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2008. március Ára: 150.- Ft

Visszalapozva a Dömsödi Hírnök néhány évvel ezelõtti lapszá-
mait, arra a megállapításra jutottam, hogy a márciusi Hírnökök

önkormányzattal foglalkozó cikkeinek jelentõs részét az adott év költ-
ségvetése tölti ki. Így lesz ez ebben az évben is. A közelmúlt gyakorla-
tánakmegfelelõen idén is nagyon jól kidolgozott, a részleteket is feltá-
ró anyagot kaptunk a pénzügyi osztálymunkatársaitól, amely nagyban
segítette munkánkat. Alapos bizottsági elõkészítés után, a legutóbbi
testületi ülésen nagyobb vita nélkül fogadtuk el a 2008. évi költségve-
tést. Az elõzõ év tapasztalatai birtokában kezdtük el az ez évi �büdzsé�
összeállítását. A bizottsági üléseken bizony nem egy témával kapcso-
latban szenvedélyes vita alakult ki arról, hogy hogyan is kezeljük az
óhajainkat és a realitások talaján álló, megvalósítható elképzelésein-
ket. Talán már sokan tudnak róla, hogy a tervezett bevételeink és kia-
dásaink meghaladják az egymilliárd forintot. A drasztikus növekedést
� az elõzõ évihez képest � a tervezett esetleges hitelfelvétel eredmé-
nyezi. Ez a 130milliós hitelfelvétel akkor válna aktuálissá, ha az útpá-
lyázatunk sikeres lenne, és az önerõt nem tudnánkmás forrásból elõte-
remteni. Ez az egyik tétel, amely az elõbb említett viták közül a legna-
gyobbat váltotta ki. A hitel ellenzõi félnek az eladósodástól, a mellette
érvelõk pedig soha vissza nem térõ alkalomnak tartják azt, hogy több
százmillió forint állami pénzt hoznánk Dömsödre, még ha ilyen áron
is. Abban maradtunk a képviselõ-testület tagjaival, hogy kerüljön be a
költségvetésbe, és a pályázat eredményének ismeretében majd dön-
tünk. Egyébként a 60 millió forintos tervezett hiányunk valóságban
csak mintegy 30 millió forintot tesz ki, ugyanis év közben számítha-
tunk olyan, biztosan befolyó pénzekre, amelyeket most még nem ter-
vezhettünk. Ez a hiány szerintünk is, és a könyvszakértõnk szerint is
kezelhetõ. Menet közben � amennyiben nem tudjuk növelni a bevéte-
leinket � el fogjuk dönteni, hogymely feladatainkat hagyjuk el. Számí-
tunk azon intézkedések kedvezõ hatására, amelyeket még az elmúlt
évben hoztunk. Ez is eredményezheti azt, hogy pénzügyi egyensú-
lyunk az év végéig annyira helyreállhat, amennyire azt terveztük a cik-
lus kezdetén.

Szorosan az elõzõekhez tartozik a sokat emlegetett adózási morál.
Ismételten szeretném minden dömsödi polgár figyelmét felhívni,

és valamennyi adózótmegkérni, hogy amárcius 17-én esedékes adófi-
zetési kötelezettségüknek tegyenek eleget. Ezzel amellett, hogy segítik
munkánkat, megkímélik saját magukat és munkatársaimat is egy
olyan procedúrától, amely senkinek semhiányzik. Tudom, nagyon ne-
héz helyzetben vannak a vállalkozások és az egyének is.Minden fillér-
nek helye van a háztartásban, a mindennapjainkban. A magyar köz-

ú Eboltás 3. o.
ú Beíratkozások 4. o.
ú Nagyheti alkalmak 9. o.
ú Farsang képekben 10�11. o.
ú Háborús bûnösként hadifogol yvoltam

Ács Sándor visszaemlékezése 12. o.

AA   TTAA RRTTAA LLOOMMBB ÓÓ LL

AA KK TT UU ÁÁ LL II SS

Folyt. a következõ oldalon.

Tisztelettel hívjuk és várjukÖnt és Kedves Családját

2008.március 15-én, (szombat) 10 órára

a Petõfi SándorOktatási ésMûvelõdési Központ nagytermébe

az 1848.március 15-i forradalom és szabadságharc
tiszteletéremegrendezésre kerülõ községi ünnepségre és
az azt követõ koszorúzásra a Petõfi Emlékhelyeken.

Ünnepi köszöntõt mond:
Varsányi Antal alpolgármester

Ünnepi mûsort adnak:
aGróf Széchenyi IstvánÁltalános Iskola

6. b osztályos tanulói
Felkészítõ tanár: Tóthné Porvay Zsuzsa

Közremûködnek:
a koszorúzási helyeken aDezsõ Lajos Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény tanulói
valamint

megemlékezést tart a Petõfi Emlékmúzeumban
az Ifjúsági SzínjátszóKör

Koszorúzás a Petõfi Emlékhelyeken:
Petõfi SándorOktatási ésMûvelõdési Központ

Petõfi-ház
Petõfi tér
Petõfi-fa

Petõfi Emlékmúzeum

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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igazgatás rendszere ilyen, hogy az önkormány-
zatok bevételének egy jelentõs szelete a helyi
adóbevételekbõl áll. Ezt nem tudomásul ven-
nünk nem lehet, mert ez a teljes ellehetetlenü-
lésünkhöz vezet. Csak mellékesen jegyzem
meg, hogy amennyiben rendesen befolytak
volna az adók 2007-ben, akkor nemkellett vol-
na felvennünk 20millió forint mûködési hitelt.

Egy sokkal szívderítõbb téma. A február a
báli szezon idõszaka is. Az általános isko-

la alsó és felsõ tagozata külön-külön tartotta
meg a farsangi bálját. Sajnos a felsõsök mûso-
ráról lemaradtam (hallottam, hogy szenzációs
volt), de az alsó tagozatosok önfeledt bemuta-
tóját végigélvezhettem sok szülõ, nagyszülõ
társaságában. A Valentin-bál csak megerõsített
abban a gondolatban � amelynek hangot is
adtam �, hogy büszke vagyok arra, hogy olyan
településen lehetek polgármester, ahol ennyi
tehetséges gyermek él! A gyerekekhez fûzõdõ
pozitív érzéseket betetõzte az óvodai farsang
élménye. Mindkét óvodában megnéztem a
farsangimûsort. Bátranmondhatom, hogymár
régen láttam egyszerre ennyi önfeledten,
boldogan játszó gyermeket!

Február 27-én volt LángnéZsuzsa néni 101.
születésnapja. Isten éltesse sokáig, és re-

mélem, még jó néhány év februárjában kö-
szönthetem településünk díszpolgárát.

Szívbõl örülök annak, hogy a Még 1000 év
Dömsödért Egyesület felkarolta az egyik

fórumozóötletét, és gyûjtik az egy-, és kétforin-
tosokat, mégpedig egy nemes cél érdekében.
Játszóteret szeretnének építeni az összegyûlt
pénzbõl. Településünk nagyon sok pontján le-
het találkozni a gyûjtõüvegekkel. Kérek min-
denkit, hogy erejéhez mérten támogassa a kez-
deményezést. Természetesen mi is hozzá fo-
gunk járulni a magunk módján az akció sikeré-
hez.

Befejezésül, várok minden dömsödi lakó-
társamat a március 15.-i ünnepségre. Em-

lékezzünk együtt a 48-as forradalom felemelõ
pillanataira.

Bencze István

Február 14-én megtartotta idei második ren-
des ülését Dömsöd Nagyközség Képviselõ-
testülete.
Az ülés legfontosabb napirendi pontja az ön-

kormányzat és intézményei 2008. évi költség-
vetése volt.
Az elõterjesztéshez fûzött szakértõi vélemé-

nyében dr. Schmidt Géza könyvvizsgáló annak
részleteiben való áttekintését követõen elfoga-
dásra javasolta.
A koncepció elfogadása során a kezelhetõ

forráshiány összegét 30 millió forintos nagy-
ságrendben állapította meg a képviselõ-testület,
az eredeti költségvetési rendeletben azonban
ennél nagyobb összeg szerepel. A költségvetési
rendelet elfogadásakor abban nem szerepelhet-
tek egyes bevételi források, amelyekhez év köz-
ben biztosan hozzájut az önkormányzat. Ezek-
kel a forráshiány már a kezelhetõ szintre csök-
ken.

