a szempillái közé. Lehet a sok
munka miatt, mert szegény családban éltek? Felnevelt tizenkét gyermeket, talán ez miatt is.
A konyhában mindig finomakat sütött-

hogy megismertetjük a gyerekeket az állatkertben élõ állatokkal is.
A budapesti állatkerthez utaznunk kellett autóbusszal, ami szintén rengeteg tapasztalási,
megfigyelési lehetõséget kínált. A közlekedés
szabályait már gyermekkorban magyarázza és
gyakoroltatja a szülõ, és az óvónõ a gyermekkel. Az igazi nagyvárosi közlekedés nagyon érdekes egy falusi gyermek számára. Rácsodálkozhatunk olyan jármûvekre, ami mindennapjainkban nem látható (villamos, hév, trolibusz).

különbözõ szempontok alapján. Pl.: élõhelye,
külsõ-belsõ tulajdonságai.
Önfeledt játékra is jutott idõnk az állatkert
játszóterén. A játék semmi mással nem helyettesíthetõ tevékenység egy kisgyermek számára.
Az ebédünket, uzsonnánkat csomagolva kaptuk a konyháról, amit az állatkertben fogyasztottunk el a hátizsákból. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a konyhai dolgozók rugalmas, alkalmazkodó munkáját. A visszafelé vezetõ
utunk is nagyon vidáman telt, hihetetlen, de fáradhatatlanok a kisóvodásaink.
Köszönet a szülõknek is, hogy anyagilag támogatták tanulmányutunkat.
2008. április
Turócziné Béky Katalin

Játék a kötélmászókán
Az állatkerti állatok látványa nagy élmény
volt minden középsõs számára, ami tükrözõdött
a rajzaikban. A középsõ csoportos óvodás élményeit, gondolatait már ki tudja fejezni rajzban is. Már csoportosítani is tudják az állatokat

Anyák
Napjára
fõzött. Ha kalácsról volt szó, én mindig ott álltam a tûzhelynél, és néztem, hogy tud sütni
ilyen finom bejgliket! De nem csak a sütésben
volt jó, hanem a fõzésben is.
Unokáinak megpróbált minden jót biztosítani, amit csak tudott. Sokan szerették õt, mert
soha nem bántott meg senkit.
Nekem nagyon fáj, hogy meghalt, és a szívem mélyén mindig gondolok rá, és a megmaradt emlékekre.
Írta Farkas Ramóna, 4. a osztályos tanuló
Az én dédikémet Szõgyéni Sándornénak
hívják.
Nagyon aranyos. Aki jól megismeri, annak
tartja. Már a nyolcvanas éveit tapossa, de még
mindig fürge. Régebben mindig õ vigyázott
ránk, néha még most is. Sajnos sétálni sokat
már nem tud.
Tud kötni, horgolni, hímezni. Nagyon szereti az állatokat. Szívesen játszik velem a társasokkal, kártyával. Szeret beszélgetni a szomszédokkal is.
Õ a legjobb dédi a világon!
Írta Jancsó Attila, 4. a osztályos tanuló

A simogatóban
Én a nagymamámat Nagyinak szólítom.
Szeme gesztenyebarna, szemüveget csak ritkán használ. Sokat mosolyog, sohasem ideges.
Igaz, hogy már nyugdíjas, de az arcán csak néhány ráncot látok. Haja ugyan már õszül, de ez
is jól áll neki. Mindig tudja, hogy milyen alkalomra mit illik viselni. Ha színházba megy,
még jobban kiöltözik, mint az iskolába.
Õ sok-sok éven keresztül tanított. Mindig
nagyon szorgalmasan készült az órákra, míg
nyugdíjba nem ment.
Otthon is jól érzi magát, mert a kistesóm elszórakoztatja. De hát õ még csak hároméves,
ezért van az, hogy ha õ ott marad, akkor a nagyinak jaj!
Fõzni is nagyon jól tud. Ha ránézel az ennivalóra, úgy látod, hogy az egy mindennapi tökfõzelék. De a könyvet sem a borítójáról ítéljük meg!
Kóstold csak meg! Utána mondj véleményt!
Nagyon szereti a zenét. A fuvolaóráimra is õ
segít felkészülni. Ezért írja bele az ellenõrzõmbe a zenetanárom, hogy „ÜGYES”. A gondjaimat vele bármikor megoszthatom, és õ segít
megoldani a problémát.
A legjobb nagymamák versenyén én az elsõ
helyezést adnám neki.
Írta Baranyi Virág, 4. a osztályos tanuló
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Bemutató a
„Fegyverek Hangja”
címû visszaemlékezéshez

PROGRAMOK AZ OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító
úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében,
szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NÕI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti
Általános Iskolában
NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör
próbái 18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Itt lakom Dömsödön 2000 óta, de ez nem az
elsõ alkalom, hogy a falu az otthonom.
1948-ban láttam Dömsödöt elõször, ötévesen. Mint egy városi kisfiúnak, minden új volt.
Budapestrõl költöztünk ide, miután Rákosiék
elkobozták apám vállalkozását.
Apa sofõrként dolgozott a helyi buszon Jakab Lencivel. Tassi Zoli bácsi és Jakos Zsiga
bácsi voltak a kalauzok. Még most is élnek emberek, akik betértek a Baka csárdába Dabon.
Az elsõ osztályban (a Dabi iskolában) Megyesy Ágostonné volt a tanító nénim. (Osztálytársaimmal a mai napig találkozunk.)
1954-ben visszaköltöztünk Budapestre. Tinédzser voltam, mikor kitört a forradalom. Én
is szerettem volna benne részt venni, de anya
nagyon rövid pórázon tartott.
Apa ez idõ alatt alig volt otthon, és csak november elején jött haza. Ekkor távoznunk kellett, és egyik napról a másikra Ausztriában voltam, december közepén pedig már az Egyesült
Államokban. A nyelvvel és a szokásokkal
megbirkóztam. Apám 1960 végén meghalt, ekkor már elmúltam 17 éves.
Bevonultam a hadseregbe és férfi lettem.
Baka Imre
szerzõ
A bemutatott könyv június 8-án jelenik meg.
Ugyanezen a napon, Budapesten a Vörösmarthy téren kerül dedikálásra du. 14 és 20 óra
között.
Dömsödön a Mátrix könyvesboltban lesz
kapható a kiadvány.

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK elõterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvû bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól
OVIS NÉPTÁNC
Minden csütörtökön 17-18-ig

A Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

Május 17–18. (szombat-vasárnap)
V. EUROPOP NEMZETKÖZI
GYERMEK-IFJÚSÁGI ÉS FELNÕTT
ÉNEKES FESZTIVÁL
A kétnapos verseny programja:
Május 17. szombat: 13 órától
ELÕDÖNTÕ
Magyarországról érkezett versenyzõk
elõdöntõje
Május 18. vasárnap: 14 órától külföldi
versenyzõk ELÕDÖNTÕJE
Ezt követõen NEMZETKÖZI DÖNTÕ
Este DÍJKIOSZTÓ GÁLAKONCERT
A verseny a közönség számára nyitott, a
napijegy ára 500 Ft

ELÕZETES!!!
Az Iringó Színjátszó kör bemutatja:
Szigligeti Ede
Liliomfi
Társadalmi vígjáték három felvonásban
Szereplõk:
Szilvai Tódor
Tarr István
Kamilla kisasszony
Badenczki Csilla
Mariska
Necsász Mónika
Liliomfi
Ifj. Tarr István
Szellemfi
Tarrné Zsóka
Kányainé, fogadós Feketéné Párkányi Éva
Erzsi
Gábor Tünde
Gyuri, pincér
Csaplár Sándor
Schwartz, fogadós Pestrõl
Bábel László
Schwartz Adolf, pesti fogadós fia
Nagy Sebastian
Kányai szomszédasszonya Jóniné Mariann
Legény
Kincses István
Uracs
Korona Sándor
Szolgáló Kányainál
Orosz Anna
Zenészek:
Treczkóné Csernus Rita, Hajdú László
Súgó: Bábelné Marika

2008. május havi programjai
Május 9. (péntek) 18 óra
A Dezsõ Lajos AMI színjáték tanszaka
és az Iringó Felnõtt Színjátszó Kör tagjai
Bemutatják:
VALAHOL EURÓPÁBAN
musical 2 részben
10. Jubileumi Gálaelõadás
Egységes belépõdíj: 300 Ft/fõ
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

Rendezte: Bábel Andrea
Az elõadás idõpontja:
2008. június 1-jén, 16 órakor
Helye: Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ

Oktatási

és

Belépõjegy: 400 Ft
Nyugdíjas, 14 év alatti gyermekjegy: 200 Ft

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!!!
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Egy kirándulás emléke
2008. április 12-én gyülekezetünk kiránduláson vett részt, amely Dömsöd-Pécs-SiklósVillány-Dömsöd útvonalat jelölte ki céljának.
Bár szinte az egész út alatt esett az esõ, azt hiszem, minden résztvevõ maradandó élményekkel gazdagodva érkezett haza. Úgy gondolom, hogy érdemes az utunk során felkeresett látnivalókról pár szóban beszámolni, hátha
feléled valakiben a kedv, hogy ezt az utat õ is
végigjárja. Higgyék el, érdemes.
Elsõ úti célunk volt Pécs, Délnyugat-Magyarország „fõvárosa”, ókori nevén Sopianae,
középkori nevén Fünfkirchen. A város a Kr. u.
4. században a római birodalomhoz tartozott.
Ez a terület folyamatosan lakott volt. A korábban itt élõ népek, az egymást követõ, vagy éppen egymás mellett élõ kultúrák kiemelkedõ
emlékanyagot hagyományoztak ránk. Az ókeresztény tanok itt is elterjedtek. A város már ekkor püspöki központ volt. Ezt bizonyítják, hogy
Róma katakombái mellett itt maradtak meg
együtt legnagyobb arányban az ókeresztény temetkezés emlékei Európában. Ezeket a sírkamrákat és temetõi emlékkápolnákat 2000-ben a
Világörökség részévé nyilvánították. Cella Septichora ókeresztény sírépítmény feltárását s a
sírkamrák föld alatti összenyitását és turisztikai
célú hasznosítását már a 20. század elején javasolta Gosztonyi Gyula régész-építész.
I. István királyunk 1009-ben püspökséget
alapított ebben a városban. A mártírok sírja

Zsolnay Múzeum
az épület szépségében, értékeiben. 1367-ben
Nagy Lajos királyunk egyetemet alapított. Ezután kerestük fel a híres Zsolnay Múzeumot,
mely minden látogató számára feledhetetlen
élményt nyújt.
Láthatók itt Zsolnay Vilmos és lányai: Teréz
és Júlia, valamint a gyárban dolgozó magyar és
külföldi mesterek munkái. Megismerhetõk az

lönleges máztechnikai bravúrjai. A Zsolnay
család életébõl, tárgyi környezetébõl megidézett emlékszoba tekinthetõ meg.
Pécsi körsétánk ezzel ért véget. Remélem,
sokan választják kirándulásuk céljául ezt a
nagyszerû várost, hiszen itt mindenki megtalálhatja azt, ami igazán érdekli.
Szöveg és fotók:
Kovács Dániel egyetemi hallgató

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Huszár Péter
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el és
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

MEGHÍVÓ

Az ókeresztény sírkamrák
mellé épült a ma is látható székesegyház, mely
jelenlegi formáját 1891-ben kapta. A turisták
által legkedveltebb idegenforgalmi nevezetesség, hisz az ideérkezõ imádkozhat, elgondolkozhat a templom csendjében, gyönyörködhet

1878-as párizsi világkiállításon is bemutatott –
és Nagydíjat nyert – tárgyak, melyekre a népmûvészet és az erõteljes keleti hatások a jellemzõek. Megcsodálhatók a szecessziós stíluskorszak kiemelkedõ dísztárgyai és a gyár kü-

Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját
TRIANON MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.
Az ünnepség a dabi református templom
kertjében lesz
2008. JÚNIUS 8-ÁN VASÁRNAP
11 ÓRAKOR.
A templomban 10 órakor
istentisztelet lesz.
Koszorúikat elhelyezhetik a
Hõsök táblája és a Trianon kopjafa elõtt.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Keresztyén élet
A rejtett emléktáblák
Akik jártak már a Dabi Templomban, azok
tudják, hogy a templom falán bal oldalt két táblán, kopottas papíron a Tízparancsolat és a Szeretet Himnusza igéit lehetett olvasni. Ez a valamikor szépen elkészített felirat az idõ múlásával
nagyon kifakult és elavult, és már egyáltalán
nem vált a templom díszére. Ezt tette szóvá segítõ szándékkal két asszonytestvérünk. Várady
Ferencné vállalta, hogy a bibliai igéket egy új
lapra ékes betûkkel lefesti és a táblányi lapokat
bekeretezteti, Ispán Gáborné pedig vállalta,
hogy kijavíttatja és kifesteti a tábláknak helyet
biztosító falrészt.
Az új táblák készítése szépen haladt, és elérkezett a régi táblák eltávolítása, a kõmûvesmunka ideje. Amikor a mester kivette a falból a beépített régi fatáblákat, az egyik szétesett. Már
vittük volna ki a templomból a gyenge szuvas
darabokat, amikor feltûnt, hogy írás van rajtuk.
Olyan írás, amelyet eddig a papírlapra írt igék
eltakartak. Összeállítva a darabokat kitûnt, hogy
a templom eredeti 1803-as belsõ felirata fekszik
elõttünk, amelynek szövegét ismertük a régi
jegyzõkönyvekbõl, de amelyrõl azt gondoltuk,
hogy a régebbi átépítések alkalmával megsemmisült. Ezt követõen most már kincskeresõ buz-

Az új táblák

Az eredeti tábla 1934-bõl
nyai Horthy Miklós országlásáról és kifejezi azt
a reménységet, hogy a következõ nemzedék a
régi Nagy Magyarország áldott határai között
szabad és boldog hazában dicséri majd az Urat.
Ilyen felirat a 45-ös megszállást követõen ebben
az országban sehol, még a templomban sem
maradhatott fenn. Akik akkor kezdtek uralkodni, azok a múltat végképp el akarták törölni, hiszen nekik ezen a földön dicsõ múltjuk nem
volt, csak borzalmas bûneik.
Õk mindent lekapartak, mindent átmázoltak,
irtóztak az igaz történelemtõl. Ebben a helyzetben kellett dönteni a táblák sorsáról. A döntés
eredményét ismerjük. Nagytiszteletû Borza
Nándor és a gyülekezet elnöksége nem akarta
lekaparni a régi feliratot, nem akarták átmázolni, örökre eltüntetni. Felkérték Rakszegi Imrét –

aki a 34-es táblát is elkészítette – írja fel vastag
papírlapra a Tízparancsolat és a Szeretet Himnusza igéit, és szögelje a táblákra. Ez történt, és
biztos ott volt a szívükben az, hogy talán lesz
még nemzedék, amely szabadon olvashatja a régi üzenetet. Azóta õk elmentek, de a történelmi
bizonyságtétel megmaradt.
Ez a történet tanít bennünket:
1. Múltunk feltárul, ha jól akarunk élni a jelennel. A múlt nem cél, hanem segítség. Segítség, amelyre szükségünk van. A múlt titka, táblák titka rejtve maradt addig, amíg nem hoztak
áldozatot a jelenben. A megtalálás óta sokan
szemlélték már örömmel és meghatottan az õseikrõl is tudósító régi táblákat.
2. Nem szégyenül meg az, aki megõrzi a múlt
értékeit. Hálával emlékezünk azokra, akik a biztonságot ígérõ megsemmisítés helyett az ige
biztonságát választották.
3. Dicsérjük a történelem Urát, Jézus Krisztust, aki minden korszakban ad bölcsességet és
hû szívet azoknak, akik ezt kérik Tõle. Bízzatok
benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki elõtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! /Zsoltárok 62, 9./
A régi táblák restaurálása folyamatban van.
Ezt a munkát Orosz Péter vállalta. Reményeink
szerint június 8-án, a Trianon megemlékezésen
be tudjuk mutatni az érdeklõdõknek. Végül szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét
és érdeklõdését az új és a régi táblákkal kapcsolatban.
Balogh László Levente lelkipásztor

Az eredeti tábla 1803-ból
gósággal bontottuk le a másik tábláról is a régóta rászögelt igés papírfeliratot. Ezen az épen
maradt táblán a templom nagy átépítésének
1934-es csodálatos emlékeztetõjét lehetett olvasni. Nagyon nagy élmény volt ez a felfedezés,
de nehéz kérdéseket hozott magával. Kik és miért takarták le ezeket az eredeti feliratokat a papírlapra írt igékkel?
A feliratok átolvasása után sejthetõ a válasz.
Az 1934-es tábla megemlékezik vitéz nagybá-

Az eddigi fedõlapok
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Meghalt Gulyás Marika néni

Álmaim

Mostanában több, a család, a környezet és a falu számára tragikus, meghökkentõ haláleset volt
községünkben. Mégsem mehetünk el szó nélkül az egyik eset mellett.
Marika néni kilencvenedik évében volt. Nem volt fiatal, de korát meghazudtoló akarattal
fizikai erõvel és szellemi képességgel rendelkezett. Nem ment férjhez, egyedül volt. De mégsem
volt egyedül soha. Rokonain, ismerõsein kívül minden nyáron sok orvos, patikus, szomszéd,
gyerek, unoka töltötte a vakációt Marika néninél. Mindig szerette ha gyerekek vették körül,
azonban mikor eljött a hazamenés ideje, kellõ szigorral, ellentmondást nem tûrõen irányította
haza a gyerekeket.
Háztartási alkalmazottként kezdte a Télesiéknél, de kitartásával, tanulni vágyásával a gyógyszerész aszisztens beosztásig vitte. Ilyen szorgalommal és kitartással építette meg lakását a KisDuna partján. A társadalom számára hasznos, önmagát jól kormányzó személyiség volt. Sajnos
csak volt. Az egyik éjjel betörõk jártak nála, õ ellenállt, és megsérült. Ebbõl a sérülésbõl már nem
tudott felgyógyulni, belehalt a lelki és testi megrázkódtatásokba. Ez az, amibe nem lehet olyan
egyszerûen beletörõdni. Olyan embernek nehezen nevezhetõ vandálok végeztek vele, akik itt a
közelünkben élnek, esetleg szociális segélyt is kapnak, mégis ilyen vandál cselekedetekre
vetemednek. Nem tudom elképzelni, milyen kincs reményében törtek be. Sajnos nem tudjuk
megvédeni öregjeinket, kevéssé figyelünk rájuk ebben a nagy hajszában. A társadalom önszervezõdése is hiányzik az intézményi védelem mellett. Csak remélhetõ, hogy a nyomon lévõ
rendõrség hamarosan megfogja a tetteseket (állítólag többen voltak), és nem csak sima
betörésért fogja õket elítélni a bíróság.
Aki ismerte, az megõrzi jó emlékezetében Marika nénit.

Álmodozom széprõl, jóról
Álmodozom a csókodról
Álmodozom napsütésrõl
Álmodozom szerelmedrõl
Álmodom a szemed színét
Álmodom a szádnak ívét
Álmodom az érintésed
Álmodom, hogy suttogsz nékem
Álmodom egy mozdulatod
Álmodom, hogy nekem adod
Álmodozni sosem késõ
Csak hát beteljesedik-e végül
Nagyné Szabó Anna

varsányi

Mezõgazdasági hírek
2008. május hó

Tavaszi feladatok a növénytermesztésben és a kiskertekben
A május hónap minden évben – reméljük
az idén is – meghozza az igazi jó idõt, az aranyat érõ májusi esõket. Nem lehet panasz, az
õszi és a téli meg a tavaszi hónapokban volt
elég csapadék, így az idei esztendõ talán nem
lesz olyan aszályos mint az elmúlt év. Ha a határt járjuk megállapíthatjuk, hogy jól fejlõdtek
az õszi vetésû növények, gabonák, és megvan
a remény, hogy elfogadható termést lehet majd
betakarítani. Most, május elején a legsürgõsebb feladat a tavaszi vetésû növények, a napraforgó, kukorica vetésének befejezése, mert
csak akkor várhatunk megfelelõ termést, ha a
vetést is idõben elvégezzük. A kultúrnövények
kelése és fejlõdése mellett persze a gyomnövények magvai is kikeltek és rohamosan fejlõdnek, tehát az ellenük való védekezést is folytatnunk kell, és most ez a legfontosabb feladata a
gazdálkodóknak. A mai korszerû mezõgazdasági termelésben már a gyomirtó vegyszereké
a fõ feladat, hogy a gyomok ne tegyék tönkre a
termesztett növényeket.
A kiskertekben és a kisebb parcellákon még
ma is alkalmazzuk a hagyományos gyomirtást,
a sorközök ekézését, ami történhet lovas ekekapával vagy rotációs kapával, és a sorok
gyommentesítése kézi kapával.
A kiskertekben is megszaporodtak a munkák ilyenkor május elején. Minél elõbb, de a

hónap elején vessük el a melegigényes növények magvait, ha azokat nem palántázással termesztjük, a babot, uborkát, paprikát. A hónap
közepén, a fagyosszentek után (május 10-12.)
ültethetjük a szabadföldbe a paradicsom-, a fehér- és fûszerpaprika-, az uborkapalántákat. A
fûtetlen fólia alatt persze már áprilisban ültettük
az elõnevelt, pikírozott palántákat, így a fóliasátort jobban ki tudjuk használni. Jó termést csak
akkor várhatunk a kettõs termesztésnél, ha gondoskodunk kellõ tápanyagellátásról, a rendszeres öntözésrõl és növényápolásról. Nagyon fontos a sátrak szellõztetése, mert bizony a fólia
alatt a napsütés hatására hamar felmelegszik a
levegõ, és tönkremehetnek a sok munkával, sok
költséggel vásárolt, felnevelt palánták.
Mint már az elõzõekben írtam, a májusi idõjárás a gyomnövények fejlõdésének is kedvez,
de itt a fóliában – a fõként önellátásra termelõnek – csak a hagyományos gyomirtást, azaz a
kapálást alkalmazzuk. A kiskertben a kézi kapálást úgy csökkenthetjük, ha a növényeket
úgy vetjük, ültetjük, hogy a sorok között el tudjunk menni a rotációs kapával, és így gyorsabbá, könnyebbé válik a talajmûvelés. A növényvédelmet is megkönnyíti, ha szellõsek a sorok,
a gomba- és rovarkártevõk nem tudnak úgy elszaporodni, mintha sûrû, levegõtlen a növényállomány.

Mint ismeretes, vegyszer nélkül már nem nagyon tudunk termelni, de csak akkor alkalmazzuk a szereket, ha az mindenképpen szükséges,
mert egyrészt drágábbak ezek a vegyszerek,
másrészt a környezetünket, élelmiszereinket is
nagy mértékben mérgezzük, károsítjuk. A kiskertben például, ahol kis területen, saját fogyasztásra termelünk burgonyát, szedjük össze
a burgonyabogarakat úgy, hogy azok ne tudják
lerakni petéiket, így nem lesz szükség permetezésre. Használjunk lehetõleg környezetkímélõ
permetezõszereket. Vásárláskor kérjük ki a
szakember, a gazdaboltos véleményét.
Fontos és idõszerû tennivaló a gyümölcsfák,
fõként az alma- és körtefák virágzás utáni permetezése. A gombabetegségek, az úgynevezett
varasodás és rovarkártevõk, az almamoly nagy
kárt tehetnek a termésben. A gyümölcs felülete
varas lesz, az almamoly pedig befúrja magát a
gyümölcsbe, az alma „kukacos” lesz, és legtöbb esetben lehullik.
A szántóföldön, a kiskertben a fentieken túl
még nagyon sok tennivaló van, amit minden
gazdálkodó, kertészkedõ tapasztalatból végez.
Szép májusi idõjárást, csendes májusi esõt, jó
egészséget kívánok!
Összeállította:
Tóth István
nyugdíjas mezõgazdász
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Könyvtári kistükör
Rendhagyó módon fontos megemlítenünk,
hogy könyvtárunkban a 100 éves Nyugat 1-24.
számig, változatlan lenyomatban (akadémiai kiadásban) megtalálható. A három darab kötet K.
Nagy László gyûjteményével került a tulajdonunkba.
Eme jubileumi alkalomból a folyóirat rövid
történetét ismertetjük.

Nyugat (folyóirat)

A Nyugat elsõ számának címlapján Beck
Ö. Fülöp Mikes-emlékérme látható
A Nyugat a huszadik század meghatározó
folyóirata volt, mely a magyar irodalmat újra
világirodalmi szintre emelte.
1908. január 1. és 1941. augusztus 1. között
jelent meg Budapesten. Az elsõ szám nem
1908. január 1-jén, hanem 1907 karácsonyán jelent meg.
A Nyugat címadás a tájékozódás irányát jelzi, melyrõl Fenyõ Miksa így vall Móricz Miklósnak: „A Nyugat cím Osváttól való: illetõleg
Osvát jegyzeteibõl egy egész sor frappáns címet
olvasott fel, és én a Nyugat címet ragadtam
meg. Egy ideig még vacilláltunk a Nyugat és a
Disputa közt, végül maradt a Nyugat. Ignotus
brilliáns (!) beköszöntõ cikke egyszerûen azt jelentette, hogy Kelet népe a Nyugat mellett döntött.” A folyóirat mindvégig támogatóknak köszönhette létét (pl. a Hatvany családnak és Fenyõ Miksa kapcsolatai révén a Gyáriparosok
Országos Szövetségének.

A folyóirat Babits Mihály halálával szûnt
meg. Nagyhatású lap volt, annak ellenére, hogy
alacsony példányszámban (eleinte pár száz, késõbb pár ezer) jelent meg.
Az új lapnak megnyerték Osvát Ernõt, Ignotust, Schöpflin Aladárt, Fenyõ Miksát, Ambrus
Zoltánt és késõbb Hatvany Lajost, akik már korábban is ismert szerkesztõk, kritikusok, mûértõk
voltak. Az anyagiakat Hatvany biztosította. Az
induló program Ady magyarsága, Osvát minõségkultusza és Ignotus alkotói szabadságfogalma
körül mozgott. A szerkesztõk táborához csatlakozott Kaffka Margit, Csáth Géza, Cholnoky
Viktor, Gellért Oszkár már a kezdetektõl, februárban Juhász Gyula, márciusban Kosztolányi Dezsõ, Balázs Béla, Szép Ernõ, Babits Mihály novemberben, Tóth Árpád pedig decemberben. Õk
alkotják az elsõ nemzedéket, kiegészítve Móricz
Zsigmonddal, az elsõ felfedezettel.
Célja a magyar irodalom nyugati szintre
emelése volt, így szembefordult a félfeudális ország epigonizmusba süllyedt irodalmával. A 19.
század végi új stílusirányzatokat ugyanúgy segítette az érvényesülésben, mint a nyugati modern irodalom legfrissebb törekvéseit. Nem volt
egységes világnézeti arculata, inkább a „közös
ellenség” fogta egybe a lapot. Óriási ellenállásba ütközött konzervatív részrõl (nemzeti veszedelmet láttak benne), de neves képviselõi meg
tudták védeni, még az I. világháborút is túlélte.
Az avantgárd mozgalmaktól igyekezett távol
tartani magát.
A folyóirat történetében négy nagyobb korszakot lehet megkülönböztetni. Az elsõ az I. világháború kezdetéig tartott, a második a Tanácsköztársaság bukásáig, a harmadik a 20-as éveket foglalja magába, a negyediket Babits fõszerkesztõségéhez lehet kötni.

A háború elõtt...,
...és háború alatt
A Nyugat alkotói az I. világháború alatt a
kezdetektõl a humánum védelmébe álltak.
Háborúellenes esszék és versek jelentek meg
elsõsorban, mint Babits: Húsvét elõtt címû költeménye és 1918 õszén Kant-tanulmánya a világbéke jegyében. Ezután tört ki az õszirózsás
forradalom is. 1919 januárjában meghalt Ady,
megrendítve ezzel a közönséget és a szerkesztõséget is. Móricz Zsigmond búcsúztatta el. A Tanácsköztársaság idején a megszûnés veszélye
fenyegette a Nyugatot a kommunisták szemében demokratizmusa miatt. A Tanácsköztársaság bukása utáni elsõ számon a román katonai
diktatúra cenzúrája látható.
A Nyugat 1919 novemberében indult újra
meg.

1920-tól 1933-ig
A 20-as években a folyóirat szellemisége
nagyjából egységesnek mondható. Osvát 1919ben lemondott a szerkesztõségrõl, helyébe Babits lépett. Ignotus még a Károlyi-kormány idején Svájcba utazott, de továbbra is nevét adta. A
legfõbb hagyománynak Adyé bizonyult.
A 20-as években lépett fel a második nemzedék, Szabó Lõrinc, Zelk Zoltán, Tamási Áron,
Gelléri Andor Endre. Különös figyelmet fordítottak az Erdélyben rekedt költõk, írók felfedezésének, a prózában olyan kísérleteknek engedtek utat, mint Gelléri tündéri realizmusa.
1929-ben azonban bekövetkezett a gazdasági
világválság, ugyanebben az évben Osvát öngyilkos lett. A lapot Móricz mentette meg a
megszûnéstõl. Vállalta, hogy az 1931-ig terjedõ
adósságokat kifizeti, ha szerkesztõi rangot kap.
Babits 1929-ben a Baumgarten-díj kurátorságát
kapta meg, õ is ezzel az igénnyel kívánt élni.
Ketten lettek tehát szerkesztõk, de nem mindenben értettek egyet. Kettõjük között rengeteg huzavona támadt, így abban állapodtak meg, hogy
Babits fennhatósága alá a vers és a kritika tartozik, Móricz alá a próza.
A 30-as évek elején a példányszám ismét jelentõsen visszaesett, 1933-ban a csõd már magát Móricz családját fenyegette. Móricz elhagyta a lapot, s Babits számára olyan szerep jutott,
mint egykor Kazinczynak vagy Vörösmartynak.

A harmincas években
Babits lett tehát a magyar irodalom meghatározó személyisége. Szerkesztõként Gellért Oszkár neve is feltûnt, az õ szerepe azonban nem volt ilyen jelentõs. Babits neve egybeforrt a Nyugattal. A széppróza ebben az
évtizedben mindinkább háttérbe szorult: Babits és Kosztolányi is felhagyott a regényekkel való kísérletezéssel, 1933-ban pedig
meghalt Krúdy. Rengeteg polémia, ankét és
vers jelent meg. A fellépõ harmadik nemzedék is javarészt költõkbõl áll: Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Vas István.
1935-ben kéthetente megjelenõ lapból végleg havi folyóirattá vált. 1941-ben Magyarország belépett a háborúba, Babits meghalt. Mivel
a megjelenési engedély kizárólag az õ nevére
szólt, a Nyugat megszûnt.
Összeállította:
Vass Ilona
(könyvtáros)
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Ráckeve Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Ránki György Alapfokú Mûvészetoktatási INTÉZMÉNY IGAZGATÓI (magasabb vezetõ)
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség
és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga
– legalább öt év pedagógus munkakörben,
vagy vezetõként szerzett szakmai gyakorlat
– büntetlen elõélet
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Szakmában eltöltött vezetõi gyakorlat,
marketing tapasztalat, pályázatírásban
szerzett tapasztalat, közgazdasági szemléletmód.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai önéletrajza
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• végzettséget, valamint a szakvizsgát igazoló oklevél másolata
• nyilatkozat, melyben hozzájárul / nem
járul hozzá (a megfelelõ szó kiválasztása),

hogy a megbízón és az elbíráló bizottság
tagjain kívül más személy is megismerheti
pályázatát
• az intézmény vezetésére vonatkozó
program a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel
• vezetési program
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok:
A részben önállóan gazdálkodó intézményben intézményvezetõi feladatok ellátása.
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre,
2008. augusztus 1-jétõl 2013. július 31-ig
szól.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

A pályázat benyújtásának helye,
határideje, módja:
• Polgármesteri hivatal 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4.
• Az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 nap.
• A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a
Ránki György Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatói állására” jeligével kell
a pályázati címre eljuttatni.
A pályázat elbírálása:
Az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 60 napot követõ képviselõ-testületi ülésen, titkos szavazással.
A pályázatról tájékoztatást ad:
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzõi Kabinet vezetõje
Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Tel.: 06-24/523-331; Fax: 06-24/422-521
E-mail: jkabinet@rackeve.hu

Ráckeve Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján
pályázatot hirdet
Skarica Máté Városi Könyvtár IGAZGATÓI (magasabb vezetõ)
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek
– szakirányú egyetemi végzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség, és legalább 5 év szakmai gyakorlat
– magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Szakmában eltöltött vezetõ gyakorlat,
marketing tapasztalat, pályázatírásban szerzett tapasztalat, közgazdasági szemléletmód.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai önéletrajza
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• elõírt iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
• nyilatkozat, melyben hozzájárul / nem járul

hozzá (a megfelelõ szó kiválasztása), hogy a
megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül
más személy is megismerheti pályázatát
• az intézmény vezetésére vonatkozó
program
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok:
A részben önállóan gazdálkodó intézményben intézményvezetõi feladatok
ellátása.
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre,
2008. szeptember 1-jétõl 2013. augusztus
31-ig szól.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
A pályázat benyújtásának helye,
határideje, módja:

• Polgármesteri hivatal 2300 Ráckeve,
Szent István tér 4.
• A Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 nap.
• A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a
Skarica Máté Városi Könyvtár igazgatói
állására” jeligével kell a pályázati címre eljuttatni.
A pályázat elbírálása:
A pályázat benyújtási határidejének
lejártát követõ 30 napon belül.
A képviselõ-testület SZMSZ-e szerint a
pályázatok elbírálása titkos szavazással
történik.
A pályázatról tájékoztatást ad:
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzõi Kabinet vezetõje
Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Tel.: 06-24/523-331; Fax: 06-24/422-521
E-mail: jkabinet@rackeve.hu

XVIII. évfolyam 5. szám

19

Találtam egy képet...

A DÖMSÖDI

szolgáltatásai
Könyvesbolt:

Internetkávézó:

– 15 %-os vásárlási kedvezmény
– ajándékutalvány kapható
– fax, nyomtatás
– DVD-k
– képzéseinkre jelentkezés,
információ
– fénymásolás
– nyomtatóba patron
– gravírozás

– rendezvények, klubok
– termek, helységek bérelhetõk
– elõadások
– internet 150 Ft/fél óra
– teák, kávék, üdítõk,
szendvicsek
széles választékban
– minden pénteken disco

Rogocz Istvánné, Bõdi Piroska néni kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre a következõ felvételt, ami kb. 1950-ben készült.

Nyitva tartás:
– minden nap 14- 22 óráig
Nyitva tartás:
HÉTFÕ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

zárva
9- 17 óráig
9- 17 óráig
9- 17 óráig
9- 17 óráig
8- 12 óráig
zárva

„Szép Dömsödért”
pályázati felhívás
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a faluszépítõ
program keretében „Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz.
A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot alakított, melynek irányításával Ispán Ignác képviselõt, a Településfejlesztési Bizottság elnökét
bízta meg. A társadalmi bizottság tagjai: Kovács László, Medveczky
Ottó, Tóbisz Lászlóné, Fehér Lászlóné, id. Fára József, Sánta István,
Patonai Istvánné, Besenyõi Lászlóné és Májer Gáborné.
A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az ingatlan és az elõtte lévõ közterület karbantartását
kiemelkedõen gondosan végzi, és az ingatlan valamint az elõtte lévõ
közterület külsõ képe az ember általános értékítélete alapján esztétikusnak minõsíthetõ.
A képviselõ-testület a „Szép Dömsödért” díjat 11 lakóingatlan tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetésû (szolgáltató, középület stb.) ingatlan tulajdonosának/ használójának adományozza.
A díjazottakra a lakosság ajánlásait is várjuk. A lakossági javaslatok
és az önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is adományoz az önkormányzat.
A díjak átadására a 2008. augusztus 20-i községi ünnepség keretében
kerül sor.

Ez a majális Dabon a (Kis-Duna partján), a „nagy nyárfák alatt” a régi
piactéren került megrendezésre.
Nem mindenkinek jutott hely, akinek igen, az leülhetett, mások álltak.
A hangulat kötetlen volt. A felnõttek sörözgettek, a gyerekek pedig lángosevésben versenyeztek, illetve fára másztak.
A fotót Csécs Imre készítette az egyik magas nyárfáról.
Kedves Olvasók! Várjuk régi fotófelvételeiket, hogy másoknak is
örömet szerezzünk azok közreadásával!
-V.I.-

Egy kellemes délután
Kézilabdacsapatunk kellemes meghívást kapott 2008. április 20-án vasárnap délutánra. Délelõtt Dabason két
mérkõzést lejátszottunk kisebbnagyobb sikerrel. Az egyiket megnyertük, a másikat elvesztettük. De
örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, a
94/95-ben született leány korosztályból
Pest megyében az 5. helyezést értük el.
Hazatérésünk után edzõnkkel és szüleinkkel együtt eleget
tettünk Dobos Gyuri és családja meghívásának. Finom
pörkölttel, süteménnyel és üdítõvel vártak bennünket.
Kellemes hangulatú órákat töltöttünk el együtt.
Gyuri szívén viseli kis csapatunk sorsát, már korábban is
bebizonyította önzetlenségét.
Most is felajánlott egy nagyobb támogatást a csapatnak,
amit szívbõl köszönünk.
Gyurinak és kedves családjának jó egészséget, sok sikert
kívánunk.
A dömsödi kézilabdacsapat,
Béczi János és a szülõk
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Dabon konfirmáltak
2008. április 20-án
Balogh Attila
Büti Bernadett
Bõdi László gondnok
Balogh László Levente
lelkipásztor
Gulyás Anna
Rózner Alex

Dömsödön konfirmáltak
2008. április 27-én
Ülnek balról:
Varga Annamária,
Fábián Ilona Krisztina,
Dóró Anita,
Balassa József gondnok,
Szabóné Lévai Csilla
beosztott lelkipásztor,
Szabó Péter lelkipásztor,
Tóth István fõgondnok,
Madarász Nóra, Joó Anikó,
Bojtos Edina.

Fotó: Bábel

Állnak balról:
Varga Csaba, Csontos Péter,
Bognár Dénes,
Végh Kristóf, Sas Gábor

2008. május 4-én Dömsödön elsõáldozók
Kátai Dorottya, Balogh Emese Éva,
Tabajdi Lajos, Bátor János Roland,
Kovács Dóra, Kun Vivien,
Nemeskürti Ferenc plébános
Fazekas Gábor hitoktató

Bérmálkozók
Május 12-én pünkösdhétfõn Peregen bérmál a
váci egyházmegye püspöke, Beer Miklós.
Dömsödrõl bérmálkoznak: Perger Ádám,
Csabai Zsigmond, Bõdi Lajos, Saller András

