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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

MEGHÍVÓ

Tisztelettel hívjuk és várjuk
Önt és kedves családját a
2009. augusztus 20-i ünnepségre
10.00 óra:
Ökumenikus istentisztelet a dömsödi
egyházak részvételével a dömsödi
református templom előtti parkban
Ünnepi beszédet mond:
Pánczél Károly
országgyűlési képviselő

a Millenniumi Zászló átvétele az
„1000 éves Pest megye” tiszteletére
Ünnepi műsor

Tereprendezés a játszóudvaron szülői segítséggel
Cikk a 10-11. oldalon

AKTUÁLIS

Már hagyománnyá vált, hogy augusztus 20án a legősibb magyar ünnep, Szent István király
ünnepe ad keretet önkormányzati megemlékezésünknek is. Ezúttal is a Dömsödi Nagytemplom előtti parkban – ökumenikus istentisztelet
keretében – méltatjuk a magyarság és a keresztény hit összefonódását, államalapító Szent István királyunk történelmi nagyságát. A rendezvényünk fényét emeli, hogy ekkor vehetjük át
az „1000 éves Pest megye” emlékére készített
zászlót Pánczél Károly képviselő úrtól, aki Pest
megye Közgyűlése megbízottjaként hozza el
azt hozzánk. Az ünnepség keretében adjuk át a
„Szép Dömsödért” plakettet, amelyet azok a lakótársaink érdemeltek ki, akik ingatlanjaikat kiemelkedően szépen ápolják. Kérem, minél töb-

Fotó: Vass

ben tiszteljék meg jelenlétükkel az összetartozásunkat is jelképező eseményt. Este 9-kor aztán a
szintén hagyománnyá vált tűzijáték szórakoztatja majd az érdeklődőket.
Azt szokták mondani, hogy az év hónapjai
közül a július, az augusztus az „uborkaszezon”.
Ebben az időszakban kevés igazán fontos esemény történik. Nos, a kivétel erősíti a szabályt!
Mi a munka sűrűjében vagyunk. Biztosan sokan észrevették, hogy elkezdődtek az útépítési
munkálatok. A projekt igazán látványos fázisa
csak most kezdődik. Mire e sorok megjelennek,
már aszfaltozva is lesz a Ságvári utca. Aztán
szép sorban a többi is.
Az utóbbi hónapokban hivatalos fórumokon
és magánbeszélgetésekben is aktuális téma az

A „Szép Dömsödért”
emlékplakettek átadása
Koszorúzás

21.00 óra Tűzijáték a Duna-parton!
Út a munkához program. Bennünket is nap
mint nap foglalkoztat ez a kérdés. Nem is tehetünk mást, mert már több mint száz dömsödi
polgárt vontunk be a programba. Olyanokat,
akik nem találtak munkát, és eddig szociális segélyt kaptak. Nagyon sok újságcikket olvastam
mostanában pro és kontra is. Van, aki forradalmi
– van, aki nem átgondolt kezdeményezésnek
tartja a programot. Magam is úgy gondolom,
hogy soha vissza nem térő alkalmat nyújt azoknak az embereknek a foglalkoztatására, akiknek
nagyobbik fele még soha nem vett részt rendszeres munkában. Maga ez a tény is nem kis feladatot ró a munka szervezőire, éppen ezért próbáljuk augusztus elsejétől megerősíteni a városgazdálkodási, közmunkát szervező stábot.
Hosszas győzködés után sikerült rábeszélnem
Varsányi Antal alpolgármestert arra, hogy vállalja el ennek a csoportnak a vezetését, és közöFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
sen – most már napi kapcsolatban – próbáljuk
ezt a nem kis feladatot megoldani. Ennyi emberrel, ezzel a létszámmal, aki rendelkezésünkre áll, nem jelenthet gondot egy szép, gondozott
Dömsöd kialakítása. Bár folyamatosan járom,
járjuk a településünket, mégis kérek minden olvasót, hogy jelezze felénk (most már Varsányi
Antalnak is), ha olyan közfeladatot lát, amely
beavatkozást igényel.
A júniusi Hírnökben írtam arról, hogy több
mint százan írták alá azt az aláírásgyűjtő ívet,
amelyben azt kérik, hogy vizsgáltassuk meg a
víztorony tetején lévő hírközlési eszközök az
emberi szervezetre gyakorolt esetleges negatív
hatását. Az első vizsgálatok elkészültek, amely
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azt állapítja meg, hogy a rendeletekben előírt
határértékek nem sérültek. Ez egy többoldalas
tanulmány konklúziója, amelynek kezdő lapját
mellékletként megtalálhatják az Aktuális után.
A teljes anyag megtekinthető a polgármesteri
hivatalban. Ezzel még az ügy nincs lezárva,
mert további vizsgálatokat kérek.
Tizennégy Soroksári-Duna menti település
közműtársulást alapított azzal a céllal, hogy az
érintett településeken a parti sávból kivezessük
a szennyvizet. Ez az RSD-re vonatkozó uniós
projekt része, amely hosszú távon a Soroksári
Duna vízminőségét fogja javítani. 70%-os központi támogatás mellett 30%-ban a parti ingatlannal rendelkező tulajdonosokat fogja terhelni
a kivitelezés költsége. A legutolsó számítások
szerint ez Dömsöd térségében 160.000 és

180.000 forint között lesz. Amint konkrétumot
tudunk, minden tulajdonost külön értesíteni fogunk. Itt szeretném tájékoztatni az üdülő lakótársainkat, hogy augusztus 19-én 16 órakor az
OMK-ban közmeghallgatást tartunk.
Nagyon sokan keresnek meg személyesen, és
más módon is egy esetleges áruházlánc (Penny
Market) Dömsödre telepedése miatt. Minden
érdeklődőt szeretnék tájékoztatni, hogy két informális beszélgetésen kívül semmi konkrétummal sem tudok szolgálni. Az önkormányzaton, a képviselő-testületen semmi nem múlik.
Mi hiába adnánk bármiféle kedvezményt is, realitása az áruháznyitásnak valamikor csak akkor lenne, ha ránk találna egy olyan üzleti csoport, amely némi hasznot is látna bennünk.
Bencze István

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

Tájékoztatjuk a Betegeket, hogy Dr.
Tóth István augusztus hónapban tölti szabadságát, a helyettesítés az orvosi rendelőkben kiírva megtalálható.
I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: hétfő, 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: hétfő–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: hétfő, szerda:
07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök:
13.00–17.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfő, kedd, csütörtök, péntek:
07.30–11.00 óráig
szerda:
13.00–16.30 óráig
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A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

Internetes oldalunkat a
www. magyar-korona-gyogyszertar.hu
címen érhetik el!

Havonta kiemelt, aktuális témákkal
foglalkozunk!
Dr. Szabó Gáborné gyógyszerész

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig

Ügyelet helye:
Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma:
06/24-385-342

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009. JÚLIUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 1-jétől az ÁFA-törvény
változása miatt az önkormányzati szolgáltatásokkal kapcsolatos díjemelésekről döntött.
A képviselő-testület a Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért fizetendő beíratkozási és térítési díjakat 8/2009. (VI. 25.) rendeletével 2009. július 1-jétől az
alábbiak szerint módosította:
Szolgáltatás megnevezése
Szolgáltatás díja (ÁFÁ-val)
Könyvtárhasználók beíratkozási díja (16 év felettiek)
625 Ft/év
Fénymásolás A4-es
15 Ft/oldal
Fénymásolás A3-as
25 Ft/oldal
Nyomtatás fekete-fehér
55 Ft/oldal
Nyomtatás színes
315 Ft/oldal
Internethasználat fél óra
155 Ft
Internethasználat egy óra
315 Ft
Elveszett olvasójegy pótlása
55 Ft
Kölcsönzési idő lejártát követően fizetendő pótdíj
20 Ft/dokumentum + postaköltség

A képviselő-testület Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő
étkezési térítési díjakat 9/2009. (VI. 25.) rendeletével módosította 2009. július 1-jei hatállyal.
a) óvodás gyermek
312 Ft+ÁFA/nap
b) félnapos óvodás
76 Ft+ÁFA/nap
c) napközis iskolás
372 Ft+ÁFA/nap
d) tízóraizó és ebédelő iskolás
316 Ft+ÁFA/nap
e) ebédelő iskolás
236 Ft+ÁFA/nap
f) tízóraizó iskolás
84 Ft+ÁFA/nap
(2) Felnőtt étkezők ebéd
428 Ft+ÁFA/nap
Felnőtt étkezők tízórai
200 Ft+ÁFA/nap
A képviselő-testület a nagyközség területén a Községi Vízmű által szolgáltatott vízdíj mértékét
10/2009. (VI. 25.) rendeletével módosította.
A vízdíj mértéke: a) alapdíj: 116 Ft+ÁFA/hó, b) fogyasztott vízmennyiség után 216 Ft+ÁFA/m3.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete

20 0 9. a u g u s z t u s 1 9 -é n ( s z e r d a ) 1 6 .0 0 ó r a k o r
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban

KÖ Z MEG H ALL G AT ÁS T t ar t
az üdülõlakosság helyzetérõl,
melyre tisztelettel hív és vár minden érdeklõdõt!
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Állatorvosi ügyelet

2009. augusztus 8-9.
dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-927-2366

2009. augusztus 15-16.
dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515
2009. augusztus 20-21.
ifj. dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507

2009. augusztus 22-23.
dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-934-7625
2009. augusztus 29-30.
dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-926-4293

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Gulyás Gábor – Sándor Jolán
JÓZSEF GÁBOR
Lakatos Tamás – Nagy Erzsébet
VANDA KAROLINA
Anda Péter – Nagyváradi Anita
PÉTER GÁBOR
Pénzes Gábor – Pilán Zsuzsanna
ROXÁNA
Rakszegi Gyula – Kovács Mónika
ZAMIRA

Házasságot kötöttek:

Monostori Róbert István – Mészáros Szilvia
Dr. Keyha Ádám – Czeller Piroska Nóra
Szécsényi Károly – Béky Zsuzsanna Anikó
Cser László –
Kaikkonen Anna Riitta Hannele

Elhunytak:

Szemler István
Sváb András
Matics Károly
Halfinger József
Vida János
Király Benedekné
Kincses Erzsébet

84 éves
71 éves
76 éves
81 éves
78 éves
88 éves
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A kivitelezés első fázisaként a járdák készülnek el, majd a vízvezető árkok kerülnek kialakításra. Harmadik lépésben az utak
nyomvonalát, szegélyépítését és aszfaltozását készíti el a kivitelező. Az út szélessége 4 m + 15 cm útszegély, mindkét oldalon és az
utak mellett murvázott útpadka készül.
A kijelölt szakaszok nyomvonala a polgármesteri hivatalban megtekinthető.
A beruházás a Ságvári Endre utcában kezdődött, amelyet az átmenő forgalom elől július 9-én lezártak. Az utca lakosait mindezek
ellenére átengedik a területen, de kérjük, ha egy mód van rá, a felújítás alatt a munkaterületen kívül parkoljanak autóikkal.
Az útburkolat kialakítása az Előre, majd a Felszabadulás utcában
folytatódik. A vízbekötések cseréjét már megkezdték ebben a két
utcában is.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az árokba vagy a
nyomvonalra ültetett fákat és egyéb növényzetet a kivitelezőnek
ki kell szednie. aki szeretné facsemetéit átültetni, azt kérjük, hogy
az építkezés kezdetéig tegye meg.
Az utak melletti zöldsáv létesítése része a pályázatnak, beleértve
a faültetést és a füvesítést is.
A munkálatok alatt minden utcában nehézkes lesz a közlekedés,
az autóbehajtók előtti munkák akadályozni fogják a ki- és behajtást. Kérjük, hogy a felújítás alatt a munkaterületen kívül parkoljanak autóikkal, javasoljuk az OMK, az iskola és az Önkormányzat előtti parkoló használatát.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, a Közép-Magyarországi Operatív Program Belterületi utak fejlesztése című,
KMOP-2008-2.1.1/B-08 jelű pályázaton Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata támogatást nyert az Európai Uniótól.

Az Önkormányzat elkötelezett Dömsöd infrastruktúrájának fejlesztése iránt. A két és fél hónapos felújítás nyomán a három utca
lakói élhetőbb, kényelmesebb, konfortosabb környezetet kapnak
cserébe az elszenvedett akadályoztatásért.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kivitelezési munkálatok 2009. július 3-án megkezdődtek, és várhatóan 2009. szeptember 15-ig tartanak.

A kivitelezés ütemterve és az érintett útburkolatok kialakítása
a következő:

A kivitelezés várható időtartama: 75 nap.
Az Előre utca, a Felszabadulás út, a Ságvári utca folytatásában található Szüret
utca kap új, összesen
1707,5 fm szilárd útburkolatot, valamint
120 gépkocsibehajtó
kerül kialakításra. A
pályázat kiírója és a
tervező előzetes felmérése alapján a jó
minőségű járdákat a
beruházás során nem
újítják fel.
A Ságvári Endre utcában a bal oldali járda 183 méter hosszúságban kap új burkolatot, a Szüret utcában 70 méter hosszú járda épül.

1. Ságvári Endre utca Szüret utcai folytatással:
Ságvári Endre utca 495 m útszakasz, 32 db kocsibeálló, érintett
járdahossz kialakítása 183 m,
Szüret utca 82 m útszakasz, 5 db kocsibehajtó, 70 m hosszú járda
kialakítása
2. Előre utca: 485 m útszakasz, 35 db kocsibeálló
3. Felszabadulás út 643,5 m útszakasz, 48 db kocsibeálló
A kivitelezés kezdete: 2009. július 03.
A kivitelezés várható befejezése: 2009. szeptember 15.
A beruházás összköltsége: bruttó 199 944 000 Ft
Támogatási arány: 70%
Kivitelező: SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Tervező: Simon Bálint, SIENGI Kft.
1146 Budapest, Thököly u. 58-60.
Megrendelő: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Projektfelelős: Bencze István polgármester
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MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2009. év augusztus hó

Nyári munkák és feladatok
a szántóföldeken, a kiskertekben

Most augusztus elején már túl vagyunk a mezőgazdaság egyik legfontosabb munkafolyamatán, a kalászos gabona aratásán. A régi időkben,
amikor még kézzel történt az aratás, gabonabehordás, a cséplés, bizony sok ember dolgozott e
nagyon fontos nyári munkán, ami fizikailag is
nagy erőfeszítést igényelt. Ma már egy modern
nagyteljesítményű kombájn több száz ember
munkáját végzi el naponta és mentesíti az embereket a nehéz fizikai munkától. Ezelőtt a falusi lakosság nagyobbik része részt vett a nagy
nyári munkákban, ma már csak egy nagyon kis
része végzi a gabona-betakarítást.
Ha az idei kalászos gabona terméseredményeit, hozamait nézzük, bizony elég változatos
a tapasztalat. Mint ismeretes, a száraz, aszályos
tavasz nem kedvezett a kalászos gabonák fejlődésének sem. A növények nem tudtak kellőképp
elbokrosodni, a szár is rövidebb lett mint az átlagos időjáráskor. Most mutatkozott meg, hogy a
gondos talajmunka, a kellő tápanyag-utánpótlás, a gyomirtás ugyan többletköltséget jelentenek, de a hozamokban, a terméseredményekben
megtérül a ráfordítás. A korai és meleg tavasz
miatt a gabonák is előbb értek meg, így az aratás
is az átlagosnál korábban kezdődött és fejeződött be.
És most augusztusban nézzük, mi a legsürgősebb mezei munka!

A mai modern kombájnokon már van olyan
szerkezet, ami a szalmát összezúzza és a tarlón azt
szétfújja, nem kell külön a szalma-betakarítással
dolgozni. Az így összezúzott szalma visszakerül a
talajba, így annak szervesanyag-tartalmát növeli,
és azonnal elvégezhető a tarló tárcsázása. E munkafolyamatoknak van előnye is, de sajnos a nagyon lecsökkent állatállomány kevesebb alomszalmát igényel. Persze a nagytömegű szalmát –
bár az idén abból is kevesebb a termés – más mó-

don is lehetne hasznosítani, olcsóbb környezetkímélő energiatermelés céljára felhasználni.
A rendre rakott szalmát mielőbb báláztassuk
fel és takarítsuk le a tarlót. Ha van rá lehetőségünk, rakjuk a bálákat fedél alá, vagy gondosan
takarjuk le fóliával, védjük meg a beázástól. Az
aratással egy időben folyik a lucerna harmadik
növedékének betakarítása. Ugyancsak most augusztusban, szeptemberben van itt az ideje az
istállótrágya–szervestrágya
kiszállításának.
Költséges feladat a nagytömegű trágya kiszállí-

Távoktatás

Kereskedelmi szakképesítõ tanfolyamok
- Bolti eladói tanfolyam: élelmiszer- és vegyiáru-eladó
- ruházati eladó
- vendéglátó eladói tanfolyam
- kereskedő, boltvezető tanfolyam

Tanfolyam költsége: bolti eladói: 80.000 Ft
Vendéglátó eladói: 120.000 Ft
Kereskedő, boltvezető: 70.000 Ft
(részletekben is lehet fizetni), mely tartalmazza a tananyagot,
tételsorokat, konzultációs anyagokat, feladatlapokat, vizsgadíjat.
Konzultáció kéthetente: szombat vagy vasárnap (8 alkalom)
Tanfolyamok időtartama: kb. 12 hét.

Jelentkezés feltétele: 8. ill. 10 általános iskolai végzettség,
egészségügyi alkalmasság. Kereskedő-boltvezető esetén: szakirányú végzettség. Tanfolyam helye: kellő létszámú jelentkezés
esetén Dömsödön. Várható kezdés: szeptember.
Érdeklődni lehet: Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
tel.: 06-24-435-416, 06-70-318-6325
ipartestulet.d@invitel.hu
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tása, elszórása, de a megnövekedett műtrágyaárak és a környezet kímélése szempontjából is
használjunk minél több trágyát, persze a lecsökkent állatállomány miatt kevés az esély az istállótrágyázásra.
A konyhakertekben augusztus a betakarítás
kezdetét jelenti. Az őszi káposzta-, karfiol- és a
paradicsom-, paprikatöveket továbbra is öntözni kell, mert a nagy meleg kiszárítja a talajt. Főként a káposztafélék nagy vízigényűek. Védekeznünk kell a gomba és főként a rovarkártevők
ellen, a levéltetű és a különböző rágcsálók ellen
kell folyamatosan permetezni, no persze csak
akkor, ha erre szükség van.
Nagyon fontos kerti feladat, hogy a már felszedett növények helyét, hagyma, burgonya,
stb. tartsuk gyommentesen, mert így nem tudnak a kártevők elszaporodni és a jövő évben kevesebbet kell védekeznünk ellenük. A fentieken
kívül még sok tennivaló van, úgy a határban,
mint a kiskertekben, amit egy gyakorló gazdálkodónak, kertészkedőnek nem kell felsorolni.
Jó munkát és jó pihenést kívánok minden
kedves olvasónak, lakótársnak, mert bizony
már közeleg az ősz, és ezt a még hátralévő rövid
nyári időt használjuk ki.
Összeállította: Tóth István ny. mezőgazdász

Búza és egyéb vetőmagok tisztítása,
továbbá napraforgó és kukorica szárítása, tisztítása petkus technológiával.
Dunatáj Szövetkezet Dömsöd
Szárító és Vetőmag Tisztító Üzem
Tel.: 24/435-435 • Fax: 24/435-303
Mobil: 30/660-0052

D Ö M S Ö D I Á LTA L Á N O S
I PA R T E S T Ü L ET F E L H Í V Á SA

TERMÉKELŐÁLLÍTÓK, KERESKEDŐK, VENDÉGLÁTÓK,
ŐSTERMELŐK figyelmébe!!!!!!!!!!!!!!!!!
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A termékdíj-szabályozás aktuális kérdéseivel, a gyakorlati
kötelezettségekkel kapcsolatban előadást szervezünk.
A termékdíjfizetési kötelezettség ugyanis mindenkit érinthet,
aki csomagolóanyagot használ.
A termékdíjjal kapcsolatos előadásra Dömsödön
az Ipartestületben kerül sor szeptember hónapban.

Kérem mindazok jelentkezését, akik ezen a konzultációs előadáson
szeretnének részt venni.
Az előadás ingyenes.
Előadó: az IPOSZ által biztosított VPOP-s szakember.
Jelentkezni lehet:
Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13. 06-24-435-416, 06-70-318-6325
ipartestulet.d@invitel.hu
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Fabula László cipész

A klasszikus értelemben vett mesterségek, szakmák, mint a szűcs, a késes,
fazekas, kádár vagy kovács, napjainkra eltűnőben vannak. Hagyományőrzés
címén még fellelhető egyik-másik, de sajnos, mint már említettem, napi szinten nem lehet velük találkozni. Így van ez Dömsödön is, vagy mégsem?
Az évről évre megrendezésre kerülő Dömsödi Napok kiállítói közt találkoztam a cipész Fabula László munkáival. Édesapja rendezgette a kiállítási
tárgyakat, miközben lelkesen mesélt fia mesterségéről. Való igaz, én is hallottam már róla, mégsem keltette fel érdeklődésem, de János bácsi lelkesedése
rám ragadt, s egyszerre fontosnak éreztem, hogy találkozzak a fiatalemberrel!
Otthonában kerestem fel. Műhelyébe belépve kellemesen érintett a bőrök illata, a használatban lévő régi szerszámok látványa, mellette a modern technika
vívmányaival, mint a különféle varrógépek, beütők, no meg a számítógép!
Büszkeséggel vezetett végig birodalmán. Megnézhettem az általa készített
cipőket, csizmát, de megmutatta azt is, milyen bőrökkel dolgozik.
Munka közben kérdezgettem Fabula László cipészmestert:
– Nem mindennapi dolog, hogy egy ilyen fiatalember ennyi elszántsággal,
bátorsággal belevesse magát a cipészmesterségbe! Különös tekintettel arra,
hogy sem a vállalkozást, sem a szakmát nem örökölte! Hogyan indultál el?
– Amikor nyolcadikban a pályaválasztásra került sor, akkor jött az ötlet, de
igazából aputól! Az országban egyetlen iskola oktatott ekkor, Újpesten. Amikor iskolalátogatásra mentünk, a technikus aki körbevezetett azt mondta, ha
meg akarom tanulni, hogyan kell egy cipőt elkészíteni az elejétől a végéig, akkor ortopédiai vagy gyógycipőkészítőnek kell menni. Ott lehet igazán megtanulni, hogyan kell kézzel fára húzni a felső részt, és hogyan kell kaptafát készíteni, mert a suliban csak gépmunkát tanítanak! (Akkor 30-an végeztünk,
ebből ketten vagyunk a szakmában. Az iskolában két éve megszűnt a képzés,
így utánpótlás nincs!) Hallgatva a jó tanácsra, az első évet ortopédián töltöttem, itt 10-12 cm-rel kellett emelni a cipőket, rövidlábúaknak. Aztán maszekhoz kerültem, ott új cipőt nem készítettünk, javítani kellett. Végzős voltam,
amikor az igazgató ajánlott egy céget, ahol fiatalítás miatt kerestek cipészeket.
A belépő egy vizsgamunka elkészítése volt, melytől sokan visszariadtak, hiszen varrott cipőt eddig még nem készítettünk. Egyedül én jelentkeztem, mert
kihívásnak éreztem ezt a megmérettetést! A felvétel sikerült. A cégnél jobbára
erdélyiek dolgoztak, de volt köztük egy budapesti bácsi is. Tulajdonképpen
Gyula bácsi a pártfogásába vett, és megtanított nekem mindent, amit még eddig nem tudtam. Tőle nem lehetett olyat kérdezni, amire ne kaptam volna választ! Ő mind a férfi, mind a női cipő készítésben otthon volt. Így sokat segített
nekem az indulásnál. Mai napig tartom vele a kapcsolatot.
– A műhelyben széttekintve, jobbára férfi modelleket látok, két pár csizmát, női lábbelit nem! Az utóbbi kettőre nincs kereslet?
– Szerencsére kereslet az van! Csizmát is készítettem, de az más világ! Míg
abból egy párat, addig cipőből 3-4-et készítek el. Tehát nem vállalok csizmakészítést. A női cipők tekintetében az a helyzet, hogy elkészítési folyamatuk
kicsit eltér a férfiétól! A sarok magassága meghatározza a cipő szabásmintáját! A férfi cipők egységesen 2-3,5 cm-esek, míg a női modellek sarokmérete
3-10 cm-ig terjed. Így a szabásminták gyakrabban módosulnak. Pillanatnyilag itt nem tudok női cipőt mutatni, de klasszikus vonalú modelleket készítek

XIX. évfolyam 8. szám

igény szerint. Egyébként a kézzel varrott cipők világhírűek! Sok lehetőség
van a színek variációjára, úgy lehet őket összeilleszteni mint egy puzzle játékot. Lehet variálni a bőrfajtákkal, a varrásokkal stb.
– Milyen alapanyagokkal dolgozol?
– Sajnos itthon az utolsó bőrgyárat, a pécsit, bezárták. A bőr beszerzése külföldi gyártók magyarországi lerakataiból lehetséges. Ezek olasz, francia, török, német bőrök. Természetesen az igényektől is függ, hogy mivel dolgozom, mert míg itthon a marha, borjú, a németeknél a ló a jellemző. Azonban
vannak különleges alapanyagok, ezeknek az eredetét a tenyésztési számmal is
kell bizonyítani, ilyen pl. a krokodilbőr. Nem megszokott még a strucclábszár,
kígyó, rája, cápa, mocsári disznó vagy a bivalybőr, de ezekből is készülnek
lábbelik. Én leginkább a borjúbőrrel szeretek dolgozni, az a legjobb minőségű, amikor már nem borjú, de még nem is kifejlett állat – ez a szalmarágó.
– Egy lábbeli elkészítésénél fontos momentum a méretek vétele. Mire kell
leginkább odafigyelni?
– Jó, ha délelőtt történik a méretvétel, mert a láb ekkor még nem dagadt.
Miután rááll egy lapra a megrendelő, 90 fokban körberajzoljuk a lábát és négy
helyen veszünk méretet: a rüsztnél, a bütyöknél, a saroknál és a bokánál. Ha
van egyéb rendellenesség, akkor azt külön jelölni kell. Ezek alapján, kb. három hét alatt készül el a kaptafa.
–Konkrétan egy pár cipő mennyi idő alatt készül el a méretvételtől számítva mindennel együtt?
– Körülbelül egy hónap, száradással együtt. Bármilyen furcsán hangzik is,
a bőrt nedvesíteni kell, így könnyebben lehet vele bánni, így veszi fel a formát.
De van olyan külföldön dolgozó ismerősöm, aki olyan helyen dolgozik, ahol
egy év alatt készítenek el egy pár lábbelit.
– Gyakran jársz ki Németországba méretet venni, aztán itthon elkészíted
a cipőket, majd megint vissza. Az ottani embereknek megéri varrott lábbelit
csináltatni. Itthon Magyarországon mi a helyzet?
– Bármíly meglepő, de egyre nagyobb az igény itthon is! Az elmúlt hónapokban nagyobb megrendeléseim is voltak. Elsősorban üzletemberek, orvosok keresnek, de egyre inkább rájönnek majd, hogy a varrott egyedi cipő kényelmes, időtálló, egyszer kell csak megvenni!
– Kaptál-e elismeréseket?
– Szentendrén a Skanzenban mikor megnyitottak egy új térséget, meghívtak
a cipészműhelybe, hogy ott dolgozzak. Elfogadtam a meghívást, azóta is gyakran visszajárok. Itt, a megnyitón Sólyom László köztársasági elnök úr odajött
hozzám, nézegette az általam készített cipőket és nagyon megdicsért. A legnagyobb elismerés talán az, amikor visszajönnek a megrendelőim újfent rendelni!
– A jövőben milyen elképzeléseid vannak?
– Idővel szeretnék majd egy üzletet! Az emberek rájönnek, hogy a varrott
cipő minőségre is és eleganciában is verhetetlen és keresni fogják!
– A nagyközönségnek lesz-e lehetősége megtekinteni a munkáidat mostanság?
– Természetesen, a városligeti Vajdahunyadvárban „Magyar kézművesség” címen nyílt kiállítás, amit július 30–augusztus 23-ig lehet látogatni a Mezőgazdasági Múzeum nyitvatartása szerint.
-V.I.-
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PROG RAM AJÁN LÓ és MEG HÍ VÓ

A Magyar Kézművességért Alapítvány –
az IPOSZ-szal és a BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve – a „Magyar Kézművesség – 2009 és Magyar Regék és Mondák Kézműves Szemmel” nemzetközi kiállításra invitálja az érdeklődőket.
Helye: a városligeti Vajdahunyadvárban a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Budapesten
Megnyitó: 2009. július 30. (csütörtök) 14,00
óra
A kiállítás megtekinthető 2009. augusztus
23-ig a múzeumi nyitvatartás szerint.
A PROGRAMBÓL:
2009. VII. 30. 14,00 óra:
• Megnyitó beszédében Szűcs György elnök úr
(IPOSZ) kitér a kézművesség helyzetére, értékeli a kiállítást
• Köszöntőt mond Semmelweis Tibor alelnök
úr (BKIK Kézműves Tagozata)
• Díj átadása, Aranyfokos és a Kristály Kézműves Vándordíj átadása
A kiállításon hazai és határon túli (erdélyi,
szlovákiai, ausztriai és svájci) magyar alkotók:
összesen 260 kézműves, népművész és iparművész természetes alapanyagok felhasználásával,
különböző kézműves technikákkal készített közel 500 alkotása látható.
A kiállítás a magyar kézművesség igazi seregszemléje lesz, hiszen a tárgyalkotó népművészet és a kézműves iparművészet legjelentősebb szakágaiból összesen 50-nél több kézmű-

ves szakma, mesterség képviselői – pl. hímzők,
szövők, csipkeverők, gobelinszövők, viseletkészítők, gyöngyfűzők, fa-, csont- és szarufaragók, faművesek, faszobrászok, bútorfestők, pintérek, intarzia-készítők, üvegművesek, üvegfestők, kovácsok, késesek, fémműves, íjkészítő,
bőrművesek, fazekasok, keramikusok, tűzzománcosok, ötvösök, hangszerkészítők, ruhatervezők, férfiszabók, kalapos, cipész, selyemfestők, ékszerkészítők, foltvarrók, nemezelők, csuhé- és gyékényfonók, kabaktök-díszítők, textiljáték-készítők, mézeskalács-készítők, tojásfestők és -karcolók – mutatkoznak be rajta termékeikkel, alkotásaikkal.
A látogatók olyan tárgyakban gyönyörködhetnek, amelyek között egy-egy tájegység motívumkincsét, forma- és színvilágát hűen tükröző
népművészeti, vagy a hagyományokra épülő,
de napjaink igényeinek is megfelelő népi iparművészeti és saját tervezésű iparművészeti alkotások egyaránt megtalálhatók. A míves, mesterien kivitelezett dísztárgyak, használati eszközök az otthon, a lakás, a konyha, az ebédlő igényes berendezésére, díszítésére; az öltözködéskultúra elemei, a ruhák, kiegészítők, ékszerek
akár hétköznapi, akár ünnepi viselésre alkalmasak. A kiállítás különleges darabjai a népi hangszerek, a textil- és fajátékok, a vár- és hajómalom-makett, a kések, az íjak, valamint a ritka
vagy kihalófélben lévő kézműves szakma –
mint pl. a pintérmesterség – tárgyai is.

A napjaink kézművességének legjavát bemutató kiállítást a gazdag magyar rege- és mondavilágot felidéző történetek, jelenetek, a magyar
tájakhoz és történelmi emlékekhez fűződő regeés monda-feldolgozások teszik még teljesebbé.
Az ünnepélyes megnyitó napján, július 30-án
a kiállításra bekerült alkotók szavaznak az
Aranyfokos és a Kristály Kézműves Vándordíjról. A szavazás eredményét a 14 órakor kezdődő
ünnepélyes megnyitó keretében fogjuk kihirdetni. Ekkor fogja átvenni a Hagyományok Háza és a Magyar Művelődési Intézet zsűrije által
legjobbnak tartott több mint negyven alkotó a
Miniszterelnöki Hivatal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Pro Renovanda Cultura
Hungariae Népművészetért Szakalapítványa, a
Magyar Művelődési Intézet, a BKIK Kézműipari Tagozata, az MV Iparos Újság, saját alapítványunk, néhány önkormányzat, intézmény és
alkotó által felajánlott díjakat.
A kiállítás anyagáról A Magyar Kézművességért Alapítvány keménytáblás, háromnyelvű
színes fotóalbumot jelentet meg, amelyben a
kiállításra bekerült minden alkotó 1-1 munkája
szerepelni fog!
A kézműves remekek seregszemléjére szeretettel várjuk a hazai és külföldi érdeklődőket,
gyermekeket, családokat egyaránt.
Tisztelettel:
Simsik Ágnes
sajtófőnök

Az elmúlt futballbajnokságban elért ötödik
hely jó eredménynek számít. Azonban evés
közben jön meg az étvágy, és a dobogó sem lett
volna elérhetetlen eredmény számunkra.
A csapat mindenkivel szemben eséllyel vette
fel a küzdelmet. Csalódás, hogy itthon kikapott
csapatunk a Piliscsabától, és a Bugyi mind a hat
pontot elvitte tőlünk.
A kapuban Balázs biztos pont, de a tavaszi
idényben néhányszor ő is hibázott. A védelemben Bognár B. és Kun is többször küszködött
sérüléssel, Szarka az ősszel játszott jobban,
Szabó P. időnként lehetne gyorsabb is. Nagy
Attila a védelem minden posztján hasznos, lelkes játékot produkált. A védelem hibájának
mondható még a viszonylag sok kiállítás, ami
hátráltatta a csapatot.
A középpálya Jezsek vezérletével a csapat
erősségének számított. Almási, ha még jobban
alárendelné játékát a csapatnak, kiváló teljesítményre lenne képes ez a csapatrész. Bognár S.
előrehozása jó döntés volt. A csatársorban Szabó
L. visszajövetele erősítette a csapat gólképességét. Zsolnai teljesítménye hullámzó, a két fiatal,
Turcsán és Kévés is hozzátett a csapat eredményéhez. Farkas és Király jó cserének minősült,

hiszen néhány mérkőzésen döntő szerepük volt
a sikerben. Vizeli, Hajlik, Túróczi keveset játszott. A tavaszra eligazolt Bak hiányát nem érezte a csapat. Szigeti és Kalmár is besegített időnként. Az idény közben távozó Dunai játékát nem
volt könnyű pótolni, de megoldotta a csapat.
A 2009–2010 bajnokságban csapatunk a Pest
megye I. B osztályba kap besorolást. A cikk írásakor még nem készült el a sorsolás. Tervek szerint a bajnoki nyitány az augusztus 15-16-i hétvégére esik. A felnőtt csapat Agócs Lajossal
erősödik, viszont a tartalék kapus Harsányi Zoltán más csapatba igazolt.
Komoly munka folyik az utánpótlás csapatok
körül. Az ifiben tavaly Csaplár Bence, Fabula
Richárd, Nagy Norbert, Túróczi Viktor, Túróczi
Balázs, Túróczi Zoltán, Gulyás László, Orosz
Attila, Sas Gábor, Czikora Máté, Siket Attila,
Kovács Zsigmond, Tóth Péter, Uhrin Attila vette fel a versenyt az ellenfelekkel. Eredményesség tekintetében az utolsó hely nem a legjobb
eredmény, azonban mivel a csapat egysége várhatóan megmarad, és kiegészül a serdülőből feltörekvő Kiss Szabolcs, Czégány Balázs, Sass
László, Gyökeres Áron játékosokkal, az idén
jobb eredmény várható.

Gábor Tamás edző elmondta, hogy a serdülő
csapat az elmúlt bajnokságban a 14. helyezést
érte el. A csapat játékosai: Ormándi Márk,
Gyivi János, Mezős Csaba, Halász Márton,
Böröcz Bence, Gecze Péter, Pencz Ádám, Horváth Renátó, Sebők Dániel, Mándoky Olivér,
Végh Máté, Gyökeres Áron, Pokornyik István,
Fabók Olivér, Felföldi Richárd, a sikeresnek
mondható szereplés részese volt még Kovács
Zsigmond, Kiss Szabolcs és Sas Gábor, akik
mostantól az ifi csapatot erősítik.
Újdonság, hogy az U13-ban is van csapatunk, akik 3 pályán játszanak 8+1 létszámmal.
Ezenkívül különböző ifi tornákra is nevezzük
csapatainkat, amelyet a szövetség anyagiakkal
is támogat.
Gábor Tamás mindenes edzőnek és a csapatoknak sok sikert és sérülésmentes idényt kívánok. A támogatóknak és a vezetőségnek elismerésemet fejezem ki áldozatos munkájukért. A
serdülő csapatok segítéséért elismerés a szülőknek és nagyszülőknek. A jó eredmények reményében HAJRÁ DÖMSÖD! Jó volna ha minél
több torokból hangozna el ez a biztatás a hazai
mérkőzéseken.
(Varsányi)

Mi történik a Dömsödi SE háza táján?
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A tankönyvpiac rendjéről szóló – módosított
– 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4)-(6)
bekezdése a tankönyvtámogatásról:
Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania
kell, hogy – az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján
– a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő minden olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények).

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy
más bentlakásos intézményben nevelkedő –
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető
igénybe a normatív kedvezmény.

Tájékoztató a tankönyvekről

Az ingyenes tankönyvre jogosultak állami támogatása a 2009/2010. tanévben 11.000 Ft.
Ezeknek a gyerekeknek a tankönyvcsomagját az iskolai könyvtárból kölcsönözhető használt tankönyvekkel egészítjük ki.
Az előző évekhez hasonlóan lehetősége van a
szülőnek arra, hogy a használt tankönyvek helyett megvásárolja az új könyveket.
Ingyenességre nem jogosító szempont, ha a
szülő egyedülálló.
Kérjük, feltétlenül hozza magával az érvényes határozatot az, aki a rendszeres gyermekvédelmi segély alapján jogosult az ingyenes
tankönyvcsomagra. Csak a határozat bemutatása esetén tudjuk biztosítani az ingyenes tankönyveket.
A tankönyvek árusításának várható időpontja: augusztus 20-a után (plakáton jelezzük majd
a pontos időpontot).

TANSZERVÁSÁR!
Dömsöd Papír-Írószer Boltban!

1-8. osztályig
egységcsomagok!
A/5, A/4 mintás füzetek,
tolltartók
Füzetbox, könyvbox,
Csomagolóanyagok
széles választékával
várjuk kedves
vásárlóinkat!

Nyitva tartás:
H: 8-12
K-P: 7.30-17
Szo: 7.30-12
Matematikából korrepetálást, pótvizsgára való felkészítést vállal
matematika szakos tanárnő, általános és középiskolások számára!
Tel.: 06-70-248-6531

Tájékoztató a tankönyvcsomagok
várható áráról

5. osztály 15.200 Ft
6. osztály 13.600 Ft
7. osztály 17.000 Ft
8. osztály 17.000 Ft
A fenti árak kiegészülhetnek még a nyelvkönyvek árával: angol 3.300 Ft, német 3.900 Ft.
Sánta Istvánné
felsős tankönyvfelelős

Alsó tagozatos tankönyvárak:

1. o.
2. o.
3. o.
4. a
4. b
4. c

8755 Ft
9190 Ft
9200 Ft
13675 Ft
14400 Ft
12635 Ft

Felhívjuk a szülők figyelmét!
Feltétlenül hozza magával az érvényes határozatot az, aki a rendszeres gyermekvédelmi segély alapján jogosult az ingyenes tankönyvcsomagra. Csak a határozat bemutatása esetén tudjuk biztosítani az ingyenes
tankönyveket.
Patonai Istvánné

ANGOL, NÉMET

Kis csoportos nyelvi foglalkozások a központban korosztályonként
és szintenként, modern módszerekkel, szakképzett tanárokkal.
• Gyermekfoglalkozások
• Vizsgaelőkészítők

• Társalgás, szintentartás

• Korrepetálás

GYORSOLVASÁSI TRÉNING
14 éves kortól

Ajánljuk azoknak, akik hatékonyabban akarnak gazdálkodni
idejükkel.

TANULÁSTECHNIKA TRÉNING
Ajánljuk általános és középiskolásoknak, valamint cégeknek.
Jelentkezés: Szabó Tímea 30/290-96-09
Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia 20/388-25-31
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a COMENIUS projekt második nemzetközi találkozója kapcsán III.

A Dömsödi Hírnök júniusi és júliusi számában olvashatták a kedves olvasók, hogyan
folytatódott a Dömsödön kezdődött COMENIUS nemzetközi pályázat. Ambruska Margit és Varga Gézáné képviselte iskolánkat, ők
vettek részt Olaszországban, Nápolyhoz közel az ottani eseményeken.
Egy újabb nap érkezett el, amin a négy nemzet, az olasz mint házigazda, a lett, a török és a
magyar küldöttség beszámolt arról:
– Mi történt a legutóbbi találkozó óta?
– Hogyan zajlottak le a sportversenyek (aminek a dömsödi fordulójáról értesülhettek a kedves olvasók az újságból)?
– A koordinátorok szóban és a számítógép segítségével mutatták be a náluk végzett munkát,
mit csináltak a saját iskolájukban.
– Az októberi, török találkozóig minden ország csapatának ki kell dolgozni a következő
sportverseny feladatait (modern játékok).
– A sportversenyek időpontjában is megállapodtunk: 2010 januárjában Magyarországon,
februárban Olaszországban, márciusban Törökországban, áprilisban Lettországban kerül rájuk
sor. A versenyeket „élő közvetítésen” lehet a
számítógépen „fogni”, illetve megfelelő technikai berendezés esetén kivetíteni, így egyenes
adásban látható, hogyan oldotta meg a megbeszélt feladatot a másik nemzet.
– A gyerekek közötti nemzetközi döntőre Rigában, májusban kerül sor.
Török javaslat alapján határozat született,
hogy nemzetközi csapatok fognak küzdeni egymás ellen. Így nagyobb lehetőség lesz a nyelvgyakorlásra, szorosabb kapcsolat alakulhat ki a
különböző országból jött gyerekek között, és
nem utolsósorban igazságosabb összetételű
csoportokat lehet kialakítani a sportversenyen.
– Szó volt a gyerekek közötti e-mail kapcsolatok létrehozásáról, elindításáról.
– A koordinátorok legközelebbi találkozója
2009 októberében, a törökországi Usak városában lesz.
Délután egy sportversenyre voltunk hivatalosak. A környék 8 iskolája mérte össze tudását. A
szinte elviselhetetlen hőségben is megtelt a szabadtéri stadion szülőkkel, diákokkal, szponzorokkal, érdeklődőkkel és nem utolsósorban a lelkesen
szurkoló diákokkal. Maguk készítette transzparensekkel vonultak fel, zászlók, duda, síp várt arra, hogy lelkesítsék az iskolájuk versenyzőit.
Az ünnepség megnyitójaként köszöntötték a
jelenlévőket. A COMENIUS projekt résztvevőit
külön szeretettel üdvözölték, megköszönve,
hogy megtisztelték a rendezvényüket. Ezután jelmezekbe öltözött gyerekek adtak elő az olimpiai
karikákkal egy megnyitó számot. Balett, táncbemutató, futóversenyek különböző távokon, súlylökés és távolugrás következett. A díjakat az

Olasz Olimpiai Bizottság elnöke, a COMENIUS
projekt négy nemzetének iskolavezetői (tőlünk
Varga Gézáné), a régió jelentős sportvezetői, polgármesterei és iskolaigazgatói adták át.

A késő estébe nyúló rendezvény végén minden nemzet felvonult a dobogóra. Köszöntötték
még azokat a támogatókat is, akik nélkül nem,
vagy nem ilyen színvonalon jött volna létre ez a
találkozó és ez a verseny. Elmondták, hogy ez
az út a jövő, biztattak további együttműködésre
bennünket.
A találkozó utolsó napján fogadott bennünket
Flumeri polgármestere, aki egyben a település
egyik tanára is. Ő már több Comenius projekt
résztvevője volt. Legutóbb a lengyelekkel dolgoztak együtt. Családoknál laktak a gyerekek.
Láthatták, hogy milyen körülmények között élnek, hogyan öltözködnek, mit esznek. Látták az
esetleges nehézségeiket, az örömöket, egy kis
részt megismertek az országból, a népszokásaikból. Elmondta, milyen hatással voltak az ott
tapasztaltak később a gyerekekre. Többek között ezért is támogatja a projektet.
Nyitott a további közös, nemzetközi munkára, mivel ő is úgy tapasztalta, hogy ezek a projektek az európai szemlélet kialakulásához nagy
segítséget nyújtanak. Elmondta, igaz, hogy
évek óta egy közös uniónak vagyunk a tagjai, de
messze vagyunk még az igazi európaiságtól.
Ebben a munkában az egyik legnagyobb szerepe és lehetősége a pedagógusoknak van.

Minden látogatásunk alkalmával a bennünket köszöntő politikusok, a faluk vezetői, sportolók, iskolaigazgatók hangsúlyozták ezeknek a
projekteknek a nemzetközi jelentőségét. Az
egész környék összefogva építette a program sikerét, és különböző szervezetek támogatták az
olasz koordinátort a munkájában, jelentős
szponzori támogatásra is számíthatott.

Délután elindultunk Arianoba, amit kanyargós utakon és viadukton keresztül lehetett megközelíteni. A város a meredek hegy oldalában és
a tetején helyezkedik el. Az utak szűkek és meredekek, és bent a városban is szerpentineken
lehet közlekedni. Sétánk közben láttuk a régi
Dómot, a felújítás alatt lévő várat, és az azt körülvevő nagyon szép parkot. Észrevettük, hogy
a helybélieknek feltűnt, idegenek vagyunk, és
hosszasan figyeltek bennünket. Ahogy azt az
olasz filmekben is láthattuk, az emberek kis
csoportokban üldögéltek, beszélgettek, sakkoztak, kártyáztak.
A dél-olasz városokra jellemző házak a szűk
sikátorokban szinte összeértek. Fentről a henger
alakú cserepek különös mintázatát csodálhattuk
meg. Az intim kis beugrókban leander és más
virágok között nyílt a lakások ajtaja. A magasból lenézve a távolban dombok, hegyek között
sok-sok falu, város bújt meg, sőt több szélmalom körvonalai is feltűntek.
Elérkezett a búcsú pillanata. Csak megköszönni tudjuk Valentino Stanco-nak, Castel Baronia iskolaigazgatójának, Raffaele Battiantenek, az olasz koordinátornak azt az igyekezetét,
hogy valamennyien jól érezzük magunkat. Mint
ahogy ők mondták, a szívükből próbálták kitalálni, mivel tehetnék az ittlétünket még emlékezetesebbé. Nem utolsósorban köszönjük házigazdánknak, Ciriaco Petrillinek és feleségének
azt a törődését, ahogy az egész csapatot a családjának tekintette.
Először a törökök indultak a nápolyi repülőtérre. Elmondták, hogy náluk a búcsúzók elé
vizet öntenek, hogy olyan könnyen visszatérjenek, ahogy a víz utat talál magának. Nekik
nagyon hosszú volt a hazafelé vezető út. Először Rómába kellett repülniük. Itt hat órát várakozni, hogy fel tudjanak szállni az Isztambulba repülő gépre. Megérkezve még legalább
ugyanennyit kell utazni, hogy a saját városukba érjenek. Ahogy mondták, kihasználják a várakozási időt, egy kicsit körbe akarnak nézni
Vatikánban.
Ezután a lettek köszöntek el tőlünk. Ők nyolcan voltak, mikrobusszal vitték őket a repülőtérre. Lelkesen integettek, mondogatva, hogy várnak bennünket és a gyerekeket Rigában.
Mi is elindultunk, hogy időben kiérjünk a repülőtérre. Elköszöntünk a háziaktól, és körülbelül két óra múlva már Nápoly repülőteréről
küldtünk haza sms-t, hogy nemsokára otthon
vagyunk. Felhős idő lévén, a lenti tájból keveset
lehetett látni, fényképezni, de maguk a felhők
felejthetetlen látványt nyújtottak. Jó volt látni
fentről, hogy az már a Balaton, az valószínű a
Duna, Budapest nevezetességeit, de a legjobb
volt hazaérni.
Ambruska Margit
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JÁTSZÓUDVAR

Látványterv

Aki az OMK felé jár, hatalmas változást
láthat. Egy romos épület eltűnt, megszűnt az
udvarán az áthatolhatatlan limbus. Gépek
dolgoznak rajta, időnként szülők, gyerekek,
munkások ásnak, gereblyéznek. A napokban
fa játékokat is lehet látni. Most, hogy megkértek arra, az újság hasábjain tájékoztassam a
dömsödieket, mi készül itt, olyan réginek tűnik az idő, amikor elkezdődött ez az egész.
Hogy is kezdődött? Talán azzal a hónapokkal
ezelőtti, összevont szülői értekezlettel. Aki ott
volt, ezeket a gondolatokat hallhatta:
Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden
érdeklődő szülőt! Hogy miért is jöttünk össze?
Egy játszóudvar kialakítását szeretnénk elindítani. Már régóta nagy gondunk, hogy az OMK
épületében tanuló gyerekeket egy sivár, poros
udvar fogadja a szünetekben, délután.
Igényünk van a szép környezetre, és a gyerekekben is szeretnénk ezt az igényességet kialakítani.
Ha megnézzük a folyosónkat, az osztálytermeket, minden elfogultság nélkül mondhatjuk,
hogy nagyon szépek, esztétikusak. A versenyekre járó gyerekek szülei láthatták a mi iskolánk és más iskolák közötti különbséget.
Úgy gondoljuk, hogy a mai kor pedagógusának és szülőjének nem csak az a feladata, hogy a
tudományt a kisgyerek fejébe csempéssze, hogy
ételt tegyen az asztalra. Nagyon fontos az igényes környezet kialakítása és annak a megóvása, illetve az erre való nevelés.
Egy füvesített, pormentes játszóudvart szeretnénk kialakítani, fákkal, bokrokkal. Ahol el
lehet húzódni egy fa árnyékába, egy kis plédet
leteríteni a 30-35 fokos melegben. Ott egy kicsit
heverészni, vagy éppen a fűzfaágakból kialakított bungiban meghúzódni. Fel lehetne mászni a
hajóra, lecsúszni a csúszdán, ráülni a hintalóra,
vagy éppen egyensúlyozni a függőhídon.
Tudjuk, hogy ennek a játszóudvarnak a kialakítása nem a pedagógusok, nem a szülők feladata lenne. De ez a megállapítás még nem oldja

KÉSZÜL

meg a mostani udvar problémáit. Összefogással
azonban sok mindent el lehet érni!
Mit szeretnénk?
Az önkormányzat megvásárolta az OMK
melletti telket, amin egy romos épület áll. Ide
tervezzük a játszóudvart. Homokozót, EU-s
szabvány szerint épített fa játékokat. A terület
szabadon maradt részét füvesítenénk, s hogy a
locsolás ne legyen nagy gond a nyári hónapokban, öntöző berendezéssel oldanánk meg ezt a
problémát.
Most jön az a kérdés, hogy miből.
Mint sokan tudják, van az iskolánknak egy
„Sulipersely” nevű alapítványa, ahová sokan
felajánlják az adójuk 1%-át, és természetesen
más összegeket is. Pályáztunk, és elnyertünk a
játszóudvar elkészítésére 1 millió forintot. A tavalyi papírgyűjtésből 50 ezer forintot ajánlottak
fel az OMK-ba járó gyerekek. A tavaszi papírgyűjtésből befolyt összeget is erre fordítanánk.
Az idei farsang bevételéből szeretnénk kérni az
SZMK-tól. Már vannak külön felajánlások szü-

lőktől, nagyszülőktől, kft.-ktől stb. Szeretnénk
az ide járó gyerekektől, osztályoktól is felajánlásokat kérni a tervünk megvalósításához. Nem
csak pénzbeli felajánlásra, hanem fizikai munkára is nagy szükségünk lesz.
Hogy ezekből a tervekből mi fog megvalósulni, az a mi összefogásunkon, akaratunkon
múlik. Tudjuk, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket, de hisszük azt, hogy ebben a nehéz
gazdasági helyzetben sem szabad tervek és célok nélkül maradni, csak meg kell hogy maradjunk a realitások talaján.
A szülői értekezlet után felgyorsultak a
konkrét tervezések. Árajánlatokat böngésztünk, Kecskeméten voltunk a játékkészítőnél.
Felmértük a terep nagyságát, egyeztettünk, mire
van hely, mire van szüksége a gyerekeknek a játékokon kívül, az hova kerüljön. Milyen eljárások szükségesek a bontáshoz, az elektromos
áram megszüntetéséhez, hogyan lesz kimérve a
területen a játékok, a járda, a pálya helye, honnan lesz a víz, mi kell a murva alá, hogy válaszszuk el a járdaszegélyt a földtől. Ezernyi olyan
kérdés, amire nem is gondoltunk, amikor belevágtunk.
És megkezdődött a munka is a telken. Hol
nekilendülve, hol lassacskán.
Első lépésként a tereprendezés és a földmunka. Talán ez volt a legnehezebb. Miért? Az épületek bontása és a nagy szintkülönbség miatt. A
bozót és a „kiserdő” eltüntetése miatt. Mindez
időigényes, pénzemésztő munka volt. Az épületek bontásához a Dunatáj Szövetkezettől kaptunk segítséget. A törmelék és a szemét elszállítását pedig – több százezer forint értékben – Pintér
Zoltán vállalkozó végezte ingyen. A termőföldet,
murvát és a sódert is akciós áron szállította.
Ezután következett a kétkezi munka. Egyik
délután, mint a szorgos hangyák, szülők, nagyszülők, gyerekek, pedagógusok lepték el a területet gereblyével ásóval, lapáttal. Öröm volt a
közös munka, öröm volt dolgozni látni azokat a
gyerekeket is, akik a tanév közben nem nagyon

Folynak a munkálatok
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jeleskedtek a tanulásban, de ott megmutatták,
hogy más területen az élen járnak.
Mint minden eseményről, a játszótér építéséről is megoszlottak a vélemények. Voltak, akik
azt mondták, hogy ez aztán nem a ti dolgotok.
Majd gondoljátok, hogy valaki ezt megköszöni
nektek? Vagy miért éppen te veszed a nyakadba
ezt a munkát? Nincs elég dolgod? Miért nem
csinálja más? Ezek és ehhez hasonlóak voltak a
negatív hangok.
A másik oldal szavakban, tettekben biztatott
bennünket, és fantasztikus dolognak tartotta,
hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben ilyen
nagy dologba fogtunk.
Volt olyan DÖMSÖDI EMBER, akinek köze
sincs az iskolához, de miután megtudta, mi ké-

szül azon a területen, ami előtt naponta jár el,
boldogan és önként ajánlotta fel az ingyen segítségét. Biztosan átérezte, hogy milyen nagyszerű
érzés lesz a későbbiekben úgy biciklizni ezen az
utcán, hogy a játszóudvar létrehozásában én is
tettem valamit.
Aztán volt olyan nyugdíjas néni is, aki a csekélyke kis nyugdíjából ajánlott fel néhány ezer
forintot, mert úgy gondolta, milyen jó lesz majd
annak idején, ha a dédunokái itt játszanak.
Aztán volt olyan ember is, aki majdnem sértésnek vette, hogy nem szóltunk neki, nem kerestük meg, hogy a segítségét igénybe vegyük.
Szerencsére az utóbbi vélemények voltak az
erősebbek, és adtak erőt, hogy tovább haladjunk
a megkezdett úton.

PROGRAMAJÁNLÓ
KIÁLLÍTÁS

Még nagyon sok a tennivaló, és még sok
pénzre van szükség ahhoz, hogy a játszóudvar
olyan legyen, amilyennek megálmodtuk. Mi bízunk benne, hogy vannak még olyan emberek,
akik azt gondolják, hogy közösen, a saját anyagi
forrásaikat átgondolva, átcsoportosítva nagyszerű dolgokat tudunk létrehozni.
Ebben a tájékoztatásban csak néhány megmozdulást, támogatást emeltem ki. A munkák
folytatódnak, és remélhetően a következő
számban már a fű sarjadásáról is beszámolhatok, mert ez az esemény a munkálatok utolsó állomását jelentené. Akkor szeretném név szerint
felsorolni azokat a személyeket, akik bármilyen
segítséget adtak a játszóudvar elkészítéséhez.
Bak Gáborné, tanító

Zenés Nyári Esték
2009.

PLAKÁTOK A FRANCIA ÉS A MAGYAR
MEZŐGAZDASÁGRÓL

A 19. századtól 1960-ig, mind a két ország mezőgazdaságát népszerűsítő különleges grafikák.
Városliget–Vajdahunyadvár – Mezőgazdasági Múzeum.
augusztus 9-ig

TURNER ÉS ITÁLIA

A legjelentősebb tájképfestő művei Magyarországon először.
80 gyönyörű kép az angol mestertől.
Szépművészeti Múzeum.
október 25-ig

MIT TAKAR A FALVÉDŐ?

Egy különleges lakásdísz kiállítása. Múltjának és jelenének
bemutatása, a velünk élő történelem egy szelete.
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény.
augusztus 20-ig
***

SZÍNHÁZ
Vasárnap délelőttönként 10 órakor a Művész Malom udvarán.

TÜCSÖK ÉS A HANGYÁK címen

A Trambulin Színház előadása augusztus 9-én

CIPITY LŐRINC címen

Szalóky Ági mese-koncert augusztus 16-án
KŐ ÁRPÁD

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy 2009-ben is megrendezésre kerül a Petőfi Múzeum udvarán a Zenés Nyári Esték programsorozata a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet és a Petőfi Emlékmúzeum szervezésében.

Ter vezett elõadások:

2009. augusztus 1.: Őszidő verses-zenés műsor, József Attila est
2009. augusztus 15. szombat:
Záró program: Vegyes zenés-táncos műsor
Morvai Piroska Zenebarátok Köre előadásában
A rossz időjárás miatt elmaradt előadás szeptemberben a Petőfi
Múzeum udvarában kerül megrendezésre.
A részletes programokról, fellépőkről a Dömsödi Hírnök hasábjain,
Dömsöd honlapján, a Petőfi Múzeumnál is plakátokon, szórólapokon
adunk tájékoztatást!
A műsorok az eddigi hagyományokat követve minden alkalommal
szombatonként 19,00 órai kezdéssel lesznek megtekinthetők!
Továbbra is szeretnénk folytatni azt a hagyományt, hogy bárki elmondhassa kedvenc versét az öt alkalom bármelyikén! Ezért kérjük az
erre vállalkozókat, hogy szándékukat jelezzék Fehér Lászlónénál a Petőfi Múzeum nyitvatartási időpontjaiban, esetleg telefonon a 06-20-9715-281 számon, vagy a megezerevdomsod@vipmail.hu e-mail címen,
vagy az iwiw-en a „Még 1000 év Dömsödért” közösségi oldalán!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet
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Üdvözlet Görögországból

Csodálatos 10 napot töltöttünk el Nei Poriban
– Görögországban.
Július 26-án délután fejeztem be az érettségi
vizsgáim, és aznap este 6 órakor már indultunk
is. A buszt megtöltötte a mindig jókedvű Ju és
Zsu Társulat, a fiatalos Banya Klub és volt néhány dömsödi, kiskörösi, kiskunhalasi vendég
utasunk is. Fantasztikus kis csapat alakult.
Magyarország, Szerbia, Macedónia és a várva várt Görögország. Végre megérkeztünk Nei
Poriba. A szállás elfoglalása után néhányan célba vettük az Égei-tenger gyönyörű partját. Első
nap este Cristos – a házigazdánk – köszöntött
minket, majd görög specialitással kedveskedett
nekünk.
Rendeztek számunkra egy csodás görög estet, ahol megtanulhattuk az igazi Zorba táncot,
megkóstolhattunk görög ételeket is. A mi kis
csapatunk bemutatót tartott eddigi dalainkból,
táncainkból. Még a szomszéd ház lakói is kiültek az erkélyükre, néztek minket, az utcán járó-kelők is megálltak. Együtt táncoltunk, nevettünk, énekeltünk, egyszóval jól éreztük magunkat.
Egy álmom vált valóra, amikor is élőben láthattam a Meteórákat, az ég és föld között lebegő
XIV. században épült kolostorokat. Magávalragadó látvány volt a több száz méter magasan a
sziklák tetejére épített kolostorok. Majd egy
ikonkészítő műhelyben megtekinthettük, hogyan készülnek a szebbnél szebb ikonok.
Megismerkedtünk a görög kultúrával, a helyi
szokásokkal, ételekkel, italokkal, és persze mi
fiatalok a görög éjszakával is. Itt 3 helyet kell
megemlítenem: Marabu... a fiatalok kedvenc
helye esténként. A vidámpark. A magyar étterem. Itt ettük kint-tartózkodásunk alatt a legfinomabb gyrosokat, köszönjük a vendéglő dolgozóinak: Marcsinak, Attilának és Palosnak.
Minden nap fürödtünk a tengerben, a parton
jól éreztük magunkat. Kalapoltunk, énekeltünk,
táncoltunk. Rengeteg magyar turistával találkoztunk. Megismerkedtünk egy lengyel csapattal is, akikkel mai napig tartjuk a kapcsolatot.
Eljött az utolsó nap, amit nagyon nem vártunk. Nehezen tudtunk elszakadni a környezettől, házigazdánktól, a tengertől.
Szeretnék köszönetet mondani a Weekend
Travel dolgozóinak, Palóczné Erzsikének, Cristos Sarafisnak, Csikósné Jutkának, a Banya
Klub tagjainak.
Jövőre újra ott leszünk.
Nagy Sebastián

Görögország feledhetetlen marad a számomra, csodálatos élményekkel lettem gazdagabb
ezalatt a 10 nap alatt! Ha tehetném azonnal viszszamennék, mert a görög vendégszeretet mesés
volt, főleg hogy Cristos – a házigazda – görög
különlegességgel és hideg ásványvízzel várt
minket a hosszú buszút után.

Az első nap már felfedeztük Nei Porit, életemben először voltam a tengernél, és azt, hogy
eljuthattam ide, Jutkának és a Weekend Travelnek köszönhettem!
A társaság és a hangulat nagyon jó volt, sokat
buliztunk, és felfedeztünk egy görög templomot
is. Mi kaptuk meg a legjobb szobát, a 22-est,
mert a mi szobánkban volt fürdőkád, igaz, sokan át is jöttek hozzánk.
Összességében nagyon jól éreztem magam,
semmi negatívumot nem tudnék mondani. Nagyon jókat ettünk a magyar étteremben, sok finom gyrost. Örülök, hogy eljuthattam Görögországba!
Liber Marcell
Nagyon örülök, hogy egy ilyen csodálatos
helyre eljutottam. Köszönet érte Csikósné Jutkának. Nagyon tetszett a kristálytiszta de meleg
tenger, a gyönyörű környezet. A helyiek nagyon kedvesek és barátságosak voltak velünk,
a helyi ételek és specialitások nagyon finomak
voltak!
A csodás kirándulásokat és a felejthetetlen élményeket köszönöm Palóczné Erzsikének. Kiváló társaság jött össze, akikkel nagyon jó volt
szórakozni, beszélgetni.
Katona Viktor
Június 26-án elindultunk Görögországba,
pontosabban Nei Poriba a Ju és Zsu Társulattal, a dömsödi Banya Klubbal és még néhány
ismerőssel. Emlékszem, amikor már csak az
utolsó percek voltak hátra az indulásig, mindenki nagyon türelmetlen volt. A buszon nagyon jó volt a hangulat, és ez még csak a kezdet volt. Másnap délben, amikor megérkeztünk az apartmanhoz, megmondom őszintén,

pozitívan csalódtam, mert én nem ilyenre számítottam. Tudtam, hogy egy szép helyen fogunk lakni, de nem gondoltam volna, hogy ez
tényleg ilyen gyönyörű. Miután megérkeztünk, nem tudtuk rögtön elfoglalni a szobákat,
ezért mi fiatalok a mi nyelvünkön elmentünk
„felderíteni” Nei Porit. Rögtön a tengerpartnál
kezdtük. A tisztaság, a homok és a gyönyörűség… leírhatatlan érzés (ez már nagyon hiányzott nekem). Megismerkedhettünk a görög
kultúrával, a görög zenével, a görög ételekkel,
és mi fiatalok természetesen a görög éjszakákkal is. A törzshelyünket megemlíteném: Marabu és a magyar étterem. Nagyon jó érzés volt,
hogy főleg ezeken a helyeken mennyi embert
ismerhettünk meg.
Egyik este pedig Cristos – a házigazdánk –
megmutatta nekünk, hogy milyen egy igazi görög est. Görög ételekkel fogadott minket, italokkal, és később jöhetett az igazi görög zene és a
tánc. Nagyon jó érzés volt hogy a fiatalok és
idősebbek együtt, mint egy csapat táncoltunk és
mulattunk.
Nagyon szép látvány volt, amikor a Meteóráknál jártunk, és ami felejthetetlen számomra
az a Skhiatos szigete – a hajókirándulás. A színtiszta kék tenger, egy gyönyörű sziget, delfinek
a tengerben… azt hiszem, ezt nem is kell tovább
ragoznom.
Nagyon örülök, hogy egy ilyen szép helyre is
eljutottam, és mindezt a Weekend Travel-nek,
Csikósné Jutkának és Cristos Sarafisnak köszönhetem.
Utolsó nap nagyon nehéz volt ezt a sok szép
napot, éjszakát, ismerőst otthagyni.
Megígértük, hogy jövőre újra elmegyünk,
amit mi természetesen be is tartunk.
Miskolczi Beáta
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Rendõrségi hírek

Dömsöd területén az eltelt időben az
alábbi baleset történt:

D. G. az általa vezetett személygépkocsival
2009. 07. 16-án délelőtt Dömsöd lakatlan területén haladt az 51-es főúton Budapest felől
Dömsöd felé. Haladása során utolért egy lassan
haladó gépkocsisort és hátulról nekiütközött a
vele azonos irányban haladó L. P. által vezetett
honvédségi személyautónak, amit nekilökött
az előtte haladó D. J. által vezetett busz hátuljának. A balesetben személyi
sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.

Dömsödön az alábbi bűncselekmények történtek:

Ismeretlen tettes ellen, aki 2009. 07. 05. napon 03:00 időpontban Dömsöd, Felső Dunapart utca 1. sz. előtt parkoló tehergépjárműből iratokat,
autósrádiót, valamint horgászbotokat, illetve a gépkocsi tankjából 20 l
gázolajat és a tgk 2 db akkumulátorát leszerelve eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott kár: 120.000 Ft.
Bűnözőink már Dionüsszosz „imaházait” sem kímélik: 2009. 07. 06-a
reggelre ismeretlen tettes kifeszítette a Parti Klub nevezetű söröző ajtaját,
és onnan különböző tárgyakat tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár: 100.000 Ft.
Ezidáig ismeretlen tettesek az elmúlt három hét során több hétvégi házat is meglátogattak. A Tölgyfa utca, a Ráckevei út és a Dabi szigeti út hétvégi házaiból házi vízművet és különböző tárgyakat tulajdonítottak el.
A Ráckevei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője,
Papp Attila r. őrgy. tájékoztatja Dömsöd lakosságát, hogy a körzeti megbízottak Dömsödön, minden páros hét csütörtöki napján 14.00-16.00 óra
közötti időben tartanak fogadóórát a Dömsöd, Petőfi tér 6. szám alatt. Keressék Ódor Zoltán vagy Baka Miklós urakat, és információikkal segítsék
munkánkat.

Körözések

Takáts Péter 46 éves Dömsöd, Szabadság u. 97. sz. tartózkodási helyű
férfi ellen a Szeghalmi Városi Bíróság adott ki körözést tartás elmulasztása bűncselekmény elkövetése miatt.
Bödő György 55 éves Dömsöd, Középső út 118. sz. alatti lakos ellen a
Ráckevei Rendőrkapitányság 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
magánokirat-hamisítás bűncselekmény ügyben.
Fehér István János 31 éves Dömsöd, Védgát sor 7. szám alatti lakos ellen a Fővárosi Bíróság BV csoportja adott ki elfogatóparancsot, aki börtönbüntetése letöltését nem kezdte meg.
Juhász Róbert 48 éves Dömsöd, Szép utca 20. szám alatti lakos ellen a
Komlói Városi Bíróság magánokirat-hamisítás elkövetése miatt adott ki
elfogatóparancsot.
Cser Antal 83 éves Dömsöd, Váczi utca 24. szám alatti lakost a Ráckevei Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözi, aki hollétével kapcsolatban
érdemleges információval rendelkezik, keresse a dömsödi rendőr kollégá-
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kat. Korára és egészségi állapotára való tekintettel nagyon fontos lenne
Cser Antal mielőbbi megtalálása.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik Romanóczkiné Kenessey
Ilona r. tzls. hölgyet a körözési előadót is vagy bármelyik rendőrt.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24518-690, 06-30-960-0572, 06-20-444-1268.

Figyelem!

A bányatavak sajátossága szerint lehetnek rendkívül mély pontjai, ahol
a víz nem tud felmelegedni. Hirtelen beugrásnál pld. izomgörcsöt, akár
szívleállást is okozhatnak, nem beszélve a beláthatatlan, változó mélységről, a fenéken rejlő sérülést is előidézhető tárgyakról.

Jótanácsok vízparton lévőknek

A nyári melegben mi sem lehet kellemesebb a hűsítő habokban való
megmártózásnál, azonban a fürdőzés meggondolatlan és felelőtlen magatartással veszélyessé is válhat. A Pest megyei szabadvizekben – folyók, tavak – igen gazdag, ezáltal számtalan lehetőséget biztosít a fürdőzésre, a
sportra, a horgászatra és a szabadidő egyéb hasznos és szórakoztató módon történő eltöltésére. Annak érdekében azonban, hogy szabadságuk valóban kellemesen teljen és gondtalanul végződjön, kérjük szívleljék meg
tanácsainkat és tartsák be a fürdőzés alapvető szabályait.
A szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a helyeket – előzetes mederfenék-vizsgálat, valamint
a parton és a vízben történő kitűzés és vízminőség-ellenőrzés után – szakemberek választják és jelölik ki. Itt jelen vannak azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik – szükség esetén – a gyors mentést.
6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében fürödhetnek a szabad vizekben. Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény
vagy a mentőgallér használata.
Minden vízijárműnek, így a csónaknak is felelős vezetője, kapitánya
van, akit megválasztanak, vagy a mindenkori kormányevezős, aki a csónak végén ül. Az ő felelőssége, ha valaki a csónakból a vízbe ugrik, s belefullad. Fontos, hogy menetben lévő csónakot csak a vezető engedélyével
lehet elhagyni. A vízijárművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell,
amíg az nincs teljes biztonságban. A menetben lévő csónakban tartózkodóknak tilos állni, továbbá az úszni nem tudó személy mentőmellényt köteles viselni. A csónak vezetője a beszállás előtt köteles tisztázni, hogy a
csónakban helyet foglaló személyek tudnak-e úszni.
Meg kell említeni a másik veszélyforrást, amelyet a számunkra ismeretlen vízterület és annak tulajdonságaiból fakadó váratlan helyzetek
okozhatnak (erős sodrás, örvénylés, a mederfenék egyenetlenségei, gödrök, ahol nem ér le a láb). Váratlan veszélyhelyzetben pánik lesz úrrá a
fürdőzőkön, nem hoznak helyes döntést, megrémülnek, kapkodnak, a
végtagjaik „lebénulnak” és elmerülnek.
További tanácsként javasoljuk, hogy közvetlenül étkezés után, teli gyomorral, felhevült testtel, szeszesital és gyógyszer hatása alatt ne fürödjünk. Kerüljük a sekély, valamint az ismeretlen vízterületen a vízbeugrást,
valamint a szív- és keringési betegségben szenvedőknél az egyedül történő fürdőzést.
Fentiekkel nem a vizektől való elijesztés a cél, hanem a megfontoltabb,
józanabb gondolkodásra késztetés, magunk és társaink megóvása.
Rendőrkapitányságok tájékoztatása alapján:
Feiglné Fekete Anita r. fhdgy.
Ráckeve Rk. sajtóreferense
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/...ÍGY EGYMÁS KÖZÖTT ELMONDHATOM.../
Beszélgetés „A KUTYA TESTÁMENTUMA” elõadásának rendezõjével, Mikó Istvánnal

(Úgy érzem, tájékoztatnom illik a kedves olvasókat arról, hogy interjúalanyommal majd
harminc éve ismerjük egymást. Voltunk egymás
mellé beosztottak, voltunk kollegák, sok produkcióban segítettem munkáját, voltunk alkotótársak, és volt mikor Ő volt a főnököm. Sokszor
ültünk fehér asztal mellé, ahol együtt kanalaztuk a harcsahalászlét, s ittunk hozzá ami illik,
vagy ami jutott. Most, mikor megtudtam, hogy
a környéken, Lóréven lép fel egy saját maga által rendezett színdarabban, boldogan kerestem
fel régi színészbarátomat egy kellemes színházi
est reményében.)

– De hát István, nem először csinálsz ilyesmit!

– Régóta ismersz. Valamikor együtt is jártuk
az országot különböző színházakkal.

– És remélem még sokszor is fogok (neveti el
magát).

– Hát azok voltak a szép idők, mikor ekhós
szekérrel jártunk fellépni.

– Azaz, nem mindig lehet elvonatkoztatni
magad a rendezőtől, aki lent ül a nézőtéren és
folyamatosan osztja az igét.

– Bizony-bizony. Én is azt hittem, hogy egy
kőszínházban fogok kikötni és ott fogok
elpusztulni majd öregkorom végén, de nem ez
lett megírva. Amióta centralizált helyek vannak,
és megszűntek a rendszeres vidéki fellépések.
Hiszen mára már horribilis költségekbe kerül,
ha egy nagyobb társulat vidékre akarna menni
fellépni. Így a közönséggel való közvetlen kapcsolatot mi egy kisebb színházi vállalkozással
próbáljuk tartani. Valójában társulat és színház
nélküli színház vagyunk. Nagyon sok színészszel vagyunk kapcsolatban. Magam majd öt éve
járom velük az országot.

– Pontosan. Talán a nagyobb koncentrálás
még többet hoz ki belőlem, és ugyanakkor megbocsátóbb is vagyok a kollegákkal szemben.

– Milyen műfajba sorolhatnánk a ma esti előadást: komédia, misztérium-játék?

– Van-e rendezői koncepciód arra, hogy hasonló műveket színpadra vigyél?

– Ha igazából pontos akarnék lenni, passiókomédia. Zenés vidám passió-játék. Aminek az
első része egy commedia dell' arte felé hajazó
játék, míg a második rész pedig tisztára olyan,
mint a passió-játékok. Megjelenik az Ördög, Jézus, Szűz Mária. Azonban próbáltam úgy megjeleníteni Őket, hogy Emberek.

– Ki kell hogy ábrándítsalak. Egész egyszerűen úgy gondoltam, jó volna ha megmaradna
és újra felcsendülne a zene, amit valamikor
komponáltam. És azokkal a kollegákkal együtt
játszani önfeledten ezt a vidám játékot, akiket
akkor még nem is ismertem, tehát fiatalokkal.

– Úgy tudom, Te is játszottad már az egyik
szerepet, 1986-87-ben Zalaegerszegen, a Konter Laci rendezésében?
– Bizony, jól emlékszel. De talán arra is, hogy
a színház felkérésére én írtam hozzá a zenét is,
és én játszottam benne az egyik főszerepet.
– Mennyire érthető ez a játékforma itt KözépKelet-Európában, hiszen maga a darab helyszíne Dél-Amerikában van. Az ott élő emberek hithez, Istenhez, a mindennapjaikat átszövő kultúrájukról szól?
– Én úgy gondolom, olyan dolgokat feszeget
a mű, amik örök emberi problémák. Úgy mint
mindig vannak megfizethető-megkenhető emberek, mindig vannak és sajnos lesznek is kufárok. Mindig lesznek olyanok, akik pénzért mindenre képesek. Hát úgy dióhéjban ennyi a darab
mondanivalója, és ennyi és nem több az előadás
aktualitása.
– Milyen kihívás a rendező számára egy tőlünk eltérő kultúrát színpadra állítani?
– Minden darab megrendezése kihívás, de
így egymás között elmondhatom, hallatlanul
nehéz úgy dolgozni, hogy az ember színészként
is részt vesz az alkotó munkában. Le-föl szaladgálni a játéktér és a rendezőszék között, néha
már azt sem tudom, ki is vagyok és mit is kell
csinálnom.

– A főszerepet játszó Boros Zoli igazán a
vállán viszi a produkciót. Fiatal kora ellenére
pompásan megmutathatja az oroszlánkörmeit.
– Hogy mennyire így van, mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy egy új darabban is dolgozni akarok vele. Mikor a soproni Petőfi Színház igazgatója voltam, szerettem volna bemutatni az Amadeust Zoltán főszereplésével. De
drága volt a jogdíj, később meg nem volt pénz a
díszletre, egyszóval nem jött össze. Így aztán
elment mellette az a szerep. De hogy mégse
menjen el mellette, hát írtam Neki egy színdarabot, egy dokumentum-drámácskát, egy egyfelvonásost.
– Megtudhatnánk a mű címét?
– A forgatókönyvnek a Repülni akarok
címet adtam. Mozart saját szavait használtam
fel benne. Kétszemélyes a játék, ami mozgásszínházi elemeket is tartalmaz. Azaz tánc, zene és szöveg is egyben. A szintén nagyon tehetséges Borbély Krisztina lesz az ifjú titán
partnere.
– Folytassuk a beszélgetésünket abba az
irányba, hogy a ma esti előadást itt Lóréven a
Thuray Ida Színház és a lórévi Szerb Színház
közös produkciójaként láthatjuk. Mondanál pár
szót erről a ma már országosan is ismert színházi kezdeményezésről? Mi célból és milyen akarattal jött létre, s mely területeken láthatjuk a közeljövőben Őket?

– Hol, merre léptetek fel?
– Nem tudnék olyan helyet mondani, ahol
még nem.
– Dömsödön?
– Talán ott még valóban nem.
– Nagyszerű erőben vagy, szinte beleolvadtál
a fiatalok közé... De meg kell kérdeznem, hogy
mennyire fárasztó a sok utazás?
– Nagyon. Embertpróbáló dolog ez. S néha
a fiatalok fáradtabbak mikor hazaérünk, és
másnap próba, gyakorlás, vagy az anyaszínházaikban előadás várja Őket. De ez szakma
és hivatás, hozzáállás és elkötelezettség függvénye.
– Ennyi szerep és nagyszerű alakítás után
van-e olyan, amit még el szeretnél játszani?
– Nincsenek vágyálmaim. Ha felkérnek, akkor a rendező bennem gondolkodjon. Mint rendező én is ezt követem.
– Mire vágysz mint zeneszerző, mit komponálnál meg ha felkérnének rá?
– Valószinűleg semmit. No azért is, mert nem
kérnek fel mostanában. Úgy öt-hat évvel ezelőtt
jelent meg lemezem utoljára.
– Ez volt a Bicigli-rodeó, Kovács András Ferenc költeményeivel.
– Pontosan. Most Parti-Nagy Lajos verseit
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olvasgatom. Hogy lesz-e valami belőle, az a jövő zenéje.
– S most jöjjön az úgynevezett bulvár-kérdés.
Kedves Mikó István, hogy vagy?
– Fáradtan.
– Ez az év volt fárasztó, vagy...?
– Az évek voltak fárasztóak. Elkeserítő, és ez
nem panaszkodás, de mostanában sokkal többet kell dolgozni, sokkal kevesebb pénzért. S
bár tisztában vagyok vele, hogy ezek a feltételek mindenütt így vannak, nem csak a mi szakmánkban (sajnos), de az embernek vannak határai.
A teljesítőképességnek is van határa, és én azt
már elértem. Néha úgy érzem, hogy nem vagyok képes többet vállalni, holott az embernek

el kell tartania a családját. És van, hogy bele is
unok.
– És a hívatás?
– No, abba sosem untam bele. Mert azt nagyon
szeretem, hogy valami jót és szépet csinálunk.
– Jártál-e már Dömsödön? És mit tudsz rólunk?
– Ötvenkilenc éves vagyok. Életem első tíztizenöt évét követőleg, mikor is a Kaláka
együttessel és az önálló estjeimmel bejártam az
egész országot, nem hinném, hogy azt a szép kis
községet a Duna partján kihagytam volna.
– Üzensz-e nékik?

Feláll. Megöleljük egymást. Aztán indul az
öltöző felé. Kezében az elmaradhatatlan kis füzetecske. Saját kezűleg írt szövegei a darabból.
Még van félórája kezdésig, ilyenkor memorizálja a szövegét. Készül. De közben figyel a
többiekre, a társaira, a fiatalokra.
Nézőtérre menet megszólít egy izgatott lány:
– Bácsi kérem, akivel az előbb tetszett beszélni, ugye a Mikó István művész úr volt? (bólintok)
– Nem tetszene megmutatni, hogy hol van az
öltözője, mert Ő az egyik kedvenc színészem,
és úgy szeretnék Tőle egy autogramot kapni?
– Egyenesen, aztán balra az első ajtó.
KŐ ÁRPÁD MUOSZ: 25163

– Csókolom Őket!

Az 1969-ben a Dömsödi Általános Iskolában végzett 8. osztályok
szept. 5.-re évfolyam-találkozót terveznek.
Kezdés ideje: 2009. 09. 05. 15 óra
A találkozó helye: Kék-Duna vendéglõ Dömsödi Duna-part.
Kérem az évfolyamtársak jelentkezését.
Jelentkezni lehet: Varsányi Antalnál: inyasrav@freemail.hu ill. 06-20-598-7354
Ispán Ignácnál a 06-20-949-3844 telefonszámon,
valamint Illés Gyulánál a Kék-Duna vendéglõben
(részvétel költsége: évfolyamtársaknak 2000 Ft, hozzátartozóknak 1500 Ft)

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás
a könyvtárban Kovács László tanító úr gyűjteményéből. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként
19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NŐI 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 előterében.

FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató
kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

Az OMK és a könyvtár nyári zárvatartása július 17-től augusztus 16-ig.
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Amikor Japánra szakadt az ég…

Hirosima

Hirosimában több katonai osztag is állomásozott a bombatámadás napján, és sok gyár kapott a városban helyet; nem mellékesen Hirosima egy fontos kommunikációs csomópont is
volt. A város egyike volt azoknak, amiket még
nem ért támadás.
A háború előtti populáció meghaladta a 381
ezer főt, de a háború okozta evakuálások után
megközelítőleg már csak 255 ezer fő maradt a
városban.
Hirosima maradt az elsődleges célpont (a
másodlagos volt Kokura és vésztartaléknak maradt Nagaszaki).
Az első atomtámadás Japán ellen 1945. augusztus 6-án vette kezdetét. A bombát szállító
repülő egy B-29-es, Enola Gay-re keresztelt gép
volt. Hirosima fölé érve minden zökkenőmentesen alakult, az időjárás is megfelelő volt az akció végrehajtásához. 8:00 körül a hirosimai radar pár repülőt észlelt. Konkrétan hármat; az
Enola Gayt, ami a bombát szállította, a The
Great Artiste-t (ezen voltak a ledobás körülményeit mérő műszerek) és a Necessary Evil-t (a
fényképezés szerepét betöltő repülőt). A rádióban bemondták, hogy repülők közelednek a légtér felé, és tanácsos lenne az óvóhelyeket elfoglalni, de légiriadót nem rendeltek el. Ilyen halálos csendben oldotta ki 8:15-kor az Enola Gay
legénysége a Little Boy-t, ami egy új történelmi
korszak előhírnökeként indította el a soha nem
látott pusztítást a városban. Típusa szerint egy
urániumbomba volt, 0,71 méter átmérővel, 3,05
méter hosszal és 4037 kilogramm súllyal.
A bomba 600 méterrel a földet érés előtt
robbant fel, kioltva kilencvenezer ember életét és megsebesítve több mint százezer éppen
Hirosimában tartózkodót. A pusztítás sugara
1,6 kilométeres volt, de ezen túl is tüzek pusztítottak. Romok, tűz és szénné égett testek,
amerre csak a szem ellátott; Hirosima 90%-a
hamuvá lett.
A támadásról mit sem sejtettek Japán-szerte,
csak az keltett gyanút, hogy Hirosima kommunikációja megszűnt a külvilággal. Egy fiatal
tisztet kértek meg Tokióból, hogy repüljön
azonnal a városba, és derítsen fényt az ügyre.
Háromórányi repülőút megtétele után 160 kilométerre lehettek Hirosimától, amikor a repülőgép pilótája megpillantotta az atombomba
hatalmas füstfelhőjét. Közelebb érve vették
észre (de akkor még fel sem fogták, mit látnak), hogy a valamikori Hirosima városa eltűnt. Nem tudták elképzelni, hogy mi okozhatott ekkora pusztítást. A találgatások utáni tények a Fehér Házból érkeztek, 16 órával a támadás után.

Yoshitaka Kawamoto 13 éves volt, amikor Hirosimára dobták a bombát. A támadás idején iskolában volt, kevesebb mint egy kilométerre a robbanás hipocentrumától. Így írta le a történteket:
„Az egyik osztálytársam, azt hiszem Fujimotónak hívták, dörmögött valamit, majd kifelé
mutatott az ablakon, mondván „Egy B-29-es
közeleg”. Felálltam a székemből és kérdésre
nyílt a szám; „Hol van?” Lábra álltam, de még
ki sem egyenesedtem, amikor megtörtént. Minden, amire emlékszem, egy vakító, éles fénysugár, ami két vagy három másodpercig tartott.
Elájultam. Nem tudom, mennyi idő telhetett el
addig, míg magamhoz tértem. Borzalmas volt,
borzalmas. Füst szállt fel a romokból, és mindenfelé pernyék és más törmelékek repkedtek. A
romok betemettek, és elviselhetetlen fájdalom
kínozta minden porcikámat. Valószínű ezért is
térhettem magamhoz. Meg sem tudtam moccanni. Egyszerre meghallottam pár osztálytársamat, amint az iskolánk dalát dúdolják. Emlékszem rá. Többen zokogtak, az anyjukat szólongatták. Akik életben maradtak, mind elkezdték
dúdolni a dalt addig, ameddig csak tudták. Azt
hiszem, én is csatlakoztam hozzájuk. Úgy gondoltuk, valaki majd meghall minket, és segít
majd rajtunk. Ezért is énekeltük olyan hangosan. Senki nem jött a segítségünkre, és lassan
mindenki elhallgatott. A végén már csak én énekeltem egymagamban (...)”
Egy kicsit messzebb (3,7 kilométerre) egy
meteorológus, Isao Kita a következőket tapasztalta:
„Először egy hatalmas villanást láttam…
majd jött a hőhullám. Egyszerre nagyon meleg
lett. A villanás másodpercétől elkezdtem számolni magamban (ha villámlik és elkezded számolni magadban a dörgésig eltelt időt, akkor
könnyen kiszámolható, hogy tőled mekkora távolságban van a vihar) és így kijött, hogy a robbanás milyen messze következett be tőlem, és az
is, hogy a sebessége körülbelül 700 m/s volt. A
hangsebesség körülbelül 330 m/s, ami azt jelenti, hogy a robbanás-sebesség a hangsebesség
kétszeresét érte el."
Egy sebesült nő így emlékezett vissza:
„Egy rendkívüli villanás, vakító fény lobbant,
majd jött a borzasztó robaj. Valami furcsát éreztem az arcomon, majd megrémültem az érzéstől, mintha leolvadna a bőr az arcomról, kezemről és a karomról. A nappal szürkületi sötétségbe váltott át. Minden ködösnek tűnt, mintha fátyol lenne a szemem előtt. Azon tűnődtem, hogy
elvesztettem az érzékeimet?! "
1945 decemberéig ezrek haltak bele sérüléseikbe és a radioaktív sugárzásba, így a bomba hi-

rosimai áldozatainak száma körülbelül 140 ezer
főre duzzadt.
„A nukleáris láncreakció feltalálása semmivel sem kell, hogy közelebb vigye az emberiséget a pusztuláshoz, mint a gyufa feltalálása.”
Albert Einstein német-amerikai tudós

Nagaszaki

Nagaszaki volt a legnagyobb kikötőváros Japán déli részén. Nagy mennyiségben gyártotta a
hadászati termékeket. Mint Hirosima városából, Nagaszakiból is sok embert evakuáltak kisebb falvakba.
1945. augusztus 9-én reggel egy B-29-es a
Fat Man nevű bombával közeledett Kokura felé. Ez a bomba a hirosimai bombától eltérően
plutóniumbomba volt, 1,53 méter átmérővel,
3,25 méter hosszal és 4672 kilogramm súllyal
rendelkezett.
Elérve a várost a rossz időjárás nem tette lehetővé a bomba ledobását. A város fölött, három
kör megtétele után tovább kellett állniuk, és a
másodlagos célpont felé venni az irányt, mert
félő volt, hogy a visszaútra már nem lesz elegendő üzemanyaguk.
07:50-kor megszólaltak a szirénák Nagaszakiban, de végül a „minden tiszta” jelzést is
kénytelenek voltak kiadni, amikor összesen két
B-29-es repülő haladt át a légkörön. Mindenki
azt hitte, csak felderítők repülnek keresztül a városon.
Végül ezen „felderítők” egyike a város mértani közepéhez érve 11:01-kor kioldotta a Fat
Mant, ami 43 másodperccel később fel is robbant, 469 méterrel a föld felett. Kerekített becslések szerint 7000 F volt a hőmérséklet a robbanás epicentrumában, ami körülbelül 3871 °Cnak felel meg. És mintegy 1000 km/h-s szél
tombolt a belsejében.
Hetvenezer ember azonnal meghalt, és több
mint hatvanezren megsebesültek. 1,6 kilométernyi sugárban pusztított a bomba. A sugárzásban és később a sérülésekben életüket vesztettek összesen nyolcvanezerre emelték a halottak
számát.
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Kétségkívül a legszerencsétlenebbül azok
jártak, akik a hirosimai csapás után Nagaszakiba menekültek, ahol pár nappal később újra
szembe kellett nézniük a poklok poklával. Róluk egy könyvet is írtak; Nine Who Survived
Hiroshima and Nagasaki (Robert Trumbull,
1957). Sajnos nem sikerült egy példányra sem
szert tennem, de annyit tudok, hogy aki a SZTE
Egyetemi Könyvtárában jár, az a helyszínen elolvashatja.

A túlélők a mai napig mesélik a borzalmakat
unokáiknak és a többi fiatalnak, remélve ezzel,
hogy majd ők is elmesélik az ő gyermekeiknek,
és így az emberiség soha többet nem vetemedik
ilyen pusztító fegyverek bevetésére, mint azalatt
a hét alatt tette, 1945-ben. Mindezek ellenére
napjainkban Észak-Korea felől hallani aggasztó
híreket…

A második bomba ledobása után már úgy
tűnt, nincs megállás. Pár héttel később kész lett
volna a harmadik bomba, majd még három
szeptemberre, és újabb három októberre. Úgy
tervezték, ha Japán továbbra sem kapitulál,
folytatják a bombák ledobását. Azonban ez nem
így lett. Japán megadta magát.
Augusztus 15-én a császár rádióüzenetben jelenti be a hírt. Ez volt az első alkalom, amikor az
uralkodót beszélni hallották. Ugyan Japán feltétel nélküli megadását fogadták el, de Truman
mégis hagyott feltételeket (csak nem a bűntudat
vezette erre a megoldásra?), így Hirohitou császár látszaturalma fennmaradt 44 évvel később
bekövetkezett haláláig.
A háború 1945. szeptember 2-án ért véget.

– Kik azok a hibakushák?
Az atomtámadás túlélőit hívták így. 2005-ig
körülbelül 266 ezer embert foglalt magában ez a
név.

Tudtad, hogy…

– Az egész háború alatt a következő szólásmondás járt szájról-szájra az amerikaiak között:
„A halott japán a jó japán.”
– Két nagyon híres anime is feldolgozta a világháború pusztítását Japánban.
Az egyik a „Hadashi no Gen” (Barefoot
Gen) anime illetve manga, a másik a Ghibli
Stúdió anime filmje, amit azóta már meg is filmesítettek; a „Grave of the Fireflies”. Mind a
kettőt nagyon tudom ajánlani főként az idő-

sebb korosztálynak, és ígérem, hogy aki megnézi, annak egy életre szóló élményben lesz
része.
– A daru a béke szimbóluma. Ezt a megtisztelő címet pedig Sadako Sasakinak köszönheti.
Sadako 2 éves volt, amikor Hirosimára dobták a
bombát. A kislány túlélte a csapást, viszont 10
év múlva diagnosztizálták nála a leukémiát
(más néven fehérvérűséget – az atombomba
utóhatása), és egészségi állapota hirtelen romlásnak indult. A lány egyik nap megszédült,
majd elájult. Kórházba került, ahol egyik barátja
mesélt neki az 1000 origami daru legendájáról,
miszerint, aki mind az ezret meghajtogatja, kívánhat valamit, és az teljesül. Sadako 12 évesen
bekövetkezett haláláig ezernél is több darut hajtogatott.
A gyerekek világszerte gyűjtésbe kezdtek,
hogy felállíthassák Sadako aranydarvat tartó
szobrát a hirosimai békeparkban. Ma a szobor
körös-körül van hajtogatott papírdarvakkal, melyeket a világ minden tájáról küldtek a gyerekek. A szobron olvasható a kívánságuk is: „Világbéke”.

Kereszt yén élet

Alapige: „Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével.”
Máté 4:4
Amikor az élet minőségét ejtjük szóba, bizonyára sokan az élet színvonalára gondolnak. Valóban, az életnek megvan az igénye az anyagiakat illetően. Mivel életünk a testünkhöz kötött,
ez azt jelenti, hogy azt pedig táplálni, gondozni
és óvni kell. Ezért az ember elsődleges feladata
az, hogy magáról, családjáról és szeretteiről
anyagilag gondoskodjék. Azonban az ember –
főleg a nyugati ember – az anyagiak megszerzésében és annak biztosításában már túlment a
szükséges és értelmes határon – mert az életnek
egyetlen célját látja csak: a szerzést, gyűjtést és
harácsolást. Miközben ezt teszi, elfelejtkezik az
élet magasabb értelméről és céljáról. Abba a tévedésbe esik, hogy az eszközt összetéveszti a
céllal, amikor az anyagi javak megszerzését kizárólagos céllá teszi, holott az csak eszköz lehet
magasabb célok elérésére. Így lett a modern ember a dolgok rabszolgája: a pénzé, érvényesülésé és a testi gyönyöröké. Mivel ezeknek foglyává lett, a modern ember nem tud előrelépni az
élet magasabb szellemi és lelki régiói felé. végül
is úgy jár, mint a bibliai gazdag, aki egész életében gyűjtött, és a végén lelkében kárt vallott.

Az élet minõsége

Persze vannak olyanok, akik kételkedve fogadják az élet magasabb szellemi-lelki dimenzióinak emlegetését. De vajon ki tagadja, hogy az
irodalom, művészetek vagy a klasszikus zene
magasabb valóságot képviselnek az anyagi valóság felett? Miután valóban van ilyen magasabb szellemi dimenziója az életnek, ez arra
mutat, hogy a szellemi élet síkja felett – annak
mintegy folytatásaként – egy lelki sík is lehetséges, és ez az, amit az ember vallási és hitélete
síkjának nevezünk. Ez az Istennel az emberi élet
forrásával és emberi életünk legvégső céljával
való lelki kapcsolatnak a síkja. A modern ember
életének úgy szellemi, mint lelki síkja leszűkült,
és ez alól nem kivétel magyarságunk sem. Meg
kellene értenünk, hogy a szellemi kultúra kincseivel való élés hozzá kell hogy tartozzon az
egészségesen és kiegyensúlyozottan élő ember
életéhez. Éppen úgy a vallás gyakorlása része
kell hogy legyen annak az emberi életnek, amely
minőségi életet akar élni. Amikor az Egyház istentiszteletén veszünk részt, akkor elsősorban
nem Istennek vagy a papnak teszünk szívességet, hanem önmagunknak teszünk valami jót.
Ettől megfosztani magunkat azt jelenti, hogy
lelkünket éhezni hagyjuk. Ennek pedig messzemenő és súlyos következményei lehetnek, amiket hordoznunk kell: meggyengült hit, elerőtle-

Mikus Róbert

nedett erkölcsi érzék, kilátástalanság, belső
üresség és nyugtalanság és az élet igazi értelmének elvesztése. Jézus egyszer azt mondta: „Nem
csak kenyéren él az ember, hanem Istennek
minden igéjével.” Csak Isten szava, amely az
Egyházon keresztül hangzik, lehet az ember
igazi lelki tápláléka, mert ez hitet, reményt és
szeretetet ébreszt az emberben! Az életet lehet
különböző szinten végigélni: lehet vegetálni, lehet végigvánszorogni az életen, lehet gyűjteni
és elherdálni anyagi javakat. De van lehetőség
az életet a legmagasabb szinten élni – a Szellem
és a Lélek szintjén. Csak az találta meg az élet
igazi minőségét, aki ezt a fajta életet éli.
Pungur József ny. ref. lelkipásztor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
KISS MIKLÓST

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, és mély fájdalmunkban osztoztak.
Felesége és lányai
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„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

Egy régi könyv nagyon érdekes néhány lapja került szerkesztőségünk látókörébe. Az értékes dokumentumot Tóth András (Orosz András unokája) adta közre!
Köszönjük!
Sajnos a könyv nincs meg. A lapok fejlécén a felirat: Rokkant–Almanach.
Kedves Olvasók, a képek mellett közölt szöveget gépelt formában olvashatják!

Pálföldi Gábor

Orosz András

Pálföldi Gábor, a volt cs. és kir. huszárezred tizedese, Dömsöd. Az általános mozgósítás alkalmával vonult be és ment ki az orosz harctérre, hol 1915. évi november közepéig
teljesített arcvonalbeli szolgálatot megszakítás nélkül, midõn is súlyosan megsebesült.
Ez alatt az idõ alatt az O2-õt kétszer és a német szolg. érdemérmet szerezte meg. 1916. évi
szeptemberében önként jelentkezett az oláh arcvonalra, ahol az eddigi kitüntetéseihez a
nagyezüst vitézségi érmet szerezte meg. 1917. évi január havában az olasz harctéren
küzd, mikor is szakadatlan harctéri szolgálata alól felmentést kap és pótkeretéhez vezénylik. Itt teljesített szolgálatot a forradalom kitöréséig.
Kitüntetései: O1, O2, kétszer OB, K. cs. k., német szolg. é. é., vas érdemkereszt, seb. é. II.
Az 1919. évi április hó 5-i dömsödi ellenforradalomban tevékeny részt vett, miért is a vörösök elfogták s magukkal hurcolták.
A Markó utcai fogházból megszökött, s nehéz és viszontagságos körülmények között
Szegedre jutott, hol az akkor alakult ellenforradalmi csoportba lépett s a vörösek elleni
harcokban megsebesült.
A nemzeti hadseregben 1920. december végéig szolgált. Ekkor véglegesen szabadságolták. Hazatérve Dömsödre, 1921. május hó 1-jén súlyos betegség következtében meghalt.
Orosz András tiszthelyettes, Dömsöd. Az általános mozgósítás tényleges szolgálatban találta a volt cs. és kir. 38-ik gy. ezred kötelékében, Bileken. A harctérre 1914. augusztus 1-jén ment ki s mint õrmester, a szerb harctéren szolgált október hó 18-ig, mikor
is egy járõrvállalkozás alkalmával megsérült. Felgyógyulása után, 1915. április hó
21-én egy menetzászlóaljjal az olasz harctérre ment. Itt 1915. szeptember 15-ig küzdött,
mikor ismét megsebesült. 1915. év december hó végén gyógyult fel sebébõl s bevonult a
pótzászlóaljhoz. 1916. év március hó 5-én harmadszor ment ki a harctérre, ezúttal az
orosz frontra. 1917. február havában ezredével együtt ismét az olasz harctérre vezényelték, ahol 1917. május 24-ig teljesített harctéri szolgálatot, mikor is olasz hadifogságba esett. Harctéri szolgálata alatt több ütközetben és vállalkozásban vett részt, mikor
is bátorságával és hõsiességével kitüntette magát. Az olasz fogságból 1919. február
havában került haza, mint rokkant. Részt vett a dömsödi ellenforradalomban. A kommunizmus bukása után õ fegyverezte le a vöröseket Dömsödön és szervezte meg a polgárõrséget, melynek parancsnoka is volt. Kitüntetései: O1, O2, OB kétszer, K. cs. k., seb.
é. III., német érd. érem és vaskereszt.
Tóth Zsigmond szakaszvezetõ, Dömsöd. 1914. évi augusztus hó végén vonult be a volt
cs. és kir. 7-ik vártüzér zászlóaljhoz Komáromba. A 44-es tábori tarackos önálló üteggel
1915. jún. havában ment ki az orosz harctérre, ahol 1917. május hó 1-ig teljesített megszakítás nélkül szolgálatot. Ekkor az üteget az olasz harctérre vezényelték a MonteGabriellára. Itt részt vett az izonzói harcokban. A forradalom alkalmával leszerelt és elfoglalta községében elemi iskolai tanítói állását. Részt vett a dömsödi ellenforradalomban. Kitüntetései: O1, O2 kétszer, OB, K. cs. k.

Tóth Zsigmond

Néhány kitüntetés megnevezése:
O1: Ezüst vitézségi érem I. osztálya
O2: Ezüst vitézségi érem II. osztálya
K. cs. k.: Károly csapatkereszt
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Ta l á l t a m e g y k é p e t . . .
Ebben a számban Csehi Csaba
kedves olvasónk képgyűjteményéből közlünk néhányat.
A képeken szereplő személyeket nem ismerjük, de nagyon értékesek abból a szempontból, hogy
komoly forrástörténeti jelentőséggel bírnak. A korabeli ruha- és hajviselet, az arcok mássága, sajátos
szépsége mind sokat mesél egy régi világról. A képek század eleji
műtermi fotók.
Fogadják szeretettel!
Összeáll.:

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor állandó kiállítása
NYITVA TARTÁS: kedd, péntek, szombat: 1000 – 1600 óráig
BELÉPŐJEGYEK: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft

Szabó Andrea
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Kedves Olvasók ezúttal tényleg egy igen exkluzív interjút nyújthatok át Önöknek: a 80as évek diszkókirálynője 10 percig állt rendelkezésemre, mielőtt szállodájából elindult volna az esti fellépésére. 3 kérdést tehettem fel neki, dedikált két lemezemet, és még fotókat is
készíthettünk.
8. osztályos koromban rongyosra hallgattam a kazettáit, s ma is inkább az Ő lemezeit teszem fel a lejátszóra. Szeretném ezt a fantasztikus élményt megosztani a Hírnök kedves olvasóival.

C. C. Catch: „Az éneklés a hivatásom”

I Can Lose My Heart Tonight című dalával
több mint 24 évvel ezelőtt lett egy csapásra ismert és népszerű az énekesnő, aki Marshall
Norbert produkciós irodájának meghívására
nemrégiben négy napot töltött nálunk.
Természetesen nem maradhattak el az interjúk a média, a sajtó és a tv-csatornák számára
sem, és két nagysikerű, teltházas koncertet adott
a fővárosban és Kecskeméten.
Az utóbbi fellépésére való indulása előtt találkozhattam vele a hotelben, és mint mondta,
nem jelentett neki problémát, hogy még külön
egy, az őt faggató rajongó rendelkezésére álljon.
Természetes, csinos megjelenése, és főleg
meglepően alacsony termete kellemesen hatott
rám, és ezt még csak fokozta az interjú alatti
végtelen kedvessége, mosolygása, egyénisége.
Mindenekelőtt arra voltam kíváncsi, mit jelent számára az, hogy még ma is szívesen hallgatjuk dalait, mit gondol ő arról, hogyan maradtak ezek a mai napig is népszerűek.
„Azt csinálhatom amit szeretek, nekem ez az
életem – mondja. Nagyon sok ember hallgatja a
zenéimet, nagyon sok ember szereti is ezeket a
dalokat. Nekem ez a hivatásom, mást el sem
tudnék képzelni.”
Ha végignézzük korábbi és mostani fotóit, talán frizurájának megváltozása a legszembetűnőbb. Viszont szépsége, karcsúsága, nőiessége
még ma is megdobogtatja a férfiszíveket. Biztosan van valami titka ennek.
„Semmilyen speciális technikát nem alkalmazok. A szeretetben, a jó és szép dolgokban hi-

szek az életben, és próbálok egészségesen élni,
sok vizet iszom. Szeretem a természetet járni, az
élethez való pozitív megközelítés sokat segít
testi és lelki szépségem megőrzésében.”
Cause you are young, Soul survivor, Backseat of your cadillac, House of mystic lights –
hogy csak a legnagyobb slágereket említsem a
teljesség igénye nélkül, na és persze az elmaradhatatlan Heartbreak hotel. Az igazi sikerszéria
1988 végéig tartott. A szerző- és producerváltás
újabb albumot hozott a Big Time és a Midnight
hour című kislemezekkel, de ezek, annak ellenére hogy igencsak jó nóták voltak, már nem
hoztak átütő sikert.
1998-ban a retro őrülettel az énekesnőnek is
több válogatás albuma jelent meg, sőt 20032004-ben új stúdiófelvételek is készültek egyegy válogatáshoz bónuszként.
Régi dalait már agyonhallgattuk, de ezt szívesen is tettük, tesszük. De vajon lesz-e még új album, lesznek-e még új dalok, vagy „be kell érnünk” a megszokott melódiákkal?
„Éppen mostanában veszünk fel egy teljesen új
albumot, őszre várható a megjelenése, és nagyonnagyon örülök hogy új dalokon dolgozhatok. Remélem hogy ez is tetszeni fog a közönségemnek,
ugyanúgy mint a régiek. Pici stílusújítás az lesz,
de C. C. Catch maradok mindenképpen.”
Kancsár Péter
Közös fotó: Kalmár Sándor „Áfonya”
Extra külön köszönet: Marshall Norbert szervező és Piroska, tolmács. Nélkülük ez a kis riport soha nem jött volna létre.

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség címe:2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: augusztus 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: szeptember eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Az írásokat az OMK-ban elhelyezett, Dömsödi
Hírnök feliratttal ellátott dobozban elhelyezhetik.
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
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,
Kővári 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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III. Dömsödi Hal-Víz Nap

2009. június 20-án került megrendezésre immáron harmadszor
a Dömsödi Hal-Víz Nap.
A célja most is az volt, hogy hozzuk össze a családokat, barátokat a Duna-partra, ahol bográcsozás mellett töltsenek el egy
kellemes napot. A főzésüket tegyük emlékezetessé azzal, hogy
„sztár” zsürit felkérve, értékeljék az ételeket, valamint Ők döntsék el a sok-sok különdíj sorsát. Ezenkívűl az idelátogató vendégek és a résztvevők szórakoztatására minden korosztály igényét kielégítő műsort szerveztünk.
A történésekről emlékeztetőül azoknak, akik jelen voltak és beszámolóként azoknak, akik nem tudtak megjelenni:
A rendezvényt megelőző napokban a meteorológia nagyon
rossz időt jelzett a hét végére. A szervezők különböző forrásokból
próbáltak hiteles információt szerezni, de mivel ezek némileg ellentmondtak egymásnak, csütörtökön megszületett a végleges
döntés: a rendezvényt megtartjuk. Felkészülve a lehetséges viharra, a főzőhelyeket egymáshoz közelebb jelöltük ki, mint előző
években, és megszerveztük, hogy a résztvevők a Kék Duna Vendéglőbe, a Sportkombinátba, illetve a közelben parkolt autókba
„menekülhessenek”! Ez utóbbira végül nem került sor!

A rendezvény reggel 6 órakor kezdődött a Dömsödi Horgász
Egyesület meghívásos horgászversenyével. A résztvevők között
ismét ott találhattuk Trokán Péter színművészt és Látó Jánost, a
„Favágók” együttes dobosát. A meghívottak között szerepelt
még Schweigert András, a Lakihegy Rádió FM 107 műsorvezetője.
Itt meg kell jegyezni, hogy a Lakihegy Rádió a főzőversenyen
is részt vett, és több élő riporttal jelentkezett a helyszínről.
Délelőtt 9 órakor a faluközpontban a Szigetszentmiklósi Big
Band zenei kíséretével a AMI mazsorettjei hívogatták a falu lakosságát a rendezvényre.
Ez idő alatt megteltek a főzőhelyek. A tavalyit felülmúlva 36
főzőhelyen közel ötven étel főzése kezdődött. A gyermekeknek
„szélárnyékban” egy óriás Bálna került felállításra, melyen ugrálni, mászni és csúszdázni lehetett.
11 órakor kezdődött az ételek zsűrizése három kategóriában.
Halételek, Hagyományos magyar ételek és Egyéb ételek kategóriában.
A zsűriben olyan kiemelkedő és neves személyek szerepeltek
mint Reviczky Gábor, Eszményi Viktória, Heilig Gábor, Trokán
Péter, Látó János, dr. Simon Tamás, Doroszlay László, Pfendert
Mihály, Tóth István, Takács István.
A zsűri, szakembereire támaszkodva díjazta kategóriánként a
három-három legjobb ételt, majd megállapította a különdíjak sorrendjét.
Fél egykor került sor a Horgászverseny eredményhirdetésére.
A versenyt ifj. Siket Péter nyerte. A második helyezett Movrin
Máté lett, míg harmadik helyezést ifj. Fabók Sándor ért el. Az
egyesület díjait Tóth István, a H. E. elnöke, a különdíjakat Markóczi József, az ENERGOFISCH tulajdonosa adta át mind cége,
mind a DOVIT Kft. nevében.
Ezt követően Eszményi Viktória és Heilig Gábor gyermekeknek szóló műsora következett. A művésznő a gyermekeket bevonva műsorába, felejthetetlen élményt szerzett nekik és a nézőknek
egyaránt.

A műsor vége felé kezdett az idő rosszabbra fordulni. A szél felerősödött.
Úgy döntöttünk, hogy az időjárásra való tekintettel a műsor
sorrendjét megváltoztatjuk, és eredményt hirdetünk a főzőversenyben.
A kategóriák nyertesei HAL-VÍZ NAP-díjat és oklevelet kaptak:
Magyaros ételek kategóriában:
I. Somlyószigeti kalózok csapata
II. Dömsödi Méhészek csapata
III. Vízmester csapat

Halételek kategóriában:
I. Dömsödi Horgász Egyesület csapata
II. Bajai Heincz csapat
III. R4-ÉUX Baja II. csapat
Vad és egyéb ételek kategóriában:
I. Magyar – Lengyel Barátság csapat
II. Kapásjelzők csapata
III. Kovácsék csapata

Cseke Ferenc
Pergel István
Feigl István
Ács Balázs
Heincz Krisztián
Ónodi Tamás
Nemoda Márta és lánya, Stasinsky Anna
Rigó Pál
Nagy Tamás

Ezután a TÁMOGATÓK részéről felajánlott különdíjak átadására került sor. Köszönetünket fejezzük ki Nekik a díjazottak nevében.
Ezt követően léptek fel a Dezső Lajos AMI társastáncosai egy
fantasztikusan jól sikerült műsorral... (a nézőközönség csodálkozása közepette, hogy Dömsödön ilyen is van?)
Köszönjük Nekik és a felkészítőiknek.
…és sajnos bekövetekezett az, amit sejtettünk, de nem vártunk… kezdett felerősödni a szél, a levegő lehűlt. Dönteni kellett,
és a döntés az volt, hogy a tombolasorsolást megtartjuk és lehetőséget biztosítunk a szigetújfalusi kórusnak, hogy műsorával zárja
a rendezvényt, akik már csak a szinpad mellett, a sportöltöző „árnyékában” tudták műsoruk egy részét megtartani.
Köszönettel tartozunk azoknak a gyermekeknek, felnőtteknek,
akik áldozatos munkával felkészültek a fellépésre, de műsoruk elmaradt. Tudjuk, hogy a hiányzó sikerélményt egy köszönettel
nem lehet megoldani, de a későbbi fellépéseik biztosan kárpótolni
fogják ezt!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik támogatásukkal,
személyes jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
A rendezvény szervezői és bonyolítói:
Kis-Dunamenti Civil Szervezetek Szövetsége
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Illés Gyula és a Vendéglő dolgozói
Dömsödi Horgász Egyesület
Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség
Dömsödi OMK
Dömsödi Polgárőrség
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