Mindezek alapján a 2008. évi költségvetést a
képviselõ-testület 1.042.333.000 Ft bevételi és
kiadási fõösszeggel, valamint 64.551.000 Ft
forráshiánnyal elfogadta.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy az

idei évben nem írja ki a helyi civil szervezetek
támogatására szóló pályázatát, hanem ennek
keretösszegét tartalékba helyezi, amelybõl az
év közben felmerülõ támogatási kérelmeket
azok eseti elbírálását követõen támogatni tudja.
A képviselõ-testület döntött arról, hogymeg-

vizsgálja a Hajós-kastély hasznosításának lehe-
tõségeit, hogy a régóta üresen álló épület vala-
milyen a közösség számára hasznos céllal ismét
használatba kerüljön. A hasznosítással kapcso-
latos ötletek kidolgozására a Településfejlesz-
tési és az Oktatási Bizottság kapott felkérést.
A képviselõ-testület soron következõ ülését

2008. március 26-án 15 órai kezdettel tartja az
OMK-ban. Az ülés nyilvános.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZAT I H Í REKT I H Í REK

Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatommindazokat, akik az interneten

szeretnének Dömsödi Hírnököt olvasni, megte-
hetik Dömsöd honlapjára lapozva. Hangsúlyo-
zom, hogy az elektronikus úton való elérés
semmiképp nem pótolhatja teljes mértékben a
hagyományos módon megjelent formát! Elsõ-
sorban az írások tartalma miatt biztosítjuk az
elektronikus hozzáférést, az egyéb informatív
adatok pedig friss aktuális formában is fellel-
hetõk a neten!
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a

Dömsödi Hírnök a következõ helyeken
megvásárolható:
DobosABC
Papír-Írószer (Horváth-kert)
Posta
Ázsió Italdiszkont
Kenyérbolt
Faragó zöldség üzlet
Galambos üzlet
Gyógyszertár
Hegedûs vegyesbolt (Kobak)

Junó (51-es élelmiszerüzlet)
Kovács, -51-es vegyes-
Festékbolt
Gyökeres zöldségüzlet
Könyvtár
Szokásos januári mellékletünk Dömsöd és

Dab községekrõl közöl a századfordulón
készült képeslapokat. Ezeket maguk a gyûjtõk
bocsátották rendelkezésünkre! Ezek már
kereskedelmi forgalomban nincsenek. Izgalmas
dolog felfedezni, beazonosítani egy-egy házat,
utcát a képeslapok alapján!
Aki esetleg nem tudott hozzájutni ezen

januári számunkhoz, annakmég van lehetõsége
megvásárolni az önkormányzat fõpénztárában
Richterné Veránál, vagy a könyvtárban.
Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll

módunkbanaz adott számbanmegjelentetni!
Lehetõség van hirdetések feladására, oldalas,

féloldalas, negyedoldalas és szavas formában.
Érdeklõdni az önkormányzat fõpénztárában!

Vass Ilona
felelõs szerkesztõ

SZERKESZTÕ I L EVÉLSZERKESZTÕ I L EVÉL � S ZERKESZTÕ I L EVÉL� S ZERKESZTÕ I L EVÉL

KEDVES DÖMSÖDI LAKOSOK!
Kérem Önöket, Dömsöd nagyközség fejlõ-

dése érdekében, hogy ha személyi jövedelem-
adó fizetésére kötelezettek, az alábbi szer-
vezetek valamelyike részére ajánlják fel jöve-
delemadójuk 1%-át:

AlapítványDömsödNagyközségKözbiz-
tonságáért 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
Adószám: 19184032-1-13

Dömsödért Alapítvány 2344 Dömsöd,
Petõfi tér 6.Adószám: 18668456-1-13

Az alapítványon belül ezáltal támogatásra
kerülnek: általános iskola, óvoda, mûvelõdési
központ, könyvtár, zene- és mûvészeti iskola,
Petõfi Emlékmúzeum, Gyermekjóléti Szol-
gálat és egyéb helyi közmûvelõdési, oktatási
és népjóléti tevékenységek és feladatok.
Köszönjük.

Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy adója 1%-át ajánlja a
Gróf Széchenyi István

Általános Iskola
Suli Persely Alapítványa részére

ADÓSZÁM: 18679212-1-13
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Születtek:
Fábián Jenõ � Böttkös Krisztina

KIARAZOÉ
Tolnai János � Beszedics Gyöngyi

JÁNOSZOLTÁN

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
Ignácz JánosnéNémeth Ilona 54 éves
Somogyi Vilmosné B. Szabó IdaMargit

88 éves
TúrócziMihály 82 éves
Fábián ZoltánMiklós 62 éves
Konrádi Katalin 46 éves
Meidl Péter 90 éves

Anyakönyvi hírek
Állatorvosi ügyelet

2008.március 8-9.
Dr.Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-9272-366

2008.március 15-16.
Dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-9347-625

2008.március 22-24.
Dr. VonaViktor

Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-9264-293

2008.március 29-30.
Dr. Balogh Péter

Majosháza, Széchenyi sétány 216.
Tel.: 06-20-3997-130

2008. április 5-6.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06-20-9242-367

2008. április 12-13.
Dr. FábiánMiklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-9611-694

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. HornyákEdit
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00�17.00 óráig
kedd, csütörtök: 07.30�11.00 óráig
péntek: 07.30�11.00 óráig

II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel:
hétfõtõl-péntekig: 07.30�11.00 óráig
csütörtök: 16.00�17.00 óráig

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

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153;

20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:

07.30�11.00 óráig
szerda: 13.00�16.30 óráig

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idõ: Hétfõtõl�csütörtökig: 17.00�07.00 óráig; Péntek: 12.00�07.00 óráig

Hétvége és ünnepnap: 07.00�07.00 óráig
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5. (Rendelõintézettel szemben)

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Értesítjük kedves Betegeinket,
hogy

2008. április 04-én,
pénteken 11.30�15-ig

ADömsödi Gyermekorvosi
Rendelõben

(Szabadság u. 42.)
gyermekek és felnõttek részére

ALLERGIANAPOT
tartunk

(allergia vizsgálat, javaslat
meghosszabbítás, szaktanácsadás)

Érdemes eljönnie, ha tüsszög, viszket
és könnyezik a szeme, folyik az orra,
mert lehet, hogyÖn is allergiás.

Az allergiaszûrés ingyenes!

Avizsgálat elõtt 10 nappal minden
allergia elleni gyógyszer szedését abba

kell hagyni!

Veszettségellenikötelezõeboltás
Újhelyeken,más idõpontokban!

Az ebek 2008. évi kötelezõ veszettség elleni oltását az alábbi napokon tartjuk:
�Rendes oltások:2008. április 5. (szombat) 9 órától 13 óráig

2008. április 9. (szerda) 15 órától 18 óráig
2008. április 11. (péntek) 15 órától 18 óráig
2008. április 16. (szerda) 15 órától 18 óráig

� Pótoltás: 2008. április 19. (szombat) 9 órától 13 óráig
Az oltás helye: 2008. április 5., április 19. Dömsöd, Petõfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal

udvara)
2008. április 9. Dunavecsei úton aKanól italbolttal szemben
2008. április 11. Rákóczi úton amalom elõtti szabad téren
2008. április 16. Széchenyi út � Esze T. út sarkon az egykori

játszótéren
A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet értelmében a veszettség elleni védõoltással egyidejûleg

kötelezõ az ebek féreghajtó szerrel történõ kezelése.
Az oltás díja: 2700 Ft/eb. Féregtelenítés: 150 Ft 10 kg-onként.
Háznál történõ oltás esetén: 3200 Ft/eb.
Az oltás alól elvont ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárást kezdeményezünk!
Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 45. § alapján az oltás alól elvont

ebek tulajdonosa 20.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható!
Polgármesteri Hivatal dr. Nagy Zoltán

Dömsöd hatósági állatorvos
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Beíratások
Kedves Szülõk!
Óvodai felvételi elõjegyzést tartunk
2008. április 14-én, 15-én és 16-án az

�új� óvodában (Dózsa Gy. úti) naponta 8-16
óráig.
Kérem, hogy a felvételi elõjegyzésre a

szülõ a személyi igazolványát és lakcímbeje-
lentõjét; a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, lakcímbejelentõjét és gyermekét
HOZZAMAGÁVAL!
Várjukmindazok jelentkezését, akiknek

gyermeke
2001-, 2002-, 2003-, 2004-ben

és 2005. augusztus 31-ig
született.

Azok a szülõk, akik várhatóan munkába
állnak, elõfelvételisként jelentkezzenek a
2005. szeptember 1. és 2006. május 31. kö-
zött született gyermekeikkel.
A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZE-

RINT a gyermek abban az évben, amely-
ben az ötödik életévét betölti, a nevelési év
kezdõ napjától napi négy órát köteles óvo-
dai nevelésben részt venni.
A 2008-2009-es nevelési-oktatási évben

tehát KÖTELEZÕÓVODÁBA (nagycso-
portba) JÁRNI MINDAZON GYERME-
KEKNEK, AKIK 2003. május 31-ig
születtek, (középsõ csoportba) akik 2003.
június 1�2003. december 31-e között szület-
tek.

Orosz Lajosné
óvodavezetõ

***

ÉRTESÍTÉS
Kedves Szülõk!

Az elsõsök beíratása 2008. április 14-én
és 15-én (hétfõn és kedden) lesz az OMK
emeleti részén az igazgatóhelyettesi irodában
8 órától 17 óráig.

Abeíratkozáshoz szükséges:
�A gyermek születési anyakönyvi
kivonata,

� TAJ-kártyája.
� diákigazolvány igénylése esetén 1 db
igazolványkép (lehetõleg nem színes)

�Az óvodában korábban megkapott
nyomtatvány,

�Igénylõlap a tankönyvtámogatáshoz�

A beiratkozáskor tanulóbiztosítást is lehet
kötni 500 Ft, 1000 Ft és 1500 Ft éves díjjal.

VargaGézáné
igazgatóhelyettes

Hírnökünk elõzõ számában olvashatták,
hogy miért kell minden dohányosnak napon-
ta arra gondolnia, hogy érdemes volna meg-
szabadulni szenvedélyétõl�
Mert ez az elhatározás csak �belül� tud

megszületni � ám kívülrõl kell mindnyájunk-
nak támogatni azt, aki saját maga és a körü-
lötte élõk egészségéért szeretne tenni vala-
mit!
Megelõzés
Aki 18 éves koráig nem szokott rá a do-

hányzásra, annak már jó esélye van arra,
hogy késõbb se szokjon rá. A felnõtt dohá-
nyosok 80%-a serdülõ korában kezdte a do-
hányzást. A serdülõknél már minimális niko-
tinbevitel után is kialakulnak a függés tünetei,
és azok, akik serdülõkorukban napi dohányo-
sok, nehezebben fogják abbahagyni a do-
hányzást, mint azok, akik felnõtt korban
szoktak rá. A legújabb kutatások azt a követ-
keztetést vonják le, hogy azon rendszeresen
dohányzók közül, akik segítség nélkül pró-
báltak leszokni, 98%újrakezdte a dohányzást
1 éven belül.
De:Leszokás segítés
Angliai kutatások azt mutatják, hogy

amennyiben valaki 35 éves kora elõtt szokik
le a dohányzásról, akkor ugyanolyan jó az
életbenmaradási esélye, mint annak, aki soha-
sem dohányzott. A rendszeresen dohányzók
jelentõs része szeretne leszokni a dohányzás-
ról. A legnagyobb probléma az, hogy nem
kapnak megfelelõ segítséget. A dohányzásról
sikeresen lemondók többsége legalább 5 si-
kertelen próbálkozás után érte el a célját.
Egyeseknek elegendõ segítséget nyújt vala-
mely szabadforgalmú készítmény vagy egy
egészségügyi szakember által nyújtott tanács-
adás. A többség számára azonban a leszokás
sokkal nehezebb, s ilyenkor a cél eléréséhez
orvos, vagy más szakember részérõl komoly
rábeszélésre és tanácsadásra is szükség van.
Az orvosi segítségnyújtással növelhetõ a le-
szokási arány, az orvos egyszeri tanácsára a
leszokók aránya 3-13%, ismételt tanácsadás és
segítségnyújtásmellett a leszokási ráta 19-38%
is lehet. A dohányosok 70%-a fontolgatja,
hogy le kellene tennie a cigarettát, a konkrét
döntésig azonban több stádiumon keresztül
vezet az út.A leszokás stádiumai:
1. mérlegelés elõtti idõszak (még nem fontol-
gatja a beteg a leszokást)

2. mérlegelés (a beteg elhatározza, hogy 6 hó-
napon belül leszokik, de a konkrét idõpont-
ról még nem döntött, hezitál)

3. felkészülés (a betegmár döntött a leszokás-
ról, és kitûzte a következõ hónapban esedé-
kes idõpontot)

4. akció (a beteg aznap vagy az elõzõ hónap-
ban abbahagyta a dohányzást)

5. fenntartási idõszak (a beteg többmint 6 hó-
napja nem gyújtott rá)
Eszközök:Abeteg

� elõre határozza meg az abbahagyás
idõpontját,

� szabaduljon meg a dohányzás valamennyi
kellékétõl,

� tudassa elhatározását egy közeli hozzátarto-
zójával,

� szerezzen be a nikotinelvonás miatt kiala-
kuló diszkomfortérzés kezelésére alkalmas
gyógyszereket, és tanulja meg, hogyan kell
alkalmazni azokat,

� készüljön fel arra, hogy diszkomfortérzés
fog jelentkezni,

� számítson arra, hogy szokásos tevékenysé-
gét az elsõ héten rosszabb hatásfokkal tudja
majd végezni (erre az idõre célszerû
csökkenteni amunkaterhelést),

� kerülje azokat a helyzeteket, amelyek rá-
gyújtásra csábítják,

� legyen terve a leszokással kapcsolatban, de
mindig elsõsorban az adott napra,

� gyakran jutalmazza magát, de ne cigarettá-
val,

� idézze emlékezetébe, hogy miért döntött a
leszokásmellett,

� elõzetesen egyeztetett idõpontban újra je-
lenjen meg orvosánál, hogy megbeszélhes-
sék az addig elért eredményeket,

� vegye fontolóra, hogy nem szeretne-e vala-
milyen testedzési programban részt venni.
Gyógyszeres terápia
Nikotinhelyettesítõk: tapasz, rágógumi
Akupunktúra, homeopátia, mágneske-

zelés
(Ajánlott irodalom: dr Kovács Gábor:

�Hogyan szokjunk le a dohányzásról?�
(SpringMed Kiadó Kft., Postacím: 1519 Bp.,
Pf. 314 )

Dr. Rókusfalvy Sylvia

Leszokás a dohányzásról

Magyar
Korona

Gyógyszertár

Dömsöd, Szabadság út 44.
Telefon: (24) 519-720
Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig: 7.30-18.30
Szombaton: 7.30-12.00
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A nevelés tízparancsolataA nevelés tízparancsolata
10. �Parancsolat�: Tartsd ébren az érdeklõdést! �Ki koránkel, aranyat lel.�

Az érdeklõdés fejlõdésének öt szakaszát kü-
lönböztetjükmeg a születéstõl a serdülõkorig.
1. Érzéki érdeklõdés kora � amely kb. 2 éves

korig jellemzõ.Újszülött érdeklõdésénekmeg-
nyilvánulásai: fény, mozgás, hangok ingereire
való reakciót figyelhetünkmeg. A látás, hallás,
mint alapérzékelések vezetik az érdeklõdést az
ingerforrás felé. Hozzákapcsolódik az íz- és a
bõrérzékelés (a legfejlettebb ebben a korban).
Az érdeklõdése alapvetõen arra irányul, ami

kellemes érzetet kelt benne.
2. A szubjektív érdeklõdés kora, amely az

óvodás kort foglalja magába. A járás és a be-
széd egyre biztosabb és közérthetõbb informá-
ciókmegszerzésére szolgál. A gyerek egész lé-
nyével a körülötte lévõ világ felé fordul, és
megpróbál tevékenyen részt venni benne. Õ
van a középpontban, de felismeri, hogy társa
segítségére lehet, hogy a közös tevékenységek
az érdeklõdés kielégítését hatékonyabban teszi
lehetõvé. Az érdeklõdésben a fordulatot az
hozza, hogy saját magától lassan eltolódik a
körülötte élõk felé.
3.Az objektív érdeklõdés kora � nagy általá-

nosságban az elsõ iskoláskort öleli fel.
Az önmagától való lassú eltávolodás termé-

szetesen összefügg az értelmi fejlõdéssel.
Az iskolai tanulás fokozatosan tágítja figyel-

müket, érdeklõdésüket a világ jelenségeire,
történéseire, változásaira, törvényszerûségeire.
Az egyre nyíló értelem befogadóképessége ha-
tártalan, az érdeklõdés a tanultak segítségével
megugrik. Még mindig fontos, ami vele törté-
nik, de egyre érdekesebbek a környezetében
lezajlott események. A valóság � amelyben él
� határainak kitolódása, tartalmának szélesebb
körû megismerése döntõen befolyásolja az ér-
deklõdést.
4. Az állandó érdeklõdés kora � az egyes tu-

dományok egyszerûsített és tárgyakba sûrített
ismereteivel való találkozással kezdõdik.
A kisiskolások között is vannak olyanok,

akik a �mûszaki� illetve �bölcseleti� témákhoz
vonzódnak inkább, ez az érdeklõdésben is
megnyilvánul. A kitartása nem stabil, mert a
folyamatos ismeretbõvülés másfelé való von-
zódást alakíthat ki.
5. A logikai érdeklõdés kora � serdülõkorra

jellemzõ. A �miért, hogyan, mi okból� kérdé-
sek újra megjelennek, de már támaszkodik a
tanult anyagra, a szerzett gyakorlati tapaszta-
latra. A hit már nem elégséges számukra, a bi-
zonyítás a mérvadó, az érdeklõdés erre fóku-
szál. A korai érdeklõdés elvezethet a késõbbi
szakmához, a pályaválasztáshoz.
Az óvodás korban az érdeklõdés felkeltése

és fenntartása mindennapos feladatunk. Segít-

ségül szolgálnak az életkori sajátosságok:
� nagyfokú tevékenységi vágy, állandó tenni
akarás,

� a �mindenperces�mozgásigény,
� kíváncsiság, tudásvágyminden iránt,
� ingergazdag környezet.
Ez az ingergazdagság nemazt jelenti, hogy a

nap minden órájában �muszáj� valami újat,
rendkívülit a gyermek elé �tenni�. De feltétlen
azt, hogy használjuk ki az adódó lehetõsége-
ket, figyeljünk fel arra, mi az, ami a gyermekre
érdekességként hathat. A felnõtt sokszor el-
megy olyan jelenség mellett, ami a gyermek-
ben megismételhetetlen, pótolhatatlan perce-
ket szerezhet. Ezt kellene észrevenni a szürke
hétköznapok során!Minél ingerdúsabb a gyer-
mek élete, minél több információt nyújt a kör-
nyezet, annál inkább válik az amúgy érdeklõdõ
óvodás még nyitottabbá a világ iránt. Több év-
tizede a 4-5 éves korra datált �miért� kérdések
ma már 3 év körül megfogalmazódnak. Alap-
szabály, hogy a kérdésekre mindig válaszolni
kell! A kapott válasz egy kiindulás az újabb
kérdések létrejöttében. Ha a kisgyermek nem
kapja meg a választ folyamatosan, lassan és
sajnos végérvényesen leszokik a kérdezõskö-
désrõl. Nagy a felnõtt felelõssége, hogy kötele-
zõnek tartsa a válaszadást!
A gyermeket az készteti cselekvésre, amire

õmaga is vágyik, ami õt ösztönzi:
� az önfenntartási szükségletek
� szociális szükségletek
� kíváncsiság, érdeklõdés.
A világ �aktív� felderítésével a kíváncsiság,

az érdeklõdés vezeti a gyereket is.
Az emberélet során valamilyen fokon állan-

dóan motivált, de ez nem olyan kellemetlen,
amitõl szabadulni szeretne. Inkább egy folyto-
nos aktivációs érzést okoz az igények kielégí-
tésére.
Azóvodában fontos, hogy abból induljunkki:
� Mi jelent értéket a gyerek számára. Ez

egyénenként változó és eltérõ, hiszen a családi
környezet befolyásoló hatása ezen a területen
is érvényesül.
� Mi aktivizálja a gyereket. Itt is találkozha-

tunk a mássággal, az egyéni sajátosságokkal,
amelyek figyelembevételével az érdeklõdés
kielégíthetõ.
Tudni kell, hogy az információ hírértéke

nullától a végtelenig terjed. Optimális hírérté-
kû az az információ, amely jól kapcsolható a
gyermek korábbi ismereteihez, tudásához, de
egyben valami újat is ad. Megfigyelések iga-
zolták, ha az óvónõ kedvesen biztatta a gyere-
keket, gesztusa, mimikája, mozdulatai a segít-
séget tükrözték, a gyermekek jobb eredményt,

nagyobb erõfeszítést tettek. A ráfigyelés, a
gondoskodás, a pozitív érzelmi kapcsolat nö-
velte a gyerekek érdeklõdését, motivációját,
önértékelését. Roppant figyelemreméltó, hogy
amit a pedagógus hisz a gyermekrõl, az befo-
lyásolja viselkedését, hozzáállását! Ez
pszichés síkon áttevõdik a gyerekre, nagymér-
tékben hat a teljesítõképességére. Az embere-
ket saját teljesítményükön keresztül értékeli
környezete. A következõ teljesítményét min-
dig az elõzõéhez viszonyítják. Jó tudni azon-
ban, hogy az érdeklõdés indította tevékenység
további lefolyását és eredményességétmi hatá-
rozzukmeg:
�mennyire érzi jól magát a gyermek a cso-
portban,

�mennyi lehetõséget kap a maga kipróbálá-
sához,

� érzi-e a feléje irányuló bizalmat,
�mennyire tudatos az óvónõ metakom-
munikációja (mit üzen a gesztusaival)

� hogyanmûködik a pozitív érzelmi kapcso-
lat az óvónõ-gyerek között.

Ne feledjük: csak annyi lelkesedést várha-
tunk el a gyerektõl, amennyi bennünk van!
Ezzel sorozatom végére értem, remélem ez-

zel a közös olvasással átadhattam dr. Hegyi
Ildikó gondolataiból olyan hasznos nevelési ta-
nácsokat, amelyek segítik a gyermeki lélek el-
igazodásában Önöket és átérzik a pedagógus
munka szépségét, nehézségeit.

Turócziné BékyKatalin
óvodapedagógus

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
80. születésnapjára

A rajzaid és címeid,
Egymást tartó rímeid
Egyszerre absztrakt és konkrét
a fantáziád
Melyetmegörökít a �ceruzád�
Munkáidban a szellemed
éles, tiszta és lepke könnyû
Minden vonás egy gondolat
amely gyönyörû
Nemcsak a keze,
a neve is Arany
Remélemboldog,
hiszmûveinek
nálunk háza
van.

(Julia Szujkó-Lacza)
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Híreink:
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat által szervezett és

a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
által támogatott szülõk-pedagógusok együttmûködését
elõsegítõ programmásodik és harmadik rendezvénye.
Márciusi elõadások ideje: 2008. március 5. és 18.
Az érdeklõdõk a www.domsod.hu honlapról és a Szolgálat

vezetõjétõl bõvebb információt kaphatnak telefonon az 523-
149 számon vagy személyesen.

Kötetlen beszélgetés (fotó: Kõvári Zoltán)

A Védõnõi Szolgálat ajánlja a
szülõk figyelmébe!

Az elkövetkezõ hetekben óvodás- vagy iskoláskorú gyer-
mekük beutalót vihet haza. Kérdezhetik, hogymiért?
Errõl szeretnénk rövid tájékoztatást adni.
Feladataink között az óvodások, iskolások tanévenkénti

vizsgálata is nagyon fontos. A vizsgálatok alkalmával iskolá-
ba kerülés elõtt: testsúlymérés, testmagasságmérés, látásvizs-
gálat, hallásvizsgálat, vérnyomásmérés és orvosi vizsgálat
történik. Az iskolásoknál kötelezõ osztályvizsgálatok vannak:
az 1., 3., 5., 7. osztályokban. 7.-ben a színlátást is megnézzük.
Milyen esetben kaphat gyermeke beutalót?
� ha testsúlya vagy testmagassága jelentõsen eltér az átlagtól
� ha mozgásszervi elváltozása van (lúdtalp, gerincferdülés
stb.)

� ha látása, hallása nemmegfelelõ
� ha vérnyomásamagas
� ha vérszegénységre van gyanú
� ha az orvos vizsgálata során elváltozást észlel, pl.: szívzörej
A vizsgálatok után pár nappal eljuttatjuk a szülõknek a

szükséges beutalókat az óvodán, iskolán keresztül.
Fontos, hogy alaposan megnézzék, mert szerepel rajta,

hogy hova kell menni, milyen telefonszámon kell idõpontot
kérni, ha szükséges!
Tapasztalatunk szerint nemminden esetben jutnak el a gye-

rekek a szükséges szakrendelésekre. Ezért az általunk kiszûrt
eltérések kezelése késik, vagy meg sem történik, ami mara-
dandó elváltozást eredményezhet.
Ezúton is kérjük a szülõket, hogy rövid idõn belül a kért

vizsgálatokat végeztessék el, és az eredményrõl háziorvo-
sukat vagy védõnõjüket tájékoztassák!
Ha a kapott beutalóval, rendelési idõvel problémájuk van,

keressenek bennünket, szívesen segítünk!
Tisztelettel: Sipos Lajosné (Juli) és Vella Gabriella vé-

dõnõk
Telefonszámunk: 06-24-434-908

Tizenöt évvel ezelõtt, az elsõ sportosztály osztálykirándulásán született meg
az ötlet:
Rendezzünk a gyerekeknek Valentin-bált. Így a bevételbõl biztosítani tudjuk

majd az osztály kirándulását, színházlátogatását, sportolását.
Tizenöt év! Igen, �jubilálunk�! Jó belegondolni, hogy sok-sok év alatt milyen

nagyszámú gyereknek volt lehetõsége ingyen megismerni Magyarország leg-
szebb tájait, városait, meglátni a tengert, gyönyörködni a színházi darabokban,
megtanulni remek stílusban úszni. Élvezni a néptánc és a társastánc örömeit,
megtanulni a bálban viselkedni. Elsajátítani a szép, harmonikus díszítést, terí-
tést. Figyelni az ízléses, bálba illõ öltözékre, a kedves, udvarias vendégfogadás-
ra. Megtanulni azt, hogy az értékekért dolgozni kell, átérezni a munka örömét.
Fontosnak tartani a barátok, a közösség összetartó erejét.
Megteremteni egy kulturált szórakozás lehetõségét a falunkban.
Minden évben nagy örömmel töltött el, hogy a régi Valentin-bálos szülõk és

gyerekek vendégként visszajönnek, nosztalgiáznak.
Azok a felnõttek, akik tudják, hogy a bálnak milyen nemes célja van, évrõl-

évre szponzorálják a bált, segítik, támogatják, gyönyörû, értékes tombolaaján-
dékokat kapunk tõlük.
A visszajelzések alapján nyugodtan mondhatom, hogy nagyon jól sikerült a

15. Valentin-bál.
A szülõk, nagyszülõk gyönyörû dekorációt varázsoltak az egész épületben.

Finom ételeket sütöttek, készítettek, ragyogó volt a kiszolgálás.
Aranyosak voltak a gyerekek fellépõruhái, ez Miskolcziné Marika kezét di-

cséri.
Színvonalas volt a mûsor és a zene.
A szereplõknek, neveik felsorolásával ezúton is szeretném megköszönni se-

gítségüket:
Csikósné Jutka, Bõcze Bernadett, Ispán Imre, Csikós Zsuzsi, CsernaMarian-

na, Varga László, Miskolczi Bea és Lébes Márton, a Kiskunlacházi Mûvészeti
Iskola Tassi Tagozatának táncosai � Vinczéné Nagy Nóra irányításával, Dezsõ
Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény dömsödi táncosai � Mihó Diána
vezetésével.
A 6. b osztály táncait Mihó Diána, Csikósné Jutka és Angyal László tervezte

és tanította be.
Még egyszer köszönöm a türelmüket ésmunkájukat!
Álljon itt köszönetképpen a szponzorok neve is, akik segítették az idei

bálunkat:
Bencze István és Réka, Doroszlai László és Kati, Hartai György, Csinos és

Társa Bt., Cosinus Gamma,
Gombasoft Bt., Madarász
Andrea, Jávorka József és
Rózsa, Jarosi István és Ica,
Faragó Bálint és Jutka, Muzs
János és Mara, Még 1000 év
DömsödértEgyesület, Székely
Ildikó, Sánta István, Patonai
István és Nóra, Tóth András,
Krnájszki Istvánné, Balázs
Lajos, Mészáros Pálné,
Ambruska Margit, Szakosné
Márti, Gyökeres Ferenc, Ja-
kabné Keresztes Ági, Kovács
Gyula, Kovács Zoltán és Jut-
ka, Kapitány cukrászda,
Ruszkovics György és Móni,
Zima Zita, Katona Gábor,
Budai László és Kriszti,
FábiánKázmérnéVilma néni,
ifj. Burján András, Szabó
Csaba, Budai Antal és Judit,

Valentin-bál

Budai Noémi és párja egyéni produkciója
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Doroszlainé Jutka, Ácsné Jaksa Szilvia,
Simonidesz Zoltán és Hajni, Keresztes Gábor
és Ildi, Kordován Edit, Hargittainé Horkai Ma-
riann, Bélavári Tibor, Császár Bt., dr. Szakály
Ilona, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter és
Andi, Zölei Tibor és Ági, Orosz Lajos és Mari-
ka, Dobos György, Fekete László és Szilvi,
Tóbisz László és Kati, Kocsi Orsolya, Detrich
László és Ica, az OMK dolgozói és a 6. b osz-
tály szülõi közössége.
Természetesen egy ilyen nagy siker csak úgy

jöhet létre, ha azt a gyerekek is nagyon akarják.
A6. b osztály tanulói rengeteget dolgoztak ezért
a sikerért. Nagyon nagy dicséret illet õket!
És végül köszönöm a szülõknek az áldozatos

munkájukat, összefogásból megint jelesre vizs-
gáztak.
Soraimat Rókusfalvy Pál: A nemzet érték-

rendje címû könyvének egy nagyon fontos gon-
dolatával zárom:
�Nem elég, hogy feltehetõen szülõ sem akar

rosszat a gyermekének, nem elég, hogy az isko-
lában feltehetõen egyetlen pedagógus sem akar
rosszat a tanítványának, hanem pontosan tudni
kell, mi jó egy gyermeknek, s azt akarni is, azért
cselekedni is kell.�

Tóthné Porvay Zsuzsa
a 6. b osztályfõnöke

Milyen érzésValentin-bálos

gyereknek lenni?

�Azért jó,mert ennek a bevételébõlmegyünk
kirándulni, színházba és tanulunk úszni. Öröm
volt táncolni. Jól éreztem magam, büszke
voltam osztálytársaimra!�

Hegedûs Norbert

�Nekem nagyon tetszett a Valentin-bál!
Gyönyörû volt a díszlet, sokat dolgoztunk vele,
megérte. Köszönjükmindenkinek, aki részt vett
benne.�

Kovács Anna

�Nagyon örülök, hogy ebbe az osztályba
kerültem, és már két éve Valentin-bálos gyerek
vagyok. Egy héttel a bál elõtt már elkezdtük
díszíteni a nagytermet a szülõkkel.
Sokat próbáltunk a mûsorra és rengeteget

dolgoztunk a bál ideje alatt is. A mûsor nagy
sikert aratott, és örömmel láttam, hogy min-
denkinek tetszett. Boldog vagyok, hogy ennek
részese lehetek, és izgalommal várom a
következõValentin-bált.�

Halász Petra

�Nagyon jó volt harmadszorra is Valentin-
bálosnak lenni. Jó érzés volt az anyával táncol-
ni. A program is nagyon jól sikerült.�

Sánta Levente

�Csodálatos érzés volt! A gyönyörû díszlet, a
sok vendég!
A legjobb mégis az volt, amikor az elõadás

végén tapsözön hallatszott mindenfelõl! Az elõ-
készületek után nagyon fáradtak voltunk, de
megérte.�

BakAdrienn

�Nagyon jó volt, örülök, hogy szerepelhet-
tem. Nagyon jó, hogy a szüleimmel eljutottam
egy bálba.

Herceg Ádám

�Már harmadik éve nagyon
szeretek Valentin-bálos gyerek
lenni. Igaz, hogy a szülõk is ésmi
is elõtte sokat dolgozunk, de hála
Istennek megvan az eredménye.
Jó érzés elõadni a táncokat, éne-
keket, amikre egész hónapban
készültünk, hiszen a mûsor min-
denki szívét megdobogtatja a
szépen megterített, gyertyafé-
nyes asztal mellett. Már alig
várom, hogy újra Valentin-bál le-
gyen!�

Budai Noémi

�Örömmel tölt el, hogy nem
dolgoztunk hiába, mert mindenkinek tetszett a
díszítés. Életem egyik legnagyobb élménye
volt, hogy apukámmal keringõztem! Boldog
voltam, hogy ilyen sok ember elõtt táncolhat-
tam, és a tapsukkal elismerték amunkánkat.�

Csiszár Kinga

�Egyheti keménymunkautánanagynap izga-
lommal tölt el.Abevételbõl azok is el tudnak jön-
ni mindenhova, akik nem tudnák kifizetni a ki-
rándulási pénzt.Nagyonmegéri a sok fáradtság!�

Tóth Tibi

�Csodálatos érzés Valentin-bálosnak lenni! A
lányok a közösmûsorszámonkívülmégkét pro-
dukcióval léptek fel. Amûsor zárásaként a fiúk-
kal cha-cha-cháztunk, és életünkben elõször a
szüleinkkel keringõztünk. Nagyon jó érzés volt
velük táncolni. Örültünk, hogy a sok fáradságos
munka után ilyen jól sikerült a bál. Fáradtan, de
boldogan fejeztük be aValentin-bált.�

Siket Blanka

�Nagyon nagy büszkeséggel töltött el, mikor
a vendégek mosolyogva nézték elõadásunkat.
Itt a Valentin-bálon táncoltam elõször édes-
apámmal. Úgy szálltam mint egy madár. Na-
gyon jó érzés, hogy a szeretteimmel tölthettem
az estét. Úgy érzem, nagyon jó dolog Valentin-
bálos gyereknek lenni.�

Budai Petra

�Örülök, hogy Valentin-bálozó lehetek. Na-
gyon szeretek táncolni, és itt ezt meg is mutat-
hatom. Úgy érzem, hogy ezzel a rendezvénnyel
színvonalas szórakozást nyújthatunk a megje-
lent vendégeknek!�

Ruszkovics Patrik

�Az idei Valentin-bál nagyon jól sikerült. A
gyönyörû díszítést mindenki megcsodálta.
Szinte az összes virágot sikerült eladnunk. Na-
gyon gyorsan kellett öltöznünk, mert kevés volt
az idõnk. Büszke vagyok, hogy apukámmal
táncolhattam. A nehéz nap után várt minket a
sok dolgozat.�

Orbán Enikõ

�Nagyon sokat dolgoztunk mi is és fõleg a
szülõk. A dekoráció csodaszép lett! A táncok is
tetszettek a közönségnek. Amûsor után tombo-
lát és virágot árultunk. Ezen a bálon táncoltam
életemben elõször az édesapámmal, jó érzés
volt.
Nagyon örülök, hogy Valentin-bálos gyerek

lehetek. Sok volt a fáradtság, de megérte.
Köszönjük Zsuzsa Néni!�

Kincses Julianna

Cserna Marianna énekel

Blanka és édesapja elsõ tánca
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A Dömsödi Hírnök 2007. szeptemberi szá-
mában egy figyelemreméltó kedves cikket
olvastamRakszegi Zita tollából: �Sisi bál a Ste-
fánia Palotában� címmel. Alcíme is megkapó:
Egy álom, amely valóra vált. Hiszen nincs
is olyan ember a féltekén, aki ne álmodna,
és ne szeretné, ha ezek az álmok valóra is
válnának.
Nekem is egy ilyen álom vált valóra,

amikor 2007. jan. 27-én (88 évesen) mint
avatott vitéz, részt vehettem életem elsõ
Vitézi Bálján, a Stefánia Palotában, ahol
hagyományosan mindig itt rendezték a ne-
vezetes bálokat, az egybenyíló 3 teremben.
Még ma is megdobban a szívem, ha

eszembe jut ez az �elsõ� bálozás, vagy ép-
pen az itt készült fotókat nézegetem.
Kitûnõ italok, az ország legjobb borá-

szaitól való borok, pálinkák fogadták ama-
gyaros ruhába öltözött vitézi vendégeket. A ze-
nét a Kormorán együttes szolgáltatta. Opera és
operett dalokkal, majd magyaros ruhabemuta-
tókkal szórakoztatták a nagyérdemût. Majd a
táncolni vágyó vendégek birtokba vették a ze-

nekar elõtti táncparkettet. Kivilágos kivirradtig
tartott a mulatság.
Most, egy év elteltével, ismét túl vagyunk a

2008-as Vitézi Bál eseményein, örömein, óha-

tatlanul is párhuzamot vonva a két esemény kö-
zött, és ezt is nagyon diszkréten tennémmeg.
A rosszabbodó gazdasági helyzet mindenre

rányomja a bélyegét. Mindent a piac diktál, és
ez különösen azoknál a szerveknél jelentkezik,

akik nem kapnak állami támogatást. Mi is csak
a tagság által befizetett tagdíjakból gazdálkod-
hatunk. AVitézi Bálra jelentkezõk létszámában
érzõdött ez a tendencia.

A szervezõk részérõl idei évben az ol-
csóbb és kisebb hely volt a domináló. A vá-
lasztott helyiség a Hadtörténeti Intézet és
MúzeumMárványterme volt.
Szép volt, jó volt, még ha kevesebben is

vettünk részt, mint tavaly. A zenekar nívója
egy jottányit sem volt kifogásolható. Úgy
éreztem, hogy talán a vendégek ruházata
sem ütötte meg a tavalyi mértéket.
A vezérkar úgy döntött, hogy több vidéki

helyszínen is rendeznek Vitézi Bálokat, így
az ország távolabbi részeirõl nem kell Bu-
dapestre utazni ezen alkalomra.
Mindent összevetve igen csodálatos volt.

Mindenki jól érezte magát, és azzal a gon-
dolattal indultunk reggel felé haza,, hogyha
élünk és táncos lábunk is engedi, jövõre ugyan-
itt-újra találkozunk!

vitéz Joó Sándor

Báli szezonok a Vitézi rendben

2008. február 29. /péntek/ 17.00 óra
Társastánc vizsga

aDezsõ Lajos A.M.I. szervezésében

2008.március 1. /szombat/ 15.00 óra
�Dalolva szép az élet� Nótás Egyesület

amagyar nóta fennmaradása � népszerûsítése
érdekében nótagálát rendez

2008.március 5. /szerda/ 16.00
Szülõ � Szakember

Együttmûködést Segítõ Program

2008.március 13. /csütörtök/ 10.30 órakor
KuckóMackó

Bodnár Attila és Papp Ritamûsora
Színházi elõadás óvodásoknak

és kisiskolásoknak
Belépõjegy: 400 Ft

2008.március 15. (szombat) 10 óra
Tisztelettel hívjuk és várjuk
Önt és Kedves Családját

a Petõfi Sándor Oktatási ésMûvelõdési
Központ nagytermébe

az 1848. március 15-i forradalom és szabad-
ságharc tiszteletéremegrendezésre kerülõ
községi ünnepségre és az azt követõ
koszorúzásra a Petõfi Emlékhelyeken

2008.március 18. /kedd/ 16.00
Szülõ � Szakember

Együttmûködést Segítõ Program

2008.március 19. /szerda/ 15.00 órától
Gyerekek figyelem!!!

Játszóház aHúsvét jegyében

2008.március 29. /szombat/ 19,00 óra
BANYABÁL

Belépõdíj: 1000 Ft, gyerekeknek: 500 Ft
Színvonalasmûsor! Tombola! Büfé!

Mindenkit szeretettel várunk!

ELÕZETES
2008. április 5. /szombat/ 16.00 óra

MUSICALGÁLA a dömsödi Ju és Zsu
stúdió tagjainak elõadásában

Figyelem!
Ezúton értesítjük a lakosokat, hogy a

Mûvelõdési Központ
2008.március 20, 21, 25-én ZÁRVA tart.

Nyitás: 2008. márc. 26-án, szerdán.
Csikós Lászlóné, igazgató

ÁLLANDÓPROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti ki-
állítás a könyvtárban Kovács László tanító
úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyv-
tári nyitvatartási rend szerint.

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében,
szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea ArthúrMihály

MUSICA NOSTRA NÕI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti
Általános Iskolában

NYUGDÍJASKLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné

SZÍNJÁTSZÓKÖR
Keddenként az Iringó SzínjátszóKör
próbái 18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemu-
tatója az OMKelõterében.

FELHÍVÁSKIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemu-
tató kiállításra hívunk minden vállalkozó
kedvû bemutatkozót.

BANYAKLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól

OVISNÉPTÁNC
Minden csütörtökön 17-18-ig

PROGRAMOK AZ OMK-BAN
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Anagyböjti idõszak
Ahogyan az ádvent a karácsonyra, úgy a

nagyböjt a húsvét ünnepére készít elõ. Méltó,
hogy a Krisztus szenvedéseire való emlékezés
idõszaka a nagyböjt nevet viselje. Már a niceai
zsinat (325) beszél e negyvennapos böjtrõl. A
40 szimbolikus szám: 40 napig tartott az özön-
víz; Mózes 40 napig tartózkodott a Sínai he-
gyen; Illés próféta 40 napon átment aHórebig;
Jónás 40 napos böjtöt hirdetett Ninivének;
Jézusmaga is 40 napig böjtölt.
Maga az elnevezés nem a lényegre utal, hi-

szen a böjtölés �kiment a divatból�. Már a pró-
fétai igehirdetés rámutat arra, hogy az Isten
kedvelte böjt nem ételekben való válogatás,
hanem az irgalmasság gyakorlása (Ézs 58).
A nagyböjti idõszak lényege: a megfeszített

Úrra való koncentrálás, a kereszt titkának
szemlélete, a Krisztus követésében való elmé-
lyülés (Mk 8,34). A nagyböjt hamvazószer-
dától nagyszombatig terjed.
A hamvazószerda onnét veszi a nevét, hogy

a római katolikus liturgiában e napon a pap
szentelt hamuval jelöli meg a hívek homlokát:
�Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá

leszel!� Elõírás, hogy a hamut az elõzõ év vi-
rágvasárnapi barkáiból kell készíteni.
Virágvasárnappal kezdetét veszi a nagyhét.

(Õsidõk óta a nagyhét olvasmányai az evange-
listák passiótörténetei.)

Nagycsütörtök az úrvacsora szereztetésének
emléknapja.
Nagypéntek az Úr szenvedésének és kínha-

lálának ünnepe.
Nagyszombat az Úr sírban pihenésének

napja.
A nagypéntek jelképei közül legelterjedtebb

a kereszt. Több református templom tornyán
ott a kakas: meg ne tagadjuk Jézust. Erdélyi
szószékek dísze a pelikán, amelyrõl a régiek
azt tartották, hogy éhínség idején szíve vérével
táplálja fiait.

Ahúsvét
Az ünnep neve a magyarban a nagyböjt

utáni húsevésre vonatkozik.
A niceai zsinat (325) kimondta, hogy a hús-

vétot mindig az elsõ tavaszi holdtöltét követõ
vasárnapon kell ünnepelni. (Így a húsvét leg-
korábban március 22-én, legkésõbb április 25-
én lehet.)
Elmondhatjuk, hogy a húsvét volt az elsõ

keresztyén ünnep, az Úr feltámadása emléke-
zetére, s e köré alakult az egyházi év is. Leg-
elõbb megvolt a �szent háromnap�, nagycsü-
törtök estétõl húsvétvasárnap estéig, ez kibõ-
vült a nagyhétre, élén a virágvasárnappal. A
következõ volt a húsvét nyolcada, a húsvét
utáni hét kiemelése; majd egyfelõl a 40 napos
nagyböjti elõkészület, másfelõl a húsvéti öröm

40 napos ünneplése, áldozócsütörtökig. Az
ünnepkör utolsó napja az áldozócsütörtök, az
úr mennybemenetelének emlékezete (ApCsel
1,3-9). Magyar neve arra utal, hogy a húsvét
utáni 40. nap csütörtök; másfelõl õrzi annak
emlékét, hogy egykor e napon volt a gyer-
mekek elsõáldozása, ill. konfirmációja.

Jelképek és szokások
A zászlós bárány a magyar református egy-

ház címerképe. A címer aljában lévõ két könyv
az Ó- és Újszövetséget jelenti. Jézus Krisztus,
mint Isten Báránya, magára vette bûneit. A bá-
rány által tartott keresztes zászló golgotai gyõ-
zelmét jelenti. A háttérben a pálmafa egyszerre
jelképezi a vértanúságot és a gyõzelmet. A cí-
mer tetején a tûzbõl megifjodva felszálló fõnix
(Zsolt 103,5) az egyház történelmét szimboli-
zálja: minden próbából megújulva kerül ki.
A húsvéti tojás.A tojás általában az élet és a

termékenység jelképe. (Itt a tojásban rejtezõ
életcsíra, amely a maga idejében kitör a tojás
mészburkából, jelképezi a sziklasírból új életre
támadó Jézust. Azért piros többnyire a húsvéti
tojás, mert vérével áldozott a gyõzelme elõtt.)
Ahúsvéti nyúl.Anyúl közkeletûen szintén a

termékenység szimbóluma. Örök ébersége az
örök életre utal. A nyúl ugyanakkor emlékeztet
arra is, hogy húsvét reggelén Péter és János
versenyt szaladtak az üres sír megszemlélésére
(Jn 20,4).
A húsvéti locsolás a katekhumenusok haj-

dani húsvéthajnali keresztelésének emléke.Ál-
talános népszokássá lett.

V.I.

Keresztyén élet
Húsvéti ünnepkör

Dabi Református Egyházközség
március 19. szerda, 20. csütörtök, 21. pén-
tek, 22. szombat: du. 17.30 órakor: bûnbá-
nati alkalmak
március 21. péntek: de. 9-kor nagypénteki
istentisztelet
március 23. húsvét vasárnap de. 9 órakor:
ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással.
március 24. húsvét hétfõ de. 9 órakor:
ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással

BaptistaGyülekezet
március 21. péntek: du. 18 órakor: nagypén-
teki alkalom
március 23. húsvét vasárnap: de. 9.30
órakor ünnepi istentisztelet
du. 17 órakor ünnepi istentisztelet
március 24. húsvét hétfõ: de. 10 órakor
ünnepi istentisztelet

RómaiKatolikusGyülekezet
március 20. csütörtök, 21. péntek, 22. szom-
bat: du. 17 órakor nagyheti szertartások
március 23. húsvét vasárnap de. 9 órakor
ünnepi szentmise
március 24. húsvét hétfõ de. 9 órakor ünnepi
szentmise

Dömsödi ReformátusGyülekezet
március 19. szerda, 20. csütörtök: du. 17
órakor: bûnbánati istentisztelet
március 21. péntek: de. 10 órakor nagypén-
teki istentisztelet
du. 17 órakor nagypénteki istentisztelet
március 23. húsvét vasárnap de. 10 órakor:
ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással
március 24. húsvét hétfõ de. 10 órakor:
ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással

Alkalmainkra szeretettel hívogatunk és
várunkminden Testvérünket!

SZJA 1%
Kedves testvérek!
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyhá-
zaink javára ajánlják fel jövedelemadójuk
1%-át:
�Magyarországi Református Egyház

Technikai száma: 0066

�MagyarKatolikus Egyház
Technikai száma: 0011

�Magyarországi Baptista Egyház
Technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!

Nagyheti és húsvéti istentiszteletek
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A gyerekek igazán az életkoruknak megfe-
lelõ jelmezekbe bújtak, néhányan kedves jele-
netet adtak elõ. Nagy sikere volt azoknak a
táncoknak is, amiket vagy tanári segítséggel
tanultak be, vagy önállóan készítették el a
koreográfiát. A jutalom minden esetben a
közönség nagy tapsa volt, de abból aztán nem
volt hiány.
A szülõknek köszönhetõen roskadoztak az

asztalok a sok finomságtól, sütemény, szend-
vics, innivaló akadt bõven.Mint mindig, most
is szívesen vásároltákmeg a zsákbamacskákat
és a szépen becsomagolt tombolákat. Termé-
szetesen a délelõtt legizgalmasabb része most
is a tombolahúzás volt, sokan örültek, és vol-
tak akik szomorkodtak, mert az õ számukat
idén nem húzták ki. A talpalávalót idén is az
OMK dolgozói biztosították, nem is maradt
üresen a táncparkett. Egyszerre ropta kicsi és
nagy a számunkra ugyancsak hangos zenére,
de nem baj, ez a délelõtt értük és nekik szólt!
Remélem mindenki jól érezte magát, és jó
szívvel mondhatjuk, a dömsödi iskolásoknak
három napig állt a bál! Köszönöm mindenki-
nek, aki ezért bármit is tett, az ötlettõl a
megvalósításig!

Mészáros Pálné
iskolaigazgató

NNaaggyysszzeerrûûeenn ssiikkeerrüülltt aazz        

A felsõsök
produkciói
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     iiddeeii ffaarrssaannggii rreennddeezzvvéénnyyüünnkk!!

Az alsó
tagozatosok
mulatsága
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Ács Sándor visszaemlékezése
�Háborús bûnösként� hadifogoly voltam�

Földmûves családban születtem 1923-ban,
Dömsödön. Gyermekkorom óta szeretem a ze-
nét. Citerán jól tudtam játszani (hegedûn kevés-
bé). Levente koromban, vagyis 16 évesen az ak-
kor megalakult levente zenekarba én is jelent-
keztem. Fricsai Kálmán, a Honvéd katona-
zenekar karmestere azokat vette elõnybe, akik
valamilyen hangszeren már tudtak játszani. Így
kerültem a 28 tagú zenekarba,melynek 1938-42-
ig voltam tagja. A négy év alatt sok kedves szép
emlékem született.

Kotta-, és zeneszeretõ voltam, ezért kértem
felvételem a katonazenekarba, de a parancsnok-
ság ezt nem vette figyelembe.
1942. október 5-én vonultam be Dömsödrõl,

21 társammal együtt. (A háborúban 2-en haltak
meg közülük, demamár csak egymagam élek.)
Mûszaki katonaként kerültem ki a frontra

1944. április 22-én. Mint tûzszerész honvéd, ak-
nákat hatástalanítottunk robbantással és mágne-
ses eljárással. 1944. augusztus 14-én Lavocsni
környékén aknaszedés közben megsebesültem,
légnyomást kaptam, és a robbanástól (fülemen és
orromon folyt a vér) eszméletemet vesztettem.A
pécsi Makár utcai 502-es hadikórházba kerül-
tem. A nyakamban levõ azonosítóm (dögcédula)
alapján azonosítottak be, majd ezt követõen itt
tértem magamhoz. Azóta is halláskárosultként
élek. A hadikórházban kaptammeg a Sebesülési
Emlékérmet, és tizedessé léptettek elõ. A kórház
fõorvosa egy hónap beteg � illetve sebesülési �
szabadságot írt ki. Ebbõl az idõszakból a követ-
kezõ kedves emlékemmaradt meg:
Egyik alkalommal a lábadozókat levezényelték

a Pécsi Székesegyházba. Mindenkit sorra gyón-
tattak és áldoztattak. Mikor rám került a sor,
mondtam, hogy én református vagyok, de majd-

hogynem meg sem hallották. A gyónásnál még
félreállítottak, de már az áldozásnál azt mondták,
hogy ne törõdjek semmivel, nyújtsam ki a nyel-
vem, megkapom az ostyát és már mehetek is to-
vább. Igen ám, de én csak hangoztattam reformá-
tus keresztségem, és ekkor kérdezték meg, hogy
csakugyan az vagyok-e? Egyértelmû válaszom
után már nem erõltették tovább a szertartást. Ezt
követõen a lábadozóban megkeresett egy refor-
mátus diakonissza. Beszélgetett velem, és egy
zsoltárt kaptam tõle emlékül, amit ma is õrzök.
Nemsokára újabb � SAS-os! � behívót kap-

tam, és ismét be kellett vonulnom ugyancsak a
szentendrei mûszaki alakulathoz.
Már Magyarországon dúltak a harcok, így

Székesfehérvárra vezényeltek. Szeretteimtõl szo-
morúan búcsúztam el, mert mint sebesült katona,
tizedes, ismét a haza szolgálatára kellett állnom.
1944. december 24-én, karácsony szent esté-

jén zúgtak a harangok, a szirénák, és a várospa-
rancsnok riadót rendelt el. Az egészmûszaki ala-
kulatot elvezényelték németországi harcokra.
A szakaszommal (amelyben néhány ruszin

honvéd is szolgált) megbeszéltük, hogy nem me-
gyünk ki. Néhány napig a városhoz közeli Sóstói
temetõben bujkáltunk, majd pedig Moha község-
ben. Vesztünkre itt egy orosz GPU-s tisztbe bot-
lottunk. Ruszin bajtársunk ugyan tudott vele be-
szélni, de õt semmiféle magyarázkodás nem ér-
dekelte, és ezzel megkezdõdött a mi fogságunk.
A mintegy háromszáz fõs � fõleg civilekbõl

álló � csoporttal Temesvártól, keresztül Romá-
nián, a Fekete-tengeri Konstancáig mentünk,
majd hajóval át a Szovjetunióba, végül egy hadi-
fogolytáborban kötöttünk ki (Sztálingrádban),
ahol háborús bûnösként kezeltek bennünket.
Abban a lágerben, ahová vittek, összesen

6-an voltunk Dömsödrõl, név szerint: Ács Sán-
dor; Bábel János és Bábel Sándor � õk apajiak.;
Szabó Gergely � õ csendõr volt és nem katona.
(Ezt igyekezett titkolni, ám amikor fogvatartóink
rájöttek, további 4 évet róttak rá. El is ájult sze-
gény. Édesanyjának én hoztam hírt róla, mert a
büntetés szigorú volt, még csak nem is írhatott
haza.-;) Füki Imre. Nem egyszerre, de õk 5-en
hazajöttek. Utolsóként említemBerze Imrét, akit
Isten nyugosztaljon, ott halt meg a lágerben. A
Volga partján lett eltemetve.
(Sztálingrádban összesen 4 vagy 5 hadifo-

golytábor volt, a foglyok összetétele nemzetiség
szerint: német, román, magyar, olasz és még so-
rolhatnám�)
Sokan voltunk sokféle �bûnökkel�, köztük egy

orosz hadnagy is. Õt hazaárulásért ítélték el 4
évre, és mindezt azért mert a német túlerõnek
megadtamagát.
Ezzel a hadnaggyal a következõképp kerültem

kapcsolatba: A háború után Sztálingrádban sem
volt víz, hiszen a vezetékek össze-vissza voltak tö-
redezve. A vízellátást a közeli Volga folyó szol-
gáltatta, amit tevével, lajton hordtak az építke-
zésre. Történetesen ez az orosz hadnagy volt a

vízhordó, de mivel letöltötte büntetését, keresnie
kellett maga helyett mást. Ezért kérdezte, hogy
tud-e valaki közülünk oroszul, és ki az, aki otthon
gazdálkodott, aki ért az állatokhoz?Mivel nekem
már egész jól ment a nyelv és az állatokkal való
bánás sem okozott különösebb nehézséget, vál-
lalkoztam erre a feladatra.
Így lettem egy idõre tevehajcsár�
Szerencsére a családdal tudtam tartani a kap-

csolatot, nyílt levelezõlapon, amit mindig szigo-
rúan ellenõriztek, bélyegzõvel szignáltak.
1948márciusában kaptam a következõ levelet

otthonról:
�Szeretett kedves Fiam, