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Társadalmunk, nemzetünk alapsejtje a család. Édesanyák, édesapák, gyerekek alkotják. A tûzhely
melegét évezredek óta az asszonyok, az anyák õrzik. Fontos, felelõsségteljes szerep hárul rájuk.
Történelmünk viharaiban számtalanszor adták tanújelét szilárdságuknak. Gondoljunk az egri
várvédõ asszonyokra vagy Zrínyi Ilonára. A következõ verssel köszöntsük az asszonyokat, nõket.

Az a Magyar Asszony
Az a magyar asszony, áldja meg az Isten,
Ki mindig kész arra, hogy máson segítsen
Ki táborba gyûjti szívek millióit,
Velük együtt érez, ezer sebet gyógyít.
Letörli a könnyét szegénynek, árvának
Áldott mosolyától elriad a bánat.
Az a magyar asszony, kinek jó a lelke,
Szereti a szegényt, hogy mindig segítse.
Ezreket melegít áldott szíve lángja.
Sugaras mosolya világító fáklya
Útbaigazítja az eltévedtet
Támasza, védõje minden elesettnek.
Ilyen a magyar asszony, áldja meg az Isten,
Életére teljes boldogságot hintsen.
Jótevõ örömét ne vegye el tõle
Sokáig lehessen szenvedõk megmentõje
Útjába a tél is virágot fakasszon
Legyen áldott, áldott minden ilyen asszony!
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ú Keresztyén oldal
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ú Találtam egy képet
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ú Mezõgazdasági hírek
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Szent István király óta Mária
a Magyarok Nagyasszonya

AKTUÁLIS
A múlt havi Aktuálist azzal a gyorshírrel fejeztem be, hogy a Somogyi Béla utcai pályázatunk végül is támogatásra került. Ez annyit jelent, hogy a több évtizedes problémát végre sikerül egyszer és mindenkorra megoldanunk. Ez
azért nagy dolog, mert saját erõbõl még jó néhány évtizedig csak komoly hitel felvételével
tudtuk volna az utca csapadékvíz-elvezetését kiépíteni. Ez a siker több mint 50 millió forint állami pénz dömsödi felhasználását jelenti, és talán nem kell hangsúlyoznom az összeg nagyságának jelentõségét. Most már csak azon szurkolok, hogy a pozitív elbírálás automatikusan ne
váljon negatívvá a „Poros utak szilárd burkolat-

tal történõ felváltása” projekt értékelésekor.
Képviselõtársaimmal együtt nagyon óhajtjuk a
pályázat sikerét, mert a Somogyi Béla utcai egy
elkerülhetetlen beruházás megvalósulását jelenti, míg az elbírálás alatt levõ pályázat kimondottan az életminõségünk javítását szolgálná. A
döntés megszületett, hírünk sajnos még nincs.
Örömmel írok róla, hogy van elfogadott költségvetésünk. Ennek részleteirõl az Önkormányzati hírekben olvashatnak. Annyit azért el szeretnék mondani, hogy a többször átdolgozott
költségvetésünk végleges számai csak hosszas,
többfordulós vita után váltak olyanná, amilyenek, és pénzügyi osztályunk dolgozói bizony jó

Id. Jaksa Istvánné közlésébõl közreadja:
Szabó Andrea
néhányszor voltak kénytelenek újraszámolni az
elõzõekben biztosnak vélt számadatokat. Van jó
néhány olyan feladat, amely mellé idén kevesebb központi forrás került, kevesebb adóbevételt is tudtunk csak tervezni. A bevételi oldalon
viszont jelentkezik a társulásokból keletkezett
plusz normatíva, amely nélkül idén komoly bajban lennénk. A 30 millió forintos költségvetési
hiány nem éppen szívderítõ, de azért ez a nagyságrend még kezelhetõ. Az elkövetkezendõ hónapok fogják meghatározni, hogy sikerül-e ma
még nem látható módon bevételeinket növelni,
vagy ismét kénytelenek leszünk eggyel beljebb
gombolni a derékszíjunkat.
Túl vagyunk az ez évi Falugyûlésen is. „Szûk
családi körben” tájékoztattuk a jelenlévõket településünk helyzetérõl. Ott is elmondtam, és
Folytatás a következõ oldalon
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most is megismétlem, nem tudom, hogy az érdektelenség oka a közömbösség, vagy annyira
rendben mennek a dolgaink, hogy lakótársaink
nem igazán akarnak hozzátenni semmit sem.
Tudom, hogy mindenki tele van gondokkal,
problémákkal, de bízom abban, hogy nem a közömbösség, a fásultság tartotta otthon a dömsödi polgárokat. Természetesen bármikor megkereshetnek egyéni problémájuk megoldása miatt
– engem vagy munkatársaimat – és akkor is, ha
jobbító gondolatuk van nagyközségünk fejlõdésének elõsegítéséhez.
Még az elõzõ ciklusban döntött úgy a képviselõ-testület, hogy a hulladékgyûjtéssel, elhelyezéssel kapcsolatosan évtizedekre elõre tekint, és csatlakozik a 168 települést magába
foglaló Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. Ez a társulás – már írtam róla – azzal a céllal alakult, hogy
hosszú távon megoldja az érdekelt települések
hulladék-elhelyezési gondjait, és egy kiemelt
UNIÓS projekt keretében megvalósítsa a régi
lerakók rekultivációját, a hulladékválogatás tárgyi feltételeit és egy égetõmû megépítését. A
Ráckevei Kistérségi Társulás elnökeként a nagy
társulás Operatív Tanácsának tagja vagyok, így
módom nyílik azoknak az információknak a
birtoklására, amelyek betekintést adnak a beruházások ütemezésébe, megvalósításába. A rekultivációk már folynak, a hulladékválogató
udvarok kialakítása folyamatban van, így Dömsödön is. A dömsödi megoldást hátráltatta az a
tény, hogy a telep megosztása után derült ki,
hogy a tervezett objektum helye magántulajdonban van. A terület megvásárlása már csak
rövid idõ kérdése. Néhány munkahelyet ez is
biztosítani fog a dömsödi munkakeresõknek.
Az égetõmû helyszínének kijelölése évek óta
megoldatlan probléma, újabb és újabb helyszínek kerültek szóba, de valamiért mindegyik település visszatáncolt a megvalósítás elõl. Úgy
gondolom, most végre megoldás született erre
is, mert a Társulási Tanács úgy döntött, hogy
közbeszerzési pályázatot hirdet meg szolgáltatóknak, amelynek célja az, hogy az a szolgáltató
nyeri el a késõbbi égetõmû kezelését, aki pályázatában garantálja a mû megépítésére vállalkozó település befogadó nyilatkozatát. Ez a döntés
most tényleg elõrelépésnek tûnik.
Lassan vége a „báli szezonnak”. Idén is részt
vettem a Valentin-bálon, valamint az általános
iskola alsós és felsõs farsangi bálján. A rendezvények kapcsán csak ismételni tudom önmagam, és jóérzéssel állapítom meg, hogy milyen
sok tehetséges fiatal van Dömsödön a kultúra
szinte minden területén. A nehéz, gondokkal teli idõszak átvészelésében komoly segítséget jelent a gyerekek produkciója szülõknek, nagyszülõknek, és ha megengedik, még nekem is.
Immár 102. születésnapján köszönthettük
díszpolgárunkat, Láng Györgyné Zsuzsa nénit.
Kívánom, hogy még sok-sok születésnapját ünnepelhessük, ugyanilyen jó erõben, egészségben. Isten éltesse sokáig!
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Még az elmúlt év végére datálható mulasztásomat pótolom, amikor gratulálok a Dömsödi
Autocross Szakosztály vezetõinek, minden versenyzõjének abból az alkalomból, hogy 2008ban a Magyar Köztársaság csapatbajnokságát a
Dömsödi ASC nyerte. Minden elismerésem
azért, hogy tovább öregbítették településünk hírnevét! További sikereket kívánok erre az évre is!
Ismét lapzárta után jött a hír a PRORÉGIÓtól! A KMOP-2.1.1/B-08-2008-0001 azonosító
jelû pályázatunk 139.960.800 Ft összegû támogatásra vált jogosulttá! Nem is találok szavakat
az örömtõl. Az elsõ bekezdésben azt írtam,
hogy nagyon szurkolunk a pályázat sikeréért.
Hááát! Jól szurkoltunk, annyi biztos, de valószínû, hogy inkább a munkatársaim jó munkája
eredményezte a sikert. Gratulálok mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett az anyag összeállításához! Lesz min dolgoznunk a következõ
hónapokban.
Bencze István

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Internetes oldalunkat a
www. magyar-korona-gyogyszertar.hu
címen érhetik el!

Állatorvosi ügyelet
2009. március 7-8.
dr. Balogh Péter
Majosháza, Széchenyi sétány 216.
Tel.: 06-20-399-7131
2009. március 14-15.
dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06-20-924-2367
2009. március 21-22.
dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-961-1694
2009. március 28-29.
ifj. dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507

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

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Széchenyi Károly – Béki Zsuzsanna
BÍBORKA ENIKÕ
Balogh László Levente – Ács Klára
LELLE LÍDIA
Kovács József – Czeller Cecília
OLIVÉR ISTVÁN

Házasságot kötöttek:
Fára Szabolcs – Lábadyová Valéria

Elhunytak:
Fülöp Lászlóné
Jancsó Rozália Lídia
Balla László
Marton Györgyné Török Mária
Szûts Sándorné Földvári Margit
Köck Alfréd Antal
Sipos Antal
Soltész Gyula
Farkas Károly
Ispán Imréné Jancsó Ilona

77 éves
76 éves
63 éves
79 éves
66 éves
50 éves
74 éves
53 éves
72 éves
Sebestyén Gáborné Lengyel Anna 74 éves

HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet: Dr. Hornyák Edit
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: hétfõ–péntek:
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
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Önkormányzati Hírek
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2009. február 13-án megtartott nyilvános ülésén az alábbi döntéseket
hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
15/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között
eltelt idõszak eseményeirõl
3. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi
költségvetésének megvitatása
4. Könyvvizsgálatra szóló megbízás meghosszabbítása
5. A Dömsödi Sportközpont alapító okiratának
módosítása
6. Közoktatási intézményfenntartó társulások –
társulási megállapodás módosítása
7. Aljegyzõi pályázatok értékelése
8. Egyebek:
8.1. A Petõfi Emlékmúzeum belépõdíjainak
módosítása
8.2. A dömsödi 3761/14 hrsz-ú közút rendezése
– adásvételi szerzõdés megkötése
8.3. A Közép-Magyarországi Operatív Program
(KMOP) keretében meghirdetett „Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyûjtés” elnevezésû
(Kódszáma: KMOP-2007-3.3.1. „B”) pályázattal kapcsolatos határozat módosítása
8.4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
16/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl

(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
17/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt idõszakban tett intézkedéseirõl
szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
3. Az önkormányzat és intézményei 2009.
évi költségvetésének megvitatása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2009. (II. 16.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi
költségvetésérõl
A rendelet kihirdetésének napja:
2009. február 16.
A rendelet hatálybalépésének napja:
2009. január 1.
A képviselõ-testület az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének kiadási
fõösszegét 1.084.097.000 Ft-ban; bevételi fõösszegét 1.084.097.000 Ft-ban; a mûködési forráshiány tervezett összegét 32.139.000 Ft-ban
állapította meg.
4. Könyvvizsgálatra szóló megbízás meghosszabbítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot:
18/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. január 1-jétõl 2010. december 31-ig határozott idõre megbízza a Dr.
Schmidt Géza Bt.-t (székhelye: 1115 Budapest,
Etele út 44/B) az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódó elõterjesztések auditálásával, illetve szakvélemény adásával, Tóth János bejegyzett könyvvizsgálót (székhelye: 1052 Budapest, Csalit u. 9.; kamarai száma: 002554) az
1990. évi LXV. tv. 92/A-92/D §§-ban meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátásával, továbbá az önkormányzati költségvetési elõterjesztésekhez kapcsolódó (költségvetési koncepció, költségvetési rendelet, költségvetési beszámolók) szaktanácsadással.
Az önkormányzat e feladatok elvégzéséért
megbízási díjat fizet a megbízottaknak az alábbiak szerint:

– 2009. és 2010. I. negyedévben (költségvetési
rendeletek szakértõi véleményezése) évente
80.000 Ft+ÁFA
– a II. negyedévben (költségvetési beszámolójelentés könyvvizsgálói felülvizsgálata és
szakértõi véleményezése) évente 300.000
Ft+ÁFA
– a III. negyedévben (I. félévi beszámolójelentés) évente 50.000 Ft+ÁFA
– a IV. negyedévben (2009. és 2010. III. negyedévi tájékoztató, valamint a 2010. és 2011.
évre vonatkozó költségvetési koncepció)
évente 51.000 Ft+ÁFA.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a megbízási szerzõdés aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2009. január 1. – 2010. december 31.
5. A Dömsödi Sportközpont alapító okiratának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot:
19/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2001. július 1. napján alapított Dömsödi Sportközpont
költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak
szerint kiegészíti. Az alapító a költségvetési szerv
feladatát kereskedelmi szálláshely (Csónakház)
üzemeltetési vállalkozási tevékenységgel kiegészíti. A képviselõ-testület felkéri dr. Vörös Andrea jegyzõt, hogy a költségvetési szerv alapító
okiratán a szükséges módosítások átvezetését elvégezze, és annak törzskönyvi nyilvántartásban
történõ átvezetésérõl gondoskodjon.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: azonnal
6. Közoktatási intézményfenntartó társulások – társulási megállapodás módosítása
6.1. Dömsöd–Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot:
20/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény felhatalmazása alapján az
alábbi határozatot hozza.
A képviselõ-testület a Dömsöd–Apaj Óvoda
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja.
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A képviselõ-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzõt, hogy az alapító szerzõdés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
készítse el.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert módosításokkal egységes
szerkezetû társulási megállapodás aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester és
dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: azonnal
6.2. Dömsöd–Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot:
21/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény felhatalmazása alapján az
alábbi határozatot hozza.
A képviselõ-testület a Dömsöd–Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását
jóváhagyja.
A képviselõ-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzõt, hogy az alapító szerzõdés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
készítse el.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert módosításokkal egységes
szerkezetû társulási megállapodás aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester és
dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: azonnal
7. Aljegyzõi pályázatok értékelése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 10 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következõ határozatot:
22/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete dr. Bencze Zoltánt (személyes
adatok) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
(székhelye: 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.) aljegyzõjévé kinevezi. A kinevezés ideje: 2009. március 1-jétõl határozatlan idejû.
Az aljegyzõ munkaköri feladatai: a jegyzõ általános helyettesítése; a polgármesteri hivatal
általános igazgatási csoportjának, a szociális és
gyámügyi csoportnak és a mûszaki csoportnak
a vezetése; birtokvédelmi és szabálysértési
ügyek intézése; panasz ügyek intézése és ügyfélvédnöki feladatok ellátása; a helyi kisebbségi
önkormányzat referense. A képviselõ-testület
az aljegyzõ alapilletményét a kinevezéssel egyidejûleg bruttó 231.100 Ft-ban állapítja meg.
Az aljegyzõ köztisztviselõi jogviszonyára
egyebekben az 1992. évi XXIII. törvény rendel-
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kezései és Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mûködési Szabályzata rendelkezései alkalmazandók.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: kinevezésre 2009. március 1.
8. Egyebek:
8.1. A Petõfi Emlékmúzeum belépõdíjainak
módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2009. (II. 16.) rendelete
A Petõfi Emlékmúzeum belépõdíjainak megállapításáról szóló 15/2001. (XI. 7.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja: 2009. febr. 16.
Arendelet hatálybalépésének napja: 2009. márc. 1.
A képviselõ-testület a Petõfi Emlékmúzeum
belépõdíjait 2009. március 1-jétõl a következõk
szerint állapította meg:
Felnõtt belépõjegy ára:
200 Ft/fõ
Diák és nyugdíjas belépõjegy ára: 100 Ft/fõ
8.2. A dömsödi 3761/14 hrsz-ú közút rendezése – adásvételi szerzõdés megkötése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot
23/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonában lévõ 3761/14
hrsz-ú közút rendezése céljából hozott
129/2009. (IX. 10.) Kt. számú határozatát az
alábbiakkal egészíti ki.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Tefner Nóra (...) szám alatti,
Tefner Ildikó (…) szám alatti, valamint Dobozi
Anita (…) szám alatti lakosok által fizetendõ
vételár megfizetésére 10 hónap kamatmentes
részletfizetést engedélyez.
A képviselõ-testület továbbá az ügylettel járó
ügyvédi költség viselését is vállalja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: szerzõdéskötésre 2009. március 31.
8.3. A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében meghirdetett „Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyûjtés” elnevezésû (kódszáma: KMOP-2007-3.3.1. „B”) pályázattal
kapcsolatos határozat módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot

24/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete nyilatkozik arról, hogy a KözépMagyarországi Operatív Program (KMOP) keretében meghirdetett „Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és
gyûjtés” elnevezésû (kódszáma: KMOP-20073.3.1. „B”) pályázatra benyújtott projekt összes
elszámolható költségeinek, azaz 57.018.000 Ftnak a 10%-át, 5.702.000 Ft-ot a 2009. évi fejlesztésre elkülönített önkormányzati forrásból
biztosítja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2009. február 17.
8.4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 10 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
25/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1994. évi LXIV. törvényben biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:
Bencze István polgármester illetményét
2009. január 1. napjától havi bruttó 480.000 Ftban állapítja meg
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. január 1.
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következõ határozatot:
26/2009. (II. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1994. évi LXIV. törvényben biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: Bencze István polgármester költségátalányát 2009. január 1. napjától havi bruttó
144.000 Ft-ban állapítja meg
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. január 1.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a domsod@domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes
hozzáférést biztosítunk. A képviselõ-testület
nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri
hivatal hirdetõtábláján és az önkormányzati
honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati
rendeleteket a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzétesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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Indul a LEADER
Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4 intézkedéscsoport (tengely) mentén kerülnek felosztásra.
A 2007-2013-as európai uniós költségvetési idõszakban mintegy 5 milliárd euró,
azaz közel 1300 milliárd Ft uniós forrás áll
rendelkezésre a mezõgazdaság, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az
ÚMVP célja a versenyképes, a fenntartható
fejlõdést és gazdálkodást megalapozó mezõgazdaság megteremtése, a vállalkozások sokszínûségének fenntartása,
életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése, piaci
szemlélet erõsítése és a képzettségi szint emelése.
A III. tengely fõ fejlesztési iránya a vidéki élet minõségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása.
A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások címû intézkedés, a Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése („tanyabusz”) címû alintézkedésével kapcsolatban és a Készségek elsajátítása, ösztönzése és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása jogcímre volt lehetõség támogatási kérelem benyújtására.
2008 októberében további 4 intézkedést hirdettek meg: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Falumegújítás, falufejlesztés és Vidéki örökség megõrzése (ÚMVPben elkülönített forrás: 8,2 Mrd Ft).
A felsorolt négy intézkedésre a támogatási kérelmek beadásának elsõ
idõszaka 2009. január 10-én lezárult.

a FVM Irányító Hatósága által elõzetes elismerést. Ez azt jelentette,
hogy jogosultságot kaptak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)
megalkotására, a térség egyedi adottságai alapján.
A helyi közösségek összességében több mint 12000 tagot foglalnak
magukba (melybõl 2930 helyi önkormányzat), és az ország teljes vidéki
térségét lefedik (országosan 3021 db település). A LEADER Helyi Akciócsoportok fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására átlagosan több
mint kb. 2 Mrd Ft forrás áll rendelkezésre.
A közösségeknek idõközben hivatalosan bejegyzett jogi személyiséggé kellett válniuk. Így alakult meg a ráckevei kistérségben a Kis-Dunamenti Vidékfejlesztési Egyesület.
Az egyesület munkaszervezetének elsõdleges feladata, hogy a támogatást igénylõket az elõkészítés során információkkal segítse, döntõ szerepe van a támogatandó projektek kiválasztásában, értékelésében.
A Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület 2009. február 23-ra
szervezte elsõ LEADER fórumát a HVS területén mûködõ önkormányzatoknak, civileknek. Szabó Mátyás KDMVE munkaszervezet-vezetõ prezentációjában ismertette az ÚMVP-t és annak tengelyeit, valamint a LEADER (IV. tengely) lényegét, célkitûzéseit. Elhangzott, hogy a Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
880.000.000 forintot tud majd lekötni a 10 tagtelepülés kérelmeire, a
HVS-ben megjelölt prioritások alapján. Saska Szabolcs MVH szakreferens elõadásában azt is elmondta, hogy az egyesület stratégiájában megálmodott fejlesztéseket a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletben fogja meghatározni, melyet az akciócsoportoknak március elején lehetõségük lesz véleményezni a helyi
adottságoknak megfelelõen. Nem hivatalos információk szerint a
kérelmek benyújtásának ideje várhatóan 2009 nyara lesz.
Az egyesület addig is várja az ezzel kapcsolatos kérdéseket, ötleteket a valdi.nikolett@gmail.com e-mail címen.

IV. tengely, a LEADER program megvalósítása:
A LEADER program regisztrációs idõszaka 2007. október 10-én zárult le. A helyi közösségek – melyek a települési önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek részvételével jöttek létre – közül 96 kapott

Forrás: www.umvp.eu
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatások felhasználása 2008ban, FVM, 2009

POL GÁRÕR HÍREK
A 2008-as év komoly feladatokat és változásokat tartogatott a Polgárõrség életében Dömsödön. 2008-ban járt le Dobos György parancsnok úr vezetõi megbízatása, melynek kapcsán
Õ maga jelezte, hogy a következõ idõszakra
nem kívánja jelöltetni magát a vezetõi tisztség
betöltésére. Tehát a szeptemberben megtartott
tisztújító közgyûlés feladata volt Dobos György
utódjának megválasztása, valamint a vele
együttmûködõ új vezetõség felállítása.
A tisztújító közgyûlés résztvevõinek szavazatai alapján a következõ 4 esztendõben az
alábbi vezetõséggel mûködik a Dömsödi Polgárõr Egyesület:
Elnök: Klszák Tamás
Elnökhelyettes és titkár: Gábor Tamás
Gazdasági vezetõ: Pék Anett
Vezetõségi tagok: Földvári Attila, Pongrácz
József, Sebestyén Gábor
Ezúton is szeretnénk megköszönni Dobos
György munkáját, aki az elmúlt 11 esztendõben
vezetõként idõt, energiát nem kímélve dolgo-

zott azért, hogy minden adott legyen a zavartalan munkához.
A vezetõség 2009-re kijelölte a kiemelt feladatokat, melynek értelmében fokozni szeretnénk a közterületi mozgó-figyelõ szolgálatok
számát és idõtartamát. Kiemelt feladatnak tekintjük a bûnmegelõzési tevékenység keretében
a potenciálisan legveszélyeztetettebb csoportok
folyamatos felvilágosítását, mint a nyugdíjasok,
idõs, egyedül élõ emberek, valamint a gyerekek, iskolások és a kamaszok.
Fontos feladatunk az idei évben, hogy Egyesületünket közhasznúvá tegyük, amely finanszírozhatósági szempontból igen komoly jelentõséggel bír.
Összességében szeretnénk a lehetõ leghatékonyabban és sokrétûbben tenni a dolgunkat
annak érdekében, hogy településünk közbiztonságát javítani tudjuk.
Ezen munkánkhoz kérjük a lakosság segítségét is, amennyiben bármilyen gyanús, szokatlan
eseményt észlelnek lakókörnyezetükben, azt

kérjük jelezzék nekünk, hogy még idejében elejét tudjuk venni az esetleges társadalomra veszélyes cselekményeknek.
Észrevételeiket, bejelentéseiket megtehetik
az alábbi telefonszámokon:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743 vagy
Gábor Tamás elnökhelyettes: 06-70-374-9408
Tisztelettel:
Gábor Tamás
elnökhelyettes

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Bio-Pannónia Kft.

2009. március 5-én és 6-án
lomtalanítást végez,
április 4-én (szombaton)
8-12 óra között a „FÉSZEK”
bútoráruház elõtti parkolóban pedig

elektronikus hulladékgyûjtés lesz.
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Gyermek- és
Bababörze
2009. április 18-án
szombaton, 9-12-ig
JUTÁNYOS
ÁRON
(alsó-felsõ ruházat
nagyobbaknak
200-300 Ft,
csecsemõknek
100-150 Ft
értékben)

Kedves Szülõk!

Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek
gyermeke
2002-2003-2004-2005-ben
és 2006. augusztus 31-ig született.
Azok a szülõk, akik várhatóan munkába állnak, elõfelvételisként jelentkezzenek a 2006.
szeptember 1. és 2007. május 31. között
született gyermekeikkel.

Asztalfoglalás:
30/588-9383 Szûcsné Vali
Ill.: 70/614-7368 Orosz Kata
400 Ft/asztal

Köszönjük az OMK igazgatójának,
hogy a helyiség biztosításával támogat
bennünket!

Kedves Szülõk!

Kérem, hogy a felvételi elõjegyzésre a szülõ
a személyi igazolványát és lakcímbejelentõjét; a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, lakcímbejelentõjét és gyermekét
HOZZA MAGÁVAL!

eladni, vásárolni

Az asztalfoglalásból
befolyt összeggel – a
Még 1000 év Dömsödért Egyesületen
keresztül – támogatjuk az épülendõ
dömsödi játszóteret.

ÉRTESÍTÉS

Óvodai felvételi elõjegyzést tartunk
2009. április 15-én, 16-án és 17-én
az „Új” óvodában
(Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A)
naponta 8-16 óráig.

Az elsõsök beíratása
2009. április 21-én és 22-én
(kedden, szerdán) lesz
az OMK emeleti részén
az igazgatóhelyettesi
irodában
8 órától 17 óráig.
A beíratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi
kivonata
– TAJ-kártyája
– Diákigazolvány igénylése esetén 1 db
igazolványkép (lehetõleg nem színes)

A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY
SZERINT a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év kezdõ napjától napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.
A 2009-2010-es nevelési-oktatási évben
tehát KÖTELEZÕ ÓVODÁBA (nagycsoportba) JÁRNI MINDAZON GYERMEKEKNEK, AKIK 2004. május 31-ig
születtek, (középsõ csoportba) akik 2004.
június 1. – 2004. december 31. között
születtek.

ISMÉT EGÉSZSÉGNAP

Orosz Lajosné
óvodavezetõ

A beíratkozáskor tanulóbiztosítást is
lehet kötni 500 Ft, 1000 Ft és 1500 Ft
éves díjjal.
Varga Gézáné
igazgatóhelyettes

Köszöntõ

2009. ÁPRILIS 18-ÁN
A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Várjuk mindazokat, akik
• fontosnak tartják testük egészségi állapotát
• szívesen adnak vért, hogy azzal másokon segítsenek
• termékeikkel hozzájárulnának az egészséges életmód
kialakításához
Érdeklõdni lehet:
Ácsné Jaksa Szilviánál Tel.: 30/678-9404

Szeretettel köszöntjük községünk legidõsebb lakóját,

a 102 éves Láng Györgyné szül. Nagy Zsuzsannát
születésnapja alkalmából.
További jó egészséget és boldogságot kívánva,
Szeretettel:
Családja, jó barátai és Dömsöd lakói
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Dömsödinek lenni, dömsödinek maradni...
Kedves ismerõsöm vont kérdõre, hogy miért nem keresem fel
Nyerges Lászlót egy beszélgetés erejéig? Igaz, hogy immár 28 éve
Németországban él feleségével, családjával, mégis magyarságát
és dömsödi származását az egyik legfontosabb dolognak tartja!
A véletlen mûve volt, hogy épp ekkor látogatott haza, ezért találkozásunkat nem elõzte meg hosszas szervezgetés. Õszintén, készséggel válaszolt kérdéseimre! Nyíltsága, közvetlensége meglepett
és mélyen elgondolkodtatott!
Így szeretném a Dömsödi Hírnök olvasóival megosztani eme
kötetlen beszélgetés tartalmát, melyben helytörténet, emberi találékonyság, jóakarat, egymás iránti tisztelet, szeretet egyaránt fellelhetõ!
– Kérem, meséljen magáról, gyermekkoráról!
– 1952. augusztus 13-án, Pesten születtem. Gyermekkoromat
Dömsödön töltöttem. Édesapám tüzépes volt, ezért sok emlékem
fûzõdik a mai CBA helyén álló egykori tüzéptelephez. Emlékszem,
’56-ban mikor a fõúton dübörögtek el a tankok, mi a fakerítés csomóin kukucskáltunk, anyánk meg jól elvert érte. Féltett! Hatan voltunk testvérek, két lány és négy fiú. Apukám anyukámtól húsz évvel volt idõsebb és három gyerekkel vette feleségül. Egyformán
szerettek mind a hatónkat, nem tettek különbséget! Anyukám keményen dolgozott, próbált szigorúan fogni bennünket, apukám viszont nagyon türelmes ember volt, másként gondolkodott és más
módon próbált irányítani minket. A sok gyerekcsíny közül emlékezetes számomra, hogy a barátaimat, a Melikán Gyuszkát meg a
Molnár Csabát elhívtam mihozzánk, délutánra, hogy építsünk tutajt
(9-10 éves lehettem)! Mire õk megérkeztek én már megtettem az
elõkészületeket, a 120 l-es olajos hordókat kiürítettem (tartalmukat,
az egy évre megvásárolt olajat, kiborogattam a földre), aztán fát kötöztünk az immár üres hordók tetejére és mentünk tutajozni!
Apukám, mikor hazaért, elbeszélgetett velem, elmagyarázta,
hogy ilyet miért nem lehet csinálni, anyukám meg egészen más
módon hozta tudtomra, hogy amit mûveltem, mennyire nem helyénvaló!
Az általános iskolát itt végeztem, osztályfõnököm Takó Miklós
bácsi volt, akitõl sokat tanultam. Nagyon rendes ember volt! Ezután
Pesten tanultam a MÜM 5-ös szakközépiskolában kesztyûszabászatot. A gyakorlatot pedig Horváth Miklós kesztyûkészítõ kisiparosnál szereztem.
Az ipari elvégzése után nem tudtak tovább foglalkoztatni, ezért
bevonultam katonának.

tartás! Hozzájutott egy mûködõképes mozigéphez és a dabi iskolában rendszeres filmvetítéseket szervezett. A belépésért krumplival,
tojással vagy kinek mije volt, azzal fizettek (apukám ekkor a parasztpárt titkára volt). Az összehordott termékeket a piacon értékesítette, s a befolyt összegbõl kölcsönöztek a MOKÉP-tõl filmeket.
A fennmaradó összeg a párt kasszájába került. Sajnos akadt olyan,
akinek ez szálka volt a szemében, és följelentették azzal, hogy nyilas propagandát vetít… Természetesen mindez lehetetlen volt, mert
a MOKÉP-tõl már eleve cenzúrázott filmeket kapott. Úgy ért véget
a mozizás, hogy elõször megvágták a filmeket, hogy azok élvezhetetlenné váltak, majd a vetítõgépet tették tönkre, majd elkobozták a
vetítõgépet és 9 hónapra internálták õt.
Apukám eredményesen próbálkozott a rizstermesztéssel. (Ez jóval a tüzépvezetõi állás elõtt volt.) A földek a mostani halastavaknál
terültek el. Akkoriban rizsás kerékpároknak hívták azokat a bicikliket (kb. 40 db volt), amiket édesapám vett a dolgozóinak, hogy kijárhassanak a rizsföldekre.
Elmesélte azt is, hogy aratás tájékán forgatták Dömsödön a
Lúdas Matyi c. filmet. Egy napra nagyon jól fizettek a statisztáknak, ezért hát a munkásai minden további nélkül elszegõdtek a filmesekhez, nem gondolva arra, hogy mi lesz a forgatás után? Még a
nagymamám is otthagyta apukámat, így az aratás kellõs közepén a
papám egyedül maradt… Utána sorra könyörögték vissza magukat
a munkásai. Két éven belül nyolc vagon rizse termett.
A TSZ-esítéssel bekebelezték ezt is, és apukámat választották elnöknek, mely pozíciót egy évig töltötte be. Bár elvárás volt, hogy a
TSZ-elnök belépjen a pártba, õ nem tartotta szükségesnek, ezért távoznia kellett és elõzetes letartóztatásba került. A jogban való jártasságának és mûveltségének köszönhetõen a tárgyaláson sikeresen
védhette magát az 1 évig tartó letartóztatás után. A bírónõ megkérdezte tõle, hogy kívánja-e azoknak a megbüntetését, akik õt ide juttatták? Apukám azt válaszolta, hogy nem, majd az élet megbünteti
õket!
Mindezek után rábízták a szeszfõzde vezetését, de itt a ráckevei
hatóságok piszkálták…
Végül 50 évesen elment a Csepel Vas- és Fémmûbe, hogy kitanulja a precíziós öntõ szakmát. Innen ment nyugdíjba, 1984-ben, 75
évesen halt meg.
Õszinteség jellemezte! Édesapám más lett volna, ha egy más idõszakban születik. Õ nemesként született, sírversét az utolsó levelében közölte velem:
1909-1984

– Az Ön édesapja, Nyerges László aktív részese volt a falu életének, írásait, verseit sokan ismerik. Hogyan emlékszik vissza
ezekre az évekre?
– Apukám nagyon szeretett írni! Különbözõ alkalmakra csasztuskákat, színdarabokat komponált. Községi ünnepekre, házassági évfordulóra, de búcsúztatót is írt, vagy egyszerûen a gondolatait vetette papírra. Ha valami eszébe jutott, jött az ihlete, egész egyszerûen
leült és gépelt! Ma is õrzöm azt a Merci típusú írógépet, amit õ
használt.
Sok közösségi szerepet vállalt, melyeket szívvel-lélekkel végzett.
(Türelmes ember volt, esténként gyakran mesélte nekünk saját történeteit, így azok nemcsak hátrahagyott írásaiból maradtak ránk.)
Mint említettem, apukám aktívan vett részt a közösségi életben,
egy ideig a színjátszó körnek volt a vezetõje.
Abban az idõben sokkal nagyobb volt az emberek közt az össze-

Sírversem

E sírban fekszik, itt alant
Ide ásták a nyugtalant,
Nyergesre másult Nemes Lászlót,
Másért lobogó, tépett zászlót, a szépért
Szomjazva szenvedõt,
Kapott érte egy szemfedõt.
Igazát e földön alig-alig lelte,
Vigaszért egy másik bolygóra szállt lelke.
-folytatjuk-V.I.-
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Versenyhírek
Matematika házi versenyen vehettek részt a dömsödi iskolások.
A 4. évfolyamon
1. helyezett Kamrás Gábor 4. b
2. helyezett Perger Benjámin 4. a
Balogh Emese 4. a
Perger Enikõ 4. b
3. helyezett Markó Sándor 4. a osztályos tanuló lett.
Az 5. évfolyamon
1. helyezést Bábel Beáta 5. a
2. helyezést Gonda Andrea 5. b
3. helyezést Ambruska Tamás 5. a osztályos tanuló ért el.
A 6. évfolyamon
1. helyezett Ispán Karina 6. a
2. helyezett Göllény Zsombor 6. b
Gyimesi Viktória 6. b
3. helyezett Sáfrán Tamás 6. a osztályos tanuló lett.
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ahol Ági néni köszöntötte a megjelent szülõket, gyerekeket és a kísérõ pedagógusokat.
A 2. b osztályos gyerekek igazán színvonalas, vidám mûsorral kedveskedtek nekünk, amit Nóra néni tanított be csemetéinek. A verseny menetének ismertetése után a 3. és 4. évfolyam kettévált, és megkezdõdött a kötelezõ és szabadon választott szövegek felolvasása.
Külön zsûri pontozta a szabadon választott és kötelezõ szöveg elõadását. Amikor már mindenki végzett, a gyerekek szendvicset ettek, üdítõt ittak és videóztak az eredményhirdetésig.
Nekünk, pedagógusoknak akkor kezdõdik meg igazán a munka, mert
értékelni kell a gyerekeket. Ez mindig a legnehezebb, hiszen sok tehetséges gyerek között nehéz a legjobbakat kiemelni, így aztán vita kerekedik.
Érvek, ellenérvek után megszületik a végleges döntés. Itt sem volt másképp.
Az eredmények kihirdetése után a legjobbak felolvasták a kötelezõ és
szabadon választott szövegeket.
Mindig nagy örömmel jövünk ide versenyezni, mert a gyerekek nagyon jól érzik magukat, mi pedagógusok szintén. Csak gratulálni tudok a
kollégáknak a gördülékeny verseny színvonalas rendezéséhez!
Balogh Irén, tanító
(Kiskunlacháza, Vörösmarty Általános Iskola)
Az elért eredmények pedig:

Kazinczy-verseny Dömsödön
A Magyar Kultúra Napján hagyományosan megrendeztük a körzet kisiskolásainak a prózamondó versenyt. Balogh Irén, aki az egyik zsûritag
volt, így ír errõl.
2009. január 22-én Dömsödön voltunk a Kazinczy Prózamondó Versenyen.
Izgatottan, de nagy örömmel érkeztünk az OMK épületébe, ahol már a
bejáratnál mosolygós gyerekek fogadtak bennünket. A rövid bejelentkezés után a gyerekek ajándékot kaptak, majd a színházterembe mentünk,

3. évfolyamon
1. helyezett Majoros Dávid, Kiskunlacháza
2. helyezett Kálomista Lilla, Kunszentmiklós
3. helyezett Kolompár Dániel, Dömsöd (felkészítõje Jávorka Józsefné)
4. évfolyamon
1. helyezett Pethes Vivien, Dömsöd (felkészítõje Patonai Istvánné)
2. helyezett Kátai Dorottya, Dömsöd (felkészítõje Patonai Istvánné)
3. helyezett Antal Péter, Kiskunlacháza
Minden versenyzõnek és a felkészítõ pedagógusoknak gratulálunk!

Jól teljesítettek 8. osztályos diákjaink a központi felvételin
Ebben az évben az egyes középiskolák már nem szervezhettek különbözõ tantárgyakból helyi követelményekre épülõ írásbeli felvételi vizsgákat, hanem kizárólag a központi, egységes, kompetenciaalapú magyar
nyelvi és matematika írásbeli felvételiken való részvételt kérhették a
hozzájuk jelentkezõ tanulóktól.
Az oktatási tárca tájékoztatása szerint a középiskolák 9. évfolyamára jelentkezõk átlagosan 50%-os eredményt értek el a központi írásbeli felvételi vizsgákon. Ezen írásbelik célja elsõsorban
nem a lexikális ismeretek, hanem a középiskolai továbbtanuláshoz
szükséges alapvetõ készségek és képességek felmérése volt. A tanulóknak több feladat megoldásánál szükségük volt egyéni ötleteikre, valamint a konkrét ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességére.
Országos szinten a 9. évfolyamra jelentkezõ mintegy 58 ezer tanuló
átlagteljesítménye 50,69%-os volt. A dömsödi diákok átlagteljesítménye 50%. A 42 felvételizõbõl 22 fõ átlagon felül teljesített. Úgy gondolom, hogy nem lehet okunk panaszra. Diákjaink most is megállták helyüket. Reméljük, hogy minden tanulónk bejut majd az általa elsõ helyen megjelölt középfokú oktatási intézménybe, hiszen az írásbeli eredmények biztatóak. A diákok egy részénél azonban még a szóbeli felvételi vizsga hátravan. A felvételiken persze nemcsak az írásbeli és egyes iskoláknál a szóbeli dönt, hanem az általános iskolai tanulmányi
eredmény is.

A következõ grafikonon egyértelmûen látszik, hogy a teljesítmények
eloszlása is megfelel a „matematikailag” elvárhatónak. Megállapítható
még az is, hogy az írásbeli feladatsorok megfelelõen differenciáltak a tanulók között, azaz lehetõséget adnak az iskolák számára a felvételi rangsorolásra.
Ácsné Jaksa Szilvia
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Valentin-bál 2009
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és
az udvariassal; tehát az ünneppel.” – ezzel a
gyönyörû Márai Sándor gondolattal nyitotta meg
az idei Valentin-bált a 7. b osztály osztályfõnöke.
Osztályunk immár negyedik alkalommal öltöztethette ünneplõbe a szívét. A Valentin-bál
Tóthné Porvay Zsuzsa keze nyomán hagyománnyá vált már Dömsödön. A bál vendégei közül többen nem elsõ alkalommal jöttek el, hanem
visszatérõ vendégek. Évrõl évre eljönnek, mert
kellemesen szórakoznak a gyönyörûen feldíszített teremben; és eljönnek, mert így támogatják a
7. b osztályt, hiszen a Valentin-bál egyben adománybál is. Köszönjük a bálon fellépõ elõadók
színvonalas mûsorát. Köszönjük támogatásukat.
A bál bevétele segít az osztály tanulóinak abban, hogy felejthetetlen iskolás éveik legyenek tele élményekkel. Ebbõl a pénzbõl úszótanfolyamra
járnak a gyerekek õsszel és tavasszal. Ebbõl a
pénzbõl járnak színházba évente több alkalommal
úgy, hogy buszköltséget nem kell fizetniük. Ebbõl
a pénzbõl voltak tavaly többnapos osztálykiránduláson Aggteleken, és idén is több napra készülnek.
Mi, szülõk önerõbõl nem tudnánk mindezt
nyújtani gyerekeinknek. Köszönjük mindenkinek, aki támogatott bennünket. Köszönet Zsuzsa
néninek, hogy gyerekeinkbõl mindig maximálisan megpróbálja kihozni a tehetséget. Szülõként
öröm volt hallgatni, milyen szeretettel beszélt tehetséges osztályáról. Nem csak õ, mi szülõk is
büszkék vagyunk tehetséges gyerekeinkre.
Hiszen szerepeltek már nemzeti ünnepünkön, hallgathattuk õket a karácsonyi hangversenyeken, és évrõl évre megnézhetjük az általuk
elõadott karácsonyi színdarabot. Találkozhatunk velük szavalóversenyen, mesemondáskor
és néptáncbemutatókon. A heti néptáncoktatás
a magyarságra nevelés fontos eszköze. Ennek
eredményét láthattuk a bálon is, ahol csángó
táncot és dél-alföldi táncot mutattak be a gyerekek. Köszönjük néptánctanárunknak, Angyal
Lászlónak is a színvonalas produkciót. A táncok sorát latin-mix zárta. Köszönjük Vinczéné
Nagy Nóra tánctanárunknak az osztály felkészítését. Ispán Imrének és Bõcze Bernadettnek
köszönhetõen pedig minden kedves vendégünk
vígan rophatta a táncot.
Öröm volt végignézni a lányokon és fiúkon,
milyen csinosak, fessek, s negyedik óta milyen
nagylányok és nagyfiúk lettek. A báli ruha nagy
részét is osztálypénzbõl varrattuk.
A Valentin-bál 24 család összefogásának,
munkájának köszönhetõ. Szülõk, gyerekek, sõt
nagyszülõk is együtt dolgoztak nagyon jó hangulatban. A Valentin-bál ennek a közös munkának a gyümölcse, öröme. A gyerekek is szívesen kiveszik a részüket a munkából, s ez nagyon
fontos. Megtanulják, hogy az életben az ember
nem kap mindent készen, meg kell dolgozni

azért, ha el akarnak érni valamit. Megteremtik
maguknak többek között a többnapos kirándulás lehetõségét. Köszönjük osztályfõnökünknek, Zsuzsa néninek is a lehetõséget.
Jó érzés, büszkeség, öröm: ez a Valentin-bál.
7. b osztály szülõi
KÖSZÖNJÜK!
Szponzorok
Bencze István
Hartai György
Doroszlay László
Tóth András
Tóth Zsombor
Jarosi István
Cosinus Gamma Kft.
Bak Gábor
Jávorka József és Rózsa
Sánta István
Balázs Lajos
Gyiviné Székely Ildi
Faragó Bálint
Még 1000 Év Dömsödért Egyesület
Madarász Andi
Muzs János és Mara
Csinos és Társa Bt.
Patonai István és Nóra
Gombasoft Kft.
Jakabné Keresztes Ági
Kovács Zoltán és Jutka
Ruszkovics György és Móni
Zima Zita
Budai Antal és Judit
Zölei Tibor és Ági
Szimonidesz Zoltán és Hajni
Keresztes Gábor és Ildi
Sallai Gábor és Jutka
Horkai Mariann
Bélavári Tibor
Siket Péter és Andi
Fekete László és Szilvi
Gyivi János
Fábián Kázmérné
Dobos György
Kovács Gyula és Mari
Mészáros Pálné
Nagy Lászlóné
Bartal Tamás
Kaszás Istvánné
Hajlik Sándorné
Kapitány cukrászda
Doroszlay Lászlóné Jutka
Laczi Erika
Csikós Jutka
Vinczéné Nagy Nóra
Mihó Diána
Csikós Zsuzsi
Cserna Mariann
Miskolczi Bea
Horváth Bálint és Janka
és valamennyi szülõ a 7. b osztályból.
Elnézést kérünk, ha valakit kihagytunk a
szponzorok névsorából.

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség címe:2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: március 20.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: április eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Az írásokat az OMK-ban elhelyezett, Dömsödi
Hírnök feliratttal ellátott dobozban elhelyezhetik.
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze István,
Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit, dr. Domonkos
János, Dulcz Dénes, Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné, Kancsár Péter,
Kõvári Zoltán, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss
Judit, 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 1000 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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Farsang

Igazi farsangi hangulatban

Az iskolások ebben az évben február 18-19-én tartották meg a farsangi mulatságot.
A néphagyomány szerint vízkereszt napjától (január 6.) a nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig
terjedõ idõszak ez. A farsangi szokások mulatságokkal, jelmezes-maszkos felvonulásokkal, tréfálkozással ünnepelt karneváli idõszakot mutatnak be. Eredetük a tél elmúlásával, annak megünneplésével (téltemetéssel) és a tavaszvárással kapcsolatos.
Jellegzetes ételei ennek az idõszaknak a farsangi fánk és a disznótoros.
Mindezek jól megfigyelhetõek kis falunk életében is, hiszen a bálok többsége, mint a Retró, a Valentin stb. ekkor kerülnek megrendezésre. Míg az óvodákban, iskolákban a farsangi maskarák felvonultatása történik, a menzán lekvárral megkent farsangi fánk emlékeztet a télûzésre! Otthonainkban a január-február hónap egyértelmûen a disznótorok ideje!
Eme kitekintés után térjünk vissza a téltemetõ iskolai karneválra!
Az OMK nagytermében sütitõl, szendvicstõl és üdítõtõl roskadozó asztalok mellõl kísérték figyelemmel egymás produkcióját a diákok.
A résztvevõket, a közönséget az Igazgatónõ és a Polgármester Úr köszöntötték.
A felkészítõ tanárok igényes produkciókkal állították ki a gyerekeket.
Az egyéni jelmezek a szülõi odafigyelésrõl tanúskodtak. A produkciókat követõen zenés-játékos
diszkó vette kezdetét.
Mókában-kacagásban nem volt hiány, igazi karneváli hangulat uralta a nagytermet!
-V.I.A felvételeket Guba Anita készítette.

Terített asztal mellõl farsangoltak a gyerekek

Ötletes, egyéni jelmezekben sem volt hiány

Ez a produkció mély érzelmeket tárt fel. Az Egyszer véget ér a lázas ifjúság... címû zeneszámot jelbeszéddel adta elõ a 3. c osztály

Az „elmeosztály” könnyed, mókás hangulatot teremtett a
nagyteremben

XIX. évfolyam 3. szám

11

Eltávolít o ttuk az ak adályok at
Dömsöd – Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményi Társulás irodahelyiségének
komplex akadálymentesítése
„Ami számukra nélkülözhetetlen, az mindenki másnak is hasznos.”
A fogyatékos embereket
megilletik ugyanazok az emberi jogok, amelyek a társadalomban élõ emberekre vonatkoznak. Ennek alapját a mindenki
számára egyenlõ hozzáféréssel
lehet megteremteni.
Az önkormányzat együttmûködésre kész hozzáállásának és
az Európai Regionális Fejlesztési Alap által nyújtott 8 841 600 forint támogatásnak köszönhetõen európai szintû épületegyüttest sikerült megvalósítani a komplex akadálymentesítéssel. Az önkormányzat önrészként 5 millió forinttal egészítette ki a
rekonstrukció költségeit, amelybõl a korszerû fûtést, hõszigetelt ablakok
cseréjét, tetõcserét és a villanyszerelést valósították meg.
Az épület nemcsak a mozgássérültek, hanem a vakok és gyengénlátók,
a siketek számára is akadálymentes. Az épület átépítésével régi álmunk
vált valóra.
Nincsenek küszöbök, helyette vannak tágas ajtónyílások, mosdó a
mozgáskorlátozott emberek számára. A rámpát a bejáratnál a kerekesszékesek és babakocsisok is könnyedén igénybe vehetik. A mozgáskorlátozottak által használható mosdóban pelenkázót alakítottunk ki.
A parkolástól a bejutáson át egészen az épületben való tájékozódásig
/feliratok, piktogramok, táblák Braille írással, indukciós hurok, vezetõsáv/ megkönnyítettük a sérült és a településen nagy számban élõ idõskorú
lakosság ügyintézését.
Az akadálymentesítés munkálatait a Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Csoportja irányította. 2009. 02. 27-én megtörtént a mûszaki átadás-átvétel. Az épület színezése az idõjárástól függõen március közepére van betervezve. Az intézmény elõtt és az udvarban tavasszal hangulatos parkosítást hajtunk végre.
Büszkék vagyunk rá, hogy Mi már biztosan nem fogunk nyerni a legakadályozottabb épületek versenyén.
És ne felejtsük el, hogy ami a sérülteknek elengedhetetlen, az az épeknek kényelmes, komfortos és könnyen használható.
Várhatóan 2009 áprilisától régi helyünkön, a Petõfi tér 5. szám alatt
várjuk ügyfeleinket.
Zsinkó Márta szolgálatvezetõ
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NYÁRI TÁBOR
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola valamint tagiskolája
minden tanulójának
A tábor helyszíne: Nagyvisnyó, Szilvásvárad mellett
Idõpont: 2009. augusztus 3-7. Utazás autóbusszal.
Ha tavaly jól érezted magad Pénzesgyõrben azért, ha itthon búsultál,
akkor pedig azért kell eljönnöd az idén Szilvásváradra!
Amik várnak Rád, és persze szüleidre, ha van kedvük elkísérni
Téged:
•
túrák
•
városnézés Egerben (a várat ki nem hagynánk)
•
fürdõzés
•
Lovas múzeum
•
Lipicai ménes
•
Õsember-barlang
•
vetélkedõk
•
kézmûves foglalkozások
•
sok játék, kaland és nevetés.

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
Központban: Kossuth L. u. 102.
Tel.: 655-995
Gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati
segédeszközök, gyógyteák, babaápolási cikkek bõvülõ
választékával várjuk vevõinket.
Megrendeléseket 24 órán belül teljesítünk.

A tábor költsége: 22000 Ft. (Ágynemûhuzat szükséges!)

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Bankkártyás fizetés
• Folyamatosan bõvülõ Egészségpénztári kártya elfogadás

Az elsõ részlet befizetése (8000 Ft): 2009. március 31-ig
A második részlet befizetése (7000 Ft): 2009. május 10-ig
A harmadik részlet befizetése (7000 Ft): 2009. június 10-ig

Nyitva tartás: Hétfõ-Péntek: 7.30–19.00
Szombat: 7.30–14.00

Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezõi:
Czeller Piroska (Piroska néni) Tel.: 06/20- 941-1245
Ácsné Jaksa Szilvia (Szilvi néni) Tel.: 06/30-678-9404

Téli estékre kellemes
idõtöltést keres?
Jöjjön el a Mátrix Könyvesboltba és
válasszon a Szalay Kiadó új könyveibõl

15%-os kedvezmény!
Rendelést felveszünk!
Nyitva tartás: Keddtõl Szombatig 9-13 óráig,
Szerdán 14-18 óráig

Szerezz KÕMÛVES szakmát a következõ tanévtõl!
Hiányszakma!
8 osztály után (16 évesen) már fizetést is kapsz!
Akkreditált képzõ helyen töltheted a gyakorlatot!
Jelentkezés a létszám beteltéig!
Szent Imre Szakképzõ Iskola
76/352-427 vagy a
70/424-2307 az iskolatitkárnál
OM: 200545

dr. Fodor Veronika
szakgyógyszerész

Kiadvány ajánló
Hálózatfejlesztés. Civil Mûhely kötetek 2. proHáló – Hálózat a
nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért. (Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén) Pécs, 2008. Kiadja
a Nevelõk Háza Egyesület (Pécs) együttmûködésben a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvánnyal (Debrecen).
A kiadvány – 2003-tól 2008-ig – a proHáló hálózat belsõ fejlesztése
érdekében tett törekvéseket mutatja be. Elemzi azt a folyamatot, amely
során a tagok az információs hálózat szintjérõl eljutottak az együttmûködési hálózatig. Az egyes szakaszokat a munka elemzésével, továbbá a
fejlesztési folyamat során keletkezett dokumentumokkal mutatják be, remélve, hogy így a tanulságok gyakorlati alkalmazása is könnyebb lesz.
A proHáló tevékenységét a tagjai hitelesítik helyi szolgáltató és fejlesztõ tevékenységükkel. A hálózati együttmûködés formáinak és módszereinek abban van meghatározó szerepe, hogy tagjait segíti, bátorítja,
új ismeretekkel és kapcsolatokkal gazdagítja. Hogy ez hogyan sikerült,
milyen módszereket és formákat alkalmaztak, errõl szól a kiadvány.
A proHáló hálózat szerkesztésében és kiadásában eddig két kiadvány
jelent meg. A cél az volt, hogy idõrõl idõre egy kicsit megállva összegezzék az elért eredményeiket és megosszák tapasztalataikat a nonprofit
szervezetek széles körével.
A kiadvány a proHáló tagszervezeteinél szerezhetõ be, akiknek elérhetõsége a www.prohalo.hu portálon megtalálható.
Groskáné Piránszki Irén
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány
4029 Debrecen, Maróthy György u. 5-7. sz.
Telefon: 52-310-966
E-mail: adattar@t-online.hu • www.eck.hu/adattar
Szervezetünk a proHáló
országos hálózat tagja, programvezetõ szervezete
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Vonulj ki a szabadba, élvezd a nap
egyre melegedõ sugarait, gyönyörködj
a virágzó cseresznyefák szépségében,
egyél, igyál, karaokézz (ezzel azért vigyázni), felejtsd el a
gondokat! Körülbelül errõl szól a hanami matsuri, avagy a
virágnézõ fesztivál, és ha csak egy apróhirdetésnyi területet kaptam volna a Dömsödi Hírnökbe, biztos ennyivel el is intézném, de…
A hanami szó szerint „virágnézést” jelent,
méghozzá a virágzó cseresznyefák nézését. Ezek a
fák január végétõl kezdenek el bimbózni, de az
igazi virágzás késõ márciustól kora májusig tart. A
japánok nagy jelentõséget tulajdonítanak ennek az
idõszaknak, ugyanis az iskolai év, gazdasági év és
az új japán film- és anime sorozatok is ekkor indulnak. A meteorológiai szolgálat tájékoztatást ad arról, hogy hol tart a cseresznyefa-virágzási front
(sakurazensen). Olyan ez, mint nálunk a majális,
csak sokkal többen vannak és japánul beszélnek.
A kezdetek
A virágnézés szokása a Nara-korban (710-784)
kezdõdött, ekkor még inkább a barackfák (ume)
virágzását ünnepelték. A szokást a kínai Tangdinasztiától vették át japán barátaink. Ez az idõszak nagyon termékenynek bizonyult (a két ország
között a kereskedelem nagy méreteket öltött),
ugyanis ez idõ tájt sok más szokást is adaptáltak tõlük saját kultúrájukba. Kezdetekben nem mindenki ünnepelhette a fák virágba borulását. A társadalom alsóbb rétegei ekkor még a tavaszi éhínséggel
voltak elfoglalva, ami megkeserítette az összes
mezõgazdász és szegényebb család életét, így csak
a gazdag réteg hódolhatott ennek az idõtöltésének.
A Heian-korszakban a szamurájok között is
kezdett népszerûvé válni, ekkor már tankákban és
haikukban is egyre több helyen esett szó a jeles
eseményrõl. Eme korszak írónõje – fõállásban udvarhölgy – említette elõször a kifejezést nagyszerû
regényében. Az elsõ hivatalos feljegyzést a Nihon
Shokiban (Japán krónikája) olvashatjuk az eseményrõl, körülbelül a 8. századból.
Az Edo-korszakra a hanami szinte már népünnepéllyé vált, és egészen az éjszakákba nyúlt. Az
esti virágnézés még ma is szokás. Ekkor kis mécseseket aggatnak a fákra, melyek megvilágítják
azokat. A virágoktól rogyadozó fák ilyenkor még
pompázatosabbak.
Szakura
Magáról a szakuráról a legtöbb embernek a virágzó cseresznyefa ugrik be (többek között jelenthet simán cseresznyefát is, de most ebbe ne menjünk bele). A szakura Indiában, Kínában, Japánban és Koreában õshonos. Japánban több mint 400
fajtáját különböztették meg. Hogy bizonyítsam,
milyen szõrszálhasogatók is a japánok, megosztanék egy kifejezést, ami nem más, mint a „szakura
fubuki”. Lehet tippelni, hogy mit is jelent ez a két
szó, bár nem hinném, hogy nyelvtankönyvekbõl
bárki is elõ tudná keresni rá a választ. Segítek:
„Cseresznyefavirág hófal”. Hát így magyarra for-
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használják, amikor a fák teljes virágba borultak, az
utóbbi pedig azt jelenti, hogy megjelentek rajtuk
az elsõ bimbók. A meteorológusok a kaika-t jelzik.

Még egy ok a tivornyára

Appendix, avagy amit még érdemes tudni:
1912-ben Japán 3000 fát ajándékozott az USAnak, növekvõ barátságuk jeléül, majd 1965-ben
(két atomcsapás után) újabb 3800 db-ot küldtek.
Japánba utazóknak álljon itt néhány népszerûbb
hanami hely, vázlatosan:
Ueno Gyoen: a legzsúfoltabb, több mint 1000
fa. Belépõ nincs, ellenben ételstandok vannak.
Shinjuku Gyoen: hatalmas park, több mint
1000 fával. Belépõ 200 yen. Nyitva: 9:00 és 16:30
között.
Chidorigafuchi: adott a hajókázási lehetõség,
kiváló hely a romantikázásra, és még standokat is
állítanak, arról a több ezer élõ fáról már nem is beszélve.
Sankeien: gyönyörû japán stílusú kert Dél-Yokohamában. Belépõ: 300 yen.
Yoshinoyama (Yoshino hegy): A leghíresebb
virágnézõ hely. A hegyen több tízezer fa gyökeredzik.
Létezik több népdal is, ami az ünnepnek tiszteleg. A Sakura sakura címût az Edo-korszakban
komponálták, és a Meiji-korszak óta használják a
mostani szöveggel.

dítva kicsit érdekesen hangzik, de nagyjából ez takarja a látottakat, hiszen miután megindul az elvirágzás, a hulló szirmoktól alig látni.
Mi lesz a lehullott szirmok sorsa? Összesöprik,
aztán kukázzák azzal a több tonnányi szeméttel,
amit a piknikezõk hagynak maguk után. Legalábbis többnyire. Vannak, ahol ennek is találtak egy
praktikusabb felhasználási módot: „A japánok besózva elteszik a cseresznyeszirmot, és teát készítenek belõle. A fõzet illata mennyei, íze keserû csalódás.” (Chamberlain: Things Japanese). A cseresznyefák tömegének ellenére miért csak drága,
importcseresznyét kapni Japánban? Ezek a fák sajnos nem hoznak ehetõ termést.
Jelentéssel bíró szirmocskák
Nem egy animében (japán animáció), mangában (japán képregény) láthatunk hulló virágszirmokat. Ez nagyon sok mindent jelképezhet és
mondhat el. Utalhat például az iskolakezdésre. Jelképezhetik az életet (régen is sok esetben hasonlították a katonák életéhez, akik fiatalon estek el a
harcmezõn). Miért éppen a halandóságra akarják
ezzel felhívni a figyelmet? Talán mert a virágok
élete is rövidke, pár napos, jó esetben pár hetes.
Ezenkívül utalhat az örök körforgásra, mivel a szakurák minden évben kinyílnak, ezzel együtt az
újászületésre is. Kínában a nõi szépséget szimbolizálják velük.
Holnap virágzápor várható
A japánok szeretik megtervezni életük minden
mozzanatát. Errõl már elõzõleg is volt szó. Itt egy
újabb bizonyíték állításomra, ugyanis a sziget virágba borulását még a Japán Meteorológiai Intézet
is nyomon követi és elõrejelzi. A virágzás délrõl
tolódik észak felé. Okinawán kezdõdik januárban,
Kiotót és Tokiót általában március végén, április
elején éri el, majd Hokkaidou szigetét pár héttel
ezután. Azt is közlik, hogy a fák milyen százalékban borultak virágba az adott helyen, valahogy
így; „Holnap cseresznyefa-virágzási front éri el
Tokió városát, ahol a rákövetkezendõ napokban a
fák 85%-án kinyílnak a virágok. Kívánni természetesen derûs éjszakát kívánok”, így mindenki
felmérheti, hogy melyik hétvégére kell szabaddá
tennie magát, hogy együtt ünnepelhessen a tömeggel a parkokban.
Természetesen ezek az elõrejelzések sem
100%-ig pontosak, hiszen sok tényezõ közrejátszhat. Minél több napfény éri a bimbókat, annál hamarabb nyílnak ki. Ebbõl következik, hogy ha
kedvenc fáid egy tokiói felhõkarcoló tövében vannak, lényegesen többet kell majd várnod, hogy
gyönyörködhess a virágaikban. Ha viszont egyik
délután megtörténik a csoda, az esti szélvihar másnapra lefújhatja az összes szirmot a fáról.
A legelterjedtebb szakura Japánban a somei
yoshino. Öt darab szirma majdnem teljesen fehér,
és egy héten belül lehullnak, még mielõtt a levelek
elõbújnának. Nagyon fontosnak érzem, hogy még
két kifejezést megosszak a Tisztelt Olvasóval,
ezek pedig a manaki és kaika. Az elõbbit arra

Sakura sakura
Sakura sakura
Noyama mo sato mo
Miwatasu kagiri
Kasumi ka kumo ka
Asahi ni niou
Sakura sakura
Hana zakari

Sakura sakura
Yayoi no sora wa
Miwatasu kagiri
Kasumi ka kumo ka
Nioi zo izuru
Izaya izaya
Mini yu kan

Szakura szakura
Cseresznyevirágok, cseresznyevirágok,
A hegyekben is, a falvakban is,
Amíg csak ellátsz.
Köd lenne vagy a felhõk?
Illatoznak a reggeli napfényben.
Cseresznyevirágok, cseresznyevirágok,
Virágba borulva.
Cseresznyevirágok, cseresznyevirágok,
Keresztül a tavaszi égbolton,
Amíg csak ellátsz.
Köd lenne vagy felhõk?
Illatuk száll a levegõben.
Gyere, menjünk,
Nézzük õket!

Mikus Róbert
A japán tavaszról (és még sok-sok másról) részletesebb információkat az AnimeStars Magazin 8.
számában talál a Kedves Olvasó.
További információk a magazinról a hamarosan megújuló weboldalunkon:
www.asmagazin.hu
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Rendõr ségi Hír ek
Dömsöd területén az eltelt idõben az alábbi
baleset történt:
2009. január 31-én hajnali 02 óra körüli
idõben egy kiskunlacházi férfi a személygépkocsijával Baja felõl Budapest irányába haladt. Az 51-es fõúton Dömsöd, Kossuth Lajos
utcán egy neki balra ívelõ útkanyarulatban
nem az út- és látási viszonyoknak megfelelõen választotta meg a sebességét, így elvesztette uralmát a személygépkocsi felett, és az út
jobb oldalán álló villanyoszlopnak, majd ezt
követõen egy fának ütközött. A fiatalember
nem törõdve a villanyoszlopban okozott kárral, a helyszínt elhagyta. Hála kollégáink
gyors és szakszerû intézkedésének, a vétkes
sofõr hamar kézre került. A vezetõrõl megállapítást nyert, hogy nem rendelkezik vezetõi
engedéllyel és az autó sem az õ tulajdonában
van. A személygépkocsi vezetõjét az intézkedõ rendõr szondáztatta, negatív eredménnyel.
Dömsödön az alábbi bûncselekmények
történtek:
Ismeretlen tettes 2009. 01. 22. 19:00 óra és
2009. 01. 23. 08:15 óra közötti idõben Dömsöd, Elõre utca 17. sz. alatti családi házhoz
tartozó melléképületbe garázsajtó-kibontás
módszerével jogtalanul behatolt és onnan különbözõ szerszámgépeket és horgászfelszerelést tulajdonított el kb. 150.000 Ft értékben.
2009. 01. 25. és 2009. 02. 03. közötti idõszakban ismeretlen tettes 2344 Dömsöd, Napos part 79. sz. alatti hétvégi ház bejárati ajtók
zárjainak kifeszítése módszerével behatolt, és
onnan mûszaki cikkeket, horgászfelszereléseket tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár: 250 000 Ft.
Egy budapesti lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2009. 01. 28-át megelõzõ napokban 2344 Dömsöd, Nyárfa sétány
3761/42. sz. alatti hétvégi házának udvarában
lévõ emésztõ vasrácsát és fakerítését eltulajdonította, ill. a kertben található lámpákat öszszetörte. A bûncselekménnyel okozott kár:
300.000 Ft.
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést az a
pórul járt családi ház tulajdonos, akinek Dömsöd, Kisdunapart utca 22. sz. alatti családi házába 2009. 02. 18. 16:00 és 2009. 02. 19. 08:30
közötti idõben a bejárati ajtó alsó tüskéjének
tokból kiszakítása módszerével behatoltak és
onnan beltéri ajtót, kisgépeket, hosszabbítót
tulajdonítottak el. A bûncselekménnyel okozott kár: 250 000 Ft, rongálással: 20 000 Ft.
Szemfüles rendõreink állampolgári segítséggel ismét fatolvajokat fogtak a Dömsöd
környéki erdõkben. A segítséget ezúttal is köszönjük, és a jövõben is számítunk szíves
együttmûködésükre.
A dömsödi üdülõterületen több betörést is
jelentettek felénk a bûncselekmények elszenvedõi, kérem a lakosságot, fokozottabban

ügyeljelenk értékeikre, érdemleges információ esetén forduljanak bármelyik rendõrhöz.
A Ráckevei Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetõje, Papp Attila r. õrgy.
tájékoztatja Dömsöd lakosságát, hogy a körzeti megbízottak Dömsödön, minden páros
hét csütörtöki napján 14.00-16.00 óra közötti
idõben tartanak fogadóórát a Dömsöd, Petõfi
tér 6. szám alatt. Keressék Ódor Zoltán vagy
Baka Miklós urakat és információikkal segítsék munkánkat.
A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról
Sok állampolgár 2008-ban is élt azon jogával, hogy kötelezõ felelõsségbiztosítását másik biztosítótársasághoz kötötte át. Sok évi tapasztalat alapján kijelenthetjük, hogy a bürokrácia malmai ebben az évben sem õröltek
gyorsabban a tavalyinál – a legtöbb biztosító
az idén sem tudta idõben feldolgozni a beérkezõ szerzõdéseket, és bizony nem ritka eset,
hogy az igazolások kipostázása is késedelmesen történik meg.
Hogy mégse legyünk teljesen tudatlanok a
biztosítással kapcsolatban, íme egy kis összefoglaló a kötelezõ felelõsségbiztosításról és az
annak hiányában történõ hatósági intézkedésekrõl.
A gépjármû üzemben tartójának kötelezõ
felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI.
8.) Korm. rendelet szerint minden magyarországi telephelyû gépjármû üzemben tartója
köteles a gépjármû üzemeltetése során okozott károk fedezetére – meghatározott összeghatárokig – gépjármû-felelõsségbiztosítási tevékenységre jogosult biztosító társasággal felelõsségbiztosítási szerzõdést kötni, és azt folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani.
A Magyar Köztársaság területén gépjármû
kizárólag érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés megléte esetén
üzemeltethetõ.
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.)
BM rendeletben foglaltak szerint a jármûvezetõ egyebek mellett köteles az ellenõrzésre
jogosult hatóságnak átadni a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás fedezetének fennállását tanúsító okiratot.
A fedezet fennállásának igazolása történhet:
1) biztosítási kötvény és – a kötvényen szereplõ fedezeti idõszak leteltét követõen – az
adott díjfizetési idõszakra vonatkozó csekk
vagy bizonylat, vagy
2) a biztosító által kiállított igazolólap bemutatásával.
Az a jármûvezetõ, aki a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést valósít
meg. E jogsértés miatt a rendõr figyelmeztetést alkalmazhat, 3.000-tõl 20.000 forintig ter-

jedõ helyszíni bírságot szabhat ki, illetve szabálysértési feljelentést tehet. A szabálysértési
eljárás során a hatóság harmincezer forintig
terjedõ pénzbírságot szabhat ki.
Az az üzembentartó, akinek gépjármûve
érvényes kötelezõ felelõsségbiztosítás nélkül
vesz részt a közúti forgalomban, szintén szabálysértést valósít meg, mely miatt a fenti intézkedések és szankciók alkalmazhatók azzal
az eltéréssel, hogy a szabályértési eljárás során kiszabható bírság legnagyobb összege
százezer forint.
Amennyiben a közúti ellenõrzés során a
gépjármû vezetõje a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás fedezetének fennállását
nem tudja igazolni és az a jármûnyilvántartásból sem állapítható meg, az intézkedésrõl
készült jelentés (feljelentés) egy példányát a
rendõrhatóság három munkanapon belül
megküldi az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.
Ezt követõen a közlekedési igazgatási hatóság haladéktalanul felhívja az üzemben tartót a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás
fedezete fennállásának igazolására.
Ha az üzemben tartó a felhívás kézhezvételétõl számított 8 napon belül az igazolólap
vagy a biztosítási kötvény és az adott biztosítási idõszakra vonatkozó valamennyi készpénzátutalási megbízás feladóvevénye (csekk) bemutatásával nem igazolja a biztosítási szerzõdés fennállását, a jegyzõ a jármûvet kivonja a
forgalomból. A gépjármû forgalomból való kivonását elrendelõ határozattal szembeni jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya.
Körözések
Takáts Péter 46 éves Dömsöd, Szabadság
u. 97. sz. tartózkodási helyû férfi ellen a
Szeghalmi Városi Bíróság adott ki körözést
tartás elmulasztása bûncselekmény elkövetése miatt.
Bödõ György 55 éves Dömsöd, Középsõ út
118. sz. alatti lakos ellen a Ráckevei Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya
adott ki elfogatóparancsot.
Elsik Attila 40 éves Dömsöd, tókerti lakos
ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott
ki körözést, tartózkodási helyét kell megállapítani egy magánokirathamisítás bûncselekmény ügyben.
Budai István 40 éves Dömsöd, Pécskai sor
1. szám alatti lakos ellen a Ráckevei Városi
Bíróság adott ki elfogatóparancsot lopás bûncselekmény elkövetése miatt.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls.
hölgyet, a körözési elõadót is vagy bármelyik
rendõrt.
A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-30960-0572, 06-20-444-1268
Feiglné Fekete Anita
r. fõhadnagy
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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
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
FALUGAZDÁSZ
szerdánként 13-14.30-ig, pénteken 8-14
óráig

A dömsödi Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ 2009. március
havi programjai
2009. március 5. csütörtök 10,30-tól
A négyszögletû kerekerdõ.
Színházi elõadás óvodásoknak.
Belépõjegy: 400 Ft
2009. március 8.
MOZI! MOZI! MOZI!
14.00 – Meglepetésfilm fiataloknak
16.30 – A látogató, 19.00 – Az ajánlat
2009. március 15. vasárnap 14 óra
Megemlékezés nemzeti ünnepünkre
2009. március 24. kedd 18 óra
Magyarok Szövetsége lakossági fórum
2009. március 28. (szombat) 19 órától
BANYA BÁL
Minden banyát és nem banyát szeretettel várunk!!! Színvonalas mûsor, meglepetés fellépõk, büfé, tombola
Belépõdíj: 1000 Ft, gyermekeknek: 500 Ft
ELÕZETES
2009. április 5. (vasárnap) 16 órától
MUSICAL és FILMZENEI DALEST
a Ju és Zsu Társulat elõadásában és
szervezésében
2009. április 18. (szombat) 16 órától
IRINGÓ ELÕADÁS

A dömsödi IRINGÓ
Színjátszókör elõadásában
THOMAS BRANDON:
CHARLEY NÉNJE
(Zenés vígjáték 3 felvonásban)
Charley:
Annie:
Jack:
Kitty:
Babberley:
Ella:
Lucia:
Francis:
Godfrey:
Spittigue:
Esther:
Brassett:
Szolgáló:
Súgó:
Rendezõ:

Csaplár Sándor
Gábor Tünde
ifj. Tarr István
Bábel Andrea
Kincses István
Tarrné Zsóka
Jóniné Mariann
Tarr István
Nagy Sebastian
Bábel László
Kovács Petra
Korona Sándor
Orosz Anna
Bábelné Marika
Badenczki Csilla

Elõadás helyszíne: OMK Dömsöd
Elõadás idõpontja: 2009. 04. 18., 16.00.
MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!

Illényi Katica: Szerel
Illényi Katica izgalmas elõadói esttel örvendeztette meg a közönséget a Tivoli Színházban január 23-án, a premierre minden
jegy elkelt!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel az
elõadást havi két alkalommal fogja mûsorára tûzni a Tivoli Színház. A következõ idõpontok március 7-e és 25-e, melyre még korlátozott számban kaphatóak jegyek.
A mûvésznõ számtalan sikeres koncertet tudhat maga mögött, legutóbb decemberben két
teltházas koncertje volt a Thália Színházban.
Mégsem pihen, hanem az új feladatra koncentrál. Régi vágya teljesül ezzel, hiszen az ének, a
zene mellett most egy kis színházat is belevarázsol az elõadásba azzal, hogy mesélni fog a dalok között. A közönség pedig elmerenghet vele
és elgondolkozhat, mitõl nõ a nõ, mitõl férfi a
férfi, és miért szeretnek egymásba.
Katica szeretettel vár mindenkit és igazi meséket ígér a hegedû hangján!

mesék

„Miért van szerelem”?
Miért van az, hogy senkit nem kerül el, hogy
egyformán érvényes kicsire – nagyra, idõsre és
fiatalra?
Miért gondoljuk, hogy vannak dolgok, melyek csak velünk történhetnek meg: a mindent
elsöprõ érzelmek, a világot átformáló szenvedély, féltés és féltékenység, a reményvesztett
várakozás, a vágyak vihara vagy a beteljesült
boldogság?
Egy dologban biztosak lehetünk: minden
hangulatról írtak már dalt. S a dalokon keresztül
talán megérkezik a válasz.
Ének és hegedû hangján szólalnak meg a
szerel mesék, a hol vidám, hol szomorú, de
minden korosztályt megérintõ, meghitt hangulatú elõadói esten.
Zongorán kísér: Silló István / Darvas Ferenc
Februártól havonta két alkalommal látható a
Tivoli Színházban a Szerel mesék!!!
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Porosodó írásokból…
1848. március 15. és a szabadságharc minden magyar ember szívét megdobogtatja!
Számtalan tárgyi és írásos anyagot õrzünk errõl
az idõszakról, és az évek múlásával emlékhelyek is kapcsolódnak 1848-49-hez, történelmi,
irodalmi alakjaihoz.
Az akkori események kapcsán Bede Kornélia által rendelkezésünkre bocsájtott dokumentumokat közlünk. Idõrendben elsõként az 1849.
decemberben keltezett Kossuth rendelet (1-10.
pontjából, a 3; 4; 5-ös) részét idézzük. Általa
valós képet kapunk a korszak szellemiségérõl s
a maitól eltérõ nyelvezetérõl!
„3.-szor Egy országot nem lehet meghódítani, ha a nép hazájához hû marad. Azzal ámítgatják a népet, hogyha bár milly népes községbe csal 10-20 embert küld is be az ellenség annak kénytelen a nép engedelmeskedni, különben nagyobb erõ jön ellene s ez pusztítani fog.
Ha látja az ellenség, hogy a nép a legkisebb
erõmutatásnak 10-20 fegyveres ellenség parancsának, vagy csak megérkezése fenyegetésének is meghódol, úgy kényelmesen egy pár
100 emberrel meghódíthatja az országot.
De ha látja, hogy a nép az õ száguldó csapatait amint kell és lehet agyonveri, elfogja,
akkor az ellenség kéntelen egész erejével
együtt maradni, nehezen mozdul és éhen veszel. Kötelessége tehát a törvény hatóságnak s
községi elöljáróknak és egyes tisztviselõknek
arra ügyelni, hogy amelly községben az ellenség kisebb csapatai jelennek meg, azt a nép
fogja el vagy irtsa ki hazánk szent földérõl,
nem fog emiatt a nép kárt szenvedni, mert ha
az ellenség látja, hogy az ellenség el van határozva magát oltalmazni, nem könnyen merészel kalandozni a nép közé s magára szorítva
ütközet nélkül is elvész kis idõ alatt, de ha mégis e miatt kárt szenvedne a nemzet, annak megtérítését biztosítja.
4.-szer Az ellenség által megszállott helyekre
nyereségvágyból élelmiszereket vagy takarmányt eladás végett bevinni – hazaárulási vétek
büntetés alatt tilalmas.
5.-ször Ha az ellenség valamely vidékhez
vagy községhez nagyobb erõvel közelg, s nincs
a közelben nemzeti hadsereg melly azt vissza
vehetné, a népnek kötelessége élelmiszereket és
takarmányt az ellenség elõl eltakarítani, s amit
el nem takarít, azt elégetni semmivé tenni –
inkább, hogy sem az ellenség kezébe kerüljön –
ha a nép azt teszi, az ellenség éhen kéntelen elveszni.
Ezek azon rendeletek melyeknek parancsteljesítését s vele a Haza megmentését a kormány
a nemzet nevében nem csak megvárja hanem
meg is kívánja, a köteles engedelmességet
számba venni el nem mulaszthatja.

Kelt Debreczenben Januárius 25-én 1849
A honvédelmi bizottmány elnöke – Kossuth
Lajos.”
A következõ hivatalos levél a Kecskeméti
(Cs.K.) parancsnokságtól Tas helység elöljáróinak érkezett.
„A Cs. Kir. Katonaság nagy menyiségû osztályokban vonulván Kecskeméten mint országúton keresztül e folyó szeptember hóra, 9, 10, 11
és 12-én, kiknek száma maga Kecskemét elegendõ elõfogatokat szolgáltatni nem képes;
múlhatatlan és szigorú kötelességül kéretik annak okáért Tas helység Elöljáróinak, hogy szeptember 10-e estvéjére 12. az az tizenkét elõfogatokat oly módon berendeljenek, hogy azokat
még aznap estve a Kecskeméti biztosnál a Városházánál be is íratni lehessen, az elmulasztást
a legkeményebb katonai fenyíték fogja követni.
Kelt Kecskeméten szeptember 5-én 1849”
A parancs útját és sürgõsségét a levélen feltüntetett helységnevek, az érkezés és továbbküldés pontos ideje dokumentálja.
– Fülöpszállás – du. 1 órakor – Szabadszállás du. 4 óra – „Kun Szent Miklós vette 8 órakor, 1849 mindjárt küldötte september. 9 dikén.”

Tisztelettel hívjuk és várjuk
Önt és Kedves Családját

2009. március 15-én,
(vasárnap) 14 órára
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ nagytermébe

az 1848. március 15-i forradalom és
szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülõ községi ünnepségre
és az azt követõ koszorúzásra a
Petõfi Emlékhelyeken
Ünnepi köszöntõt mond
Balogh László Levente
önkormányzati képviselõ
Ünnepi mûsort adnak:
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
alsó tagozatos tanulói
Felkészítõ tanár: Jávorka Józsefné
Közremûködnek:
a koszorúzási helyeken a Dezsõ Lajos
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tanulói, valamint
megemlékezést tart
a Petõfi Emlékmúzeumban
az Ifjúsági Színjátszó Kör
Koszorúzás a Petõfi Emlékhelyeken:
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ, Petõfi-ház, Petõfi tér, Petõfi-fa
Petõfi Emlékmúzeum
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Kossuth-bankó névvel jelölik az 1848-iki
magyar kormány, illetõleg Kossuth Lajos pénzügyminiszter által kibocsájtott pénzjegyeket.
Az 5-10-100-1000 (tehát az itt látható 10 és
100) forintos címletek állami pénzjegyek, melyek fedezetéül nem érclap, hanem az állam jövedelmei szolgáltak.
A szabadságharc elnyomása után az abszolút
kormány a Kossuth bankókat minden kárpótlás
nélkül beszedette és megsemmisítette!
Közreadta:
-V.I.-

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
FÜLÖP LÁSZLÓNÉT
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek el és mély fájdalmunkban
osztoztak.
Fia és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,
akik drága halottunk
MARTON GYÖRGYNÉ
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára a kegyelet virágait és koszorút
helyeztek el.
Szeretõ férje és a gyászoló család
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Keresztyén élet
Böjt a lemondás helyett
„Egy kis idõ még, és nem láttok engem, de ismét
egy kis idõ, és megláttok engem.”
A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól: „Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idõ, és
nem láttok engem, és ismét egy kis idõ, és megláttok
engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához”? Így
szóltok tehát: „Mi az a kis idõ, amirõl szól? Nem tudjuk, mit beszél.” Jézus észrevette, hogy meg akarják
kérdezni, és ezt mondta nekik: „Arról kérdezõsködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idõ
még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idõ, és
megláttok engem? Bizony, bizony, mondom néktek,
hogy ti is sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül;
ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az õ órája, de amikor megszülte gyermekét, nem
emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy
ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni
fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tõletek. (János evangéliuma 16, 16-22)
Kedves Testvéreim, ebben az esztendõben, böjt
elsõ vasárnapján bennem az a kérdés fogalmazódott
meg, hogy szabad-e ebben az esztendõben még a
böjtrõl beszélni? Nagyon sok ember érzi azt, hogy
az életlehetõségei beszûkülnek, kevesebb pénze jut
az életre, kevesebbõl kell gazdálkodnia, és mindenhol megszorításról és lemondásról beszélnek. Mindenki egyfajta böjtöt él át. Lehet-e még ezt, szabade még ezt azzal tetézni, hogy eljövünk a templomba,
és itt egy külön üzenetként a keresztyén böjtrõl kell
újabb beszédet hallgatni. Most tényleg úgy tûnik,
hogy mindenki lemondásban él.
Beszélgetek idõsekkel, és az idõsek mondják –
ebben nagyon keserûen szólal meg a lemondás lelkülete – „én már nem érem meg, hogy valami jó
történjen, hogy jó idõszak jöjjön az országra, talán
az unokáim, de én már biztos nem élem meg”. Lemondóan szólnak a középkorúak is. Õk azt mondják, hogy: „Nekünk már nem lesz nyugdíjunk. Lehetetlen, hogy ez a rendszer kibírja addig. Irigyeljük a nyugdíjasokat, mert azoknak valami még
biztos az életükben, a munkás évek után még kapnak valamit.” Lemondó közönyösség van a fiatalok szívében is: „Nekünk már nem valószínû,
hogy lesz saját otthonunk. Nekünk nem lehet már
gyermeket vagy családot vállalni, házasságban élni. Kilátástalan a jövõ, lemondunk azokról a dolgokról vagy értékekrõl, amelyek szüleink vagy
nagyszüleink idejében még fontosak voltak.”
Mindenki egyfajta lemondásban él, de éppen
azért, mert itt van ez a megszorításokból, válságból
fakadó lemondó hangulat, itt van ez a letargia és elkeseredés, éppen ezért kellene megértenünk, hogy
mennyivel másabb a keresztyéni böjt, és megérteni
azt, hogy semmi köze nincs ennek az elkeseredésnek ahhoz, amit az Isten Igéje böjtként nevez meg.
A keresztyén böjtnek, lemondásnak ugyanis
van szent lelkülete, van hiteles vezetõje és van életet hozó értelme! Nem ismételgetés tehát az, hogy
itt böjtöt hirdetünk Isten Igéje alapján, hanem éppen az egyetlen eszköz arra, hogy a reménytelen
lemondások értelmetlenségébõl a reményteljes áldozatvállalás világosságához jussunk.
Amit felolvastam Igeként, Jézusnak és tanítványainak a beszélgetése. Jézus bejelenti a tanítvá-
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nyoknak, hogy nemsokára elvétetik tõlük, de ez a
Tõle való elszakítottság rövid ideig tart, és akkor
újra meglátják Õt. Jön tehát egy idõszak, amiben
nélkülözniük kell Jézus jelenlétét. Le kell Róla
mondani, de ez csak egy átmeneti idõszak, és az a
szomorúság, amely betölti õket a Krisztustól való
távolság idején, akkor amikor Krisztus újra eljön,
örömre fog változni. Ebben a jézusi tanításban
benne van mindaz, amit a keresztyén böjtrõl tudni
kell, a keresztyén lemondással kapcsolatban tudnunk kell. Így szóljon, tanítson bennünket Isten
Lelke a keresztyén böjt indulatáról, a keresztyén
böjt Uráról és a keresztyén böjt értelmérõl.
Elõször is látnunk kell a keresztyén böjtnek az
indulatát. Minden böjtnek és lemondásnak indulattal kell járnia. Ha egy értéktõl megfosztanak bennünket, lehetetlen, hogy ne váltson ki belõlünk indulatot. Ha nekünk kell lemondani valamirõl, a lélek normális mûködése közben indulatokat hoz, indulattal jár. Nem maradhat közömbös az ember, ha
lemondatják, vagy le kell mondania valamirõl, amit
értéknek lát. Nagyon furcsállom ezt a nagy lemondást és nagy közönyt a mai magyar társadalomban.
Vagy nem hiszem el, hogy komolyan mondja az
idõs, hogy: „Én már nem érem meg”, komolyan
mondja a fiatal, hogy: „Nekem már nem lesz rendes
öregkorom”, vagy nem mondja ezt komolyan, vagy
pedig még nagyobb baj van. Lehet, hogy teljesen
beteg a lélek. Lemondást közönnyel fogadni, böjtöt
közönnyel hordozni az egészséges lélek számára lehetetlen. Akkor itt valami nagyon nagy baj van. Akkor itt a lelkek halottak. Egy tompaság van, egy érzéketlenség, és ezt hisszük bölcsességnek. Azt gondoljuk, hogy ez jó így, akkor itt valami kábítottsággal találkozunk. A böjt mindig indulatokkal jár.
Lássuk Jézus tanítványait. Jézus utal rá, hogy
egy ideig nem lesznek Vele az övéi. Egybõl elindul
a kérdezgetés, mirõl van itt szó? Nem értik, de beleakad a lelkükbe az, amit Jézus mondott. Mirõl
beszélt? Szeretik a Jézussal való közösséget. Jézus
kijelenti, hogy ez most megszûnik egy idõre, és
egybõl reagálnak. Nagyon érzékenyen érinti õket.
Késõbb pedig Jézus azt mondja nekik, hogy abban
az idõszakban sírni és jajgatni fognak. Nem arról
szól a megfosztottságuk, hogy ellesznek, közönyösen tudomásul veszik. Sírni és jajgatni fognak.
Hívõ emberek? Igen, komoly hívõ emberek, õk a
tanítványok, és mégis sírni és jajgatni fognak. Miért? Mert mûködik a lelkük. A böjtnek van indulata. Amirõl nagyon könnyen lemondunk, azt vagy
nem tartjuk értéknek, vagy pedig teljesen beteg a
lelkünk. Ebben az esetben nagyon komolyan oda
kell fordulnunk Istenhez, hogy egyáltalán a lelkünk kezdjen mûködni, hogy egyáltalán legyen
szívünk, hogy egyáltalán éljünk még, és gyorsan
jöjjünk le a szerrõl amivel kábítjuk magunkat,
mert nagyon nagy a baj. Nagyon nagy a baj.
Döntõ persze az is, hogy mi váltja ki a böjti indulatot. Amikor egy országban az okozza a legkomolyabb izgalmi állapotot, hogy egy vetélkedõ
sms számlálásánál mennyit csaltak, vagy hogy egy
közszereplõ bágyadó önértékelését milyen új párkapcsolattal kívánja régi szintjére hozni, ott teljes
az értékrendi káosz. Ott valóban csak az vált ki lemondásos indulatot, hogy ha kevesebbet lehet szórakozni. Az értékek azonban nem itt kezdõdnek.
Sõt, lehet hogy fontos egy embernek a hobbija, lehet hogy fontos a családjának a gazdasági elõmenetele, de a legnagyobb érték a Jézussal való
közösségünk. A tanítványoknak az fáj a legjobban, hogy el kell távolodniuk Jézustól. A lelkük, a
Krisztussal való közösségük, az együtt töltött idõ,

az áldott lelkigondozói beszélgetések, a Krisztustól kapott példa, a Krisztustól kapott vigasztalás,
támogatás, életcél. Ez ideiglenesen átrendezõdik,
ezért valóban sírni és jajgatni kezdenek. Mi pedig
talán ebben vagyunk a legközömbösebbek.
Kedves Testvéreim, adjon az Úr nekünk új értékrendet, de mindenekelõtt valóban élõ szívet.
Másodszor nagyon fontos arról beszélni,
hogy ki a keresztyén böjt Ura? Ki az, aki beszélhet a lemondásról, ki az, aki hitelesen szólhat arról,
hogy átrendezõdik az élet, és az, ami eddig jó és
fontos volt, az most elvétetik egy idõre. Ki az, akinek van erre joga, aki belevezetheti az embereket a
lemondásba? Ezt nem teheti akárki, csak az, aki
teljes sorsközösségben él az övéivel, népével. Jézus Krisztus amikor beszél arról, hogy ti sírni és
jajgatni fogtok, akkor megy sírni a Gecsemánékertjébe, vért izzadni, hordozni a gonosz terhét, az
Isten haragját, és odaadja hátát a verõknek, és nem
csak sírni megy, hanem sírba megy. Így vezeti az
övéit is a lemondásba. Ezeknek a dolgoknak meg
kell történni, ez benne van az Isten tervében. Benne van a sírás, jajgatás, böjt és harc, benne van, de
Õ hitelesen beszél errõl. Nagyon fontos, hogy lássuk ezt. A mai helyzetben sajnos a politikai vezetõk között hiteles böjtbe vezetõ ember nincs. Nekünk azonban most is van Krisztusunk, aki keresztyén böjtbe vezethet bennünket teljes joggal.
Olyan böjtbe, amely az Isten tervében benne van,
és áldást eredményez majd. A böjt koncentrált Istenkeresés, imádság, közbenjárás. Ennek az idõszaka van itt. Erre adatik a böjt nekünk. Õ a böjt
Ura, és adjon az Úr nekünk engedelmes szívet,
hogy kövessük a böjt Urát, mert így lehet az, hogy
a szomorúság után igazi öröm vár bennünket.
Harmadszor tehát látnunk kell azt, hogy a
keresztyén böjtnek az életet sorvasztó megszorításokkal ellentétben mindig van életet hozó értelme. A böjt a jövõért és az életért történik. A böjt
a jövõrõl szól. Jézus a szülõ asszony példáját mutatja fel. Nézzétek, ez az asszony lemondott a kényelemrõl mikor vállalta a gyermeket. Ráadásul eljön az az idõszak, amikor minden fáj, és meg kell
szülnie gyermekét, de van értelme ennek, hiszen:
„ember születik a világra”. Életet hoz a világba az
asszony lemondása, fájdalma, és azért mondja Jézus, hogy akkor már nem emlékezik arra a fájdalomra, amit átélt, mert ember született a világra.
Ennyit ér az ember, hogy hátraszorítja a fájdalom
emlékét. Ennyit ér az élet, hogy nem számít a fájdalom már. A tanítványok szenvednek, amikor látják
a keresztet, az Igaz áldozatát, de megelevenedik
lelkük akkor, amikor a feltámadás után részesülnek
Krisztus áldozatának és gyõzelmének áldásaiban.
A keresztyén böjtnek van értelme. Lemondásnak,
istenkeresésnek, közbenjárásunknak így van értelme.
Az élet szolgálata. Most erre van a legnagyobb szükség. Valóban legyen gyakorlatunkká itt a böjtben is,
hogy imádkozzunk, keressük az Istent a magunk lelkének, és keressük az Istent szeretteinknek. Járjunk
közben, mert ez hozhat életet, és semmi más.
Ez tehát a böjt. Megszorításokról sokat hallunk,
a lemondásokban benne élünk, de az, ami valóban
értelmes lemondás, valóban jövõt és életet jelentõ
lemondás, az csak a Krisztust keresõ böjt lehet.
Adjon azért az Úr nekünk igazi böjtöt, amiben
megvan a böjti indulat, sírás, jajgatás, fájdalom.
Megvan a böjtünknek vezetõje, maga Jézus, és
megvan a böjt reménysége is, hogy van értelme,
mert életet szerez a böjt. Így formáljon bennünket
az Úr, ehhez fordítsa a mi szívünket. Ámen.
/Balogh László Levente/

18

XIX. évfolyam 3. szám

Találtam egy képet...
Az alábbi képeket Csehi Csaba és Bencze
Józsefné olvasónk gyûjteményébõl adjuk
közre.

A felvételek Csehi Csaba gyûjteményébõl
kerülnek közlésre.
A képen szereplõ személyeket
nem ismerjük.
Ezt a fényképet Bencze Józsefné Papp Ilona bocsátotta rendelkezésünkre. Az 1917-ben
készült felvételen édesapja és annak legénykori komái láthatók a következõ sorrendben.
Ülõ sor balról jobbra:
Szabó Lajos
Papp László
Denke József
Bácsi Gábor
Új László
Váczi Lajos
Álló sor balról jobbra:
Nyúl István
Hegedûs Sándor
Kiss Miklós
Csonka Lajos
Duzmath József
Köszönjük szépen a képeket!
Összeállította: Szabó Andrea
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Mezõgazdasági hírek
2009. év március hó
Tisztelettel köszöntök minden olvasót, dömsödi lakótársat, gazdálkodót,
kertészkedõt. A több éves szokástól eltérõen, most nem a mezõgazdasági
szakmai aktuális tennivalókkal kezdem, hanem a szinte mindannyiunkat foglalkoztató témákról kívánom elmondani illetve leírni szerény véleményemet.
Minden télen, de most még jobban alig várjuk már a szép tavaszi idõt,
mert bizony elegünk van a borongós, hideg, napfénytelen idõbõl. Hangulatunkat, közérzetünket nemcsak a zord téli idõjárás, hanem az elmúlt hónapok kedvezõnek nem mondható eseményei is rontották. Nem akarom e témákat részletezni, ezeket mindannyian tudjuk, sajnos annak anyagi vonzatát is egyre jobban érezzük. A pénzügyi és gazdasági válság okait a sajtó és
a média próbálja magyarázni, de nem sokra megyünk vele, mert mi egyszerû állampolgárok csak azt érezzük, hogy egyre drágább a megélhetés, a
fûtés, a villanyáram, a szolgáltatások árai rohamosan emelkednek.
A társadalomban egyre nagyobb az igazságtalanság, sajnos nemcsak
Magyarországon, hanem szinte az egész világon.
A fentiek ellenére mégis azt mondom, hogy majd jön még egy jobb
idõszak, egy kis részben ez rajtunk is múlik. Én már sok évet megéltem,
gyermekfejjel átéltem a második világháborút, majd az 50-es évek padláslesöprõ Rákosi-rendszert, az erõszakos termelõszövetkezeti átszervezést, ami gazdaságilag a termelés és a foglalkoztatás szempontjából nem
is volt olyan rossz. Majd jött az 1989-90-es években a rendszerváltás,
amikor lebontottuk a mezõgazdasági nagyüzemeket, kárpótlás volt a földvisszaadás az összes ellentmondásával együtt. Az elmúlt közel húsz esztendõ is sok változást hozott, jót is, rosszat is, mert azt hittük, hogy igazságosabb, emberibb világ lesz, de sajnos sok ember csalódott. Az tény, hogy
az életszínvonal összességében sokat emelkedett, és mégis elégedetlenek
vagyunk, mert túl nagyok az igények.
A háború után emlékszem, már annak is örültünk, és elégedettek voltunk, ha zsíros kenyeret vihettünk az iskolába tízóraira. Voltak olyan évek
a háború után, hogy csak jegyre kaptunk kenyeret, cukrot.
Ezek után térjünk vissza a jelenkorra, a 2009-es év tavaszára. A parasztembernek, gazdálkodónak, kertészkedõnek a tavasz mindig a reményt jelentette, és kell hogy most is jelentse. Egy régi versrészlet jutott eszembe,
de sajnos csak egy kis részére emlékszem, még a háború utáni negyvenes
évek végén olvastam az akkor megjelent gazdakalendáriumban:
„A gazda fohásza
(részlet)
Ha vetése zöldül, gondjai enyhülnek
Tavaszi kikelet, növények éledeznek
Reményekkel telve néz fel az égre
Lesz kenyér a családnak erre az évre”
A mai világunkban az elégedetlenség mellett nagy probléma az erkölcsi értékek, normák, hagyományok semmibe vétele, az erõszak, a gyûlölködés, a rosszindulat eluralkodása. Sajnos a média jelentõs része azt sugallja, hogy valósítsd meg önmagadat! Ha az érdeked úgy kívánja, tipord
le a másikat, félredobva minden erkölcsi normát. Ez a folyamat látható a
nagypolitikában, a kisebb közösségekben, sõt még néha a családokban is.
No de ezek után térjünk rá, hogy most március elején mi is a legfontosabb tavaszi munka a határban, a házikertekben.
Elmondhatjuk, hogy nem volt igazi nagy tél, nem volt sok hó, nem volt
rendkívüli hideg. Az õsz és a tél folyamán volt elég sok esõ, így a talajok
kellõen át vannak ázva, tehát van tartalék nedvesség a földekben.
Most kora tavasszal a szántóföldeken a legfontosabb feladat az õszi kalászos gabonák fejtrágyázása, nitrogéntartalmú mûtrágya kiszórása, kijuttatása. Sajnos a magas mûtrágyaárak és az alacsony terményárak miatt
sok gazdálkodónak nincs pénze a mûtrágyára, mert még a termények jelentõs részét, fõként a kukoricát nem tudták eladni, értékesíteni.
Ha az idén is olyan alacsony lesz a termények ára, mint tavaly, meggondolandó, hogy érdemes-e mûtrágyázni, mert egy mázsa mûtrágyáért
4-5 q terményt kell eladni.
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De mindezek ellenére, azért hektáronként szórjunk ki 1,5-2 q nitrogén
mûtrágyát és reménykedjünk, hogy jobb ára lesz az idei termésû gabonának és megtérülnek a költségek.
A kiskertekben, szõlõkben, gyümölcsösben is egyre több a feladat most
március elején. Reméljük, hogy a március meghozza a jó idõt, felszárad a
talaj és megkezdhetjük a munkákat. Március elején vethetjük a kora tavaszi zöldségnövények magjait, mint a borsót, hagymát, mákot. A gyümölcsfák metszését mielõbb fejezzük be, és a metszést követõen végezzük a lemosó permetezést, mert az alapos lemosó permetezés az alapja az
egész éves növényvédelemnek. A kereskedelemben, gazdaboltokban
sokféle kén-réz tartalmú szert vásárolhatunk. A permetezés során tartsuk
be a tájékoztatókban leírt útmutatásokat, munkavédelmi, környezetvédelmi és munkaegészségügyi elõírásokat saját egészségünk és környezetünk
védelme miatt is.
A szõlõtermelés egyik legfontosabb és termésmeghatározó munkája a
metszés. Metszés megkezdése elõtt rügyvizsgálattal ellenõrizzük a rügyek épségét, mert egyik-másik szõlõfajtánál lehet, hogy fagykárt szenvedtek a rügyek, mivel azért február elején voltak egy-két napos, 14-15
fokos fagyok, és ahol elfagyást tapasztalunk, ott több rügyet hagyunk
meg. Akkor metszünk szakszerûen, ha a metszés mértéke megfelel a tõke
állapotának, ugyanis így tartható fenn a termõegyensúly, vagyis rendszeresen terem a szõlõ. A vesszõhozam alakulása jól utal a tõke erõnlétére. A
sok, vékony, rövid ceruzavastagságnál vékonyabb vesszõ azt mutatja,
hogy túlterheltük az elõzõ évben a tõkét, sok rügyet hagytunk meg, most
alaposan vágjuk vissza, kevesebb rügyet, rövidebb csapot hagyjunk meg,
és így helyreáll az egyensúly.
Befejezésül minden jót, szép tavaszi idõt kívánok!
Tóth István ny. mezõgazdász

Jegyárak: 3 fõs családnak 1400 Ft, 4 fõs családnak 1500 Ft,
5 fõs családnak 2000 Ft
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2009. Valentin-bál

Fotó: Kõvári Zoltán

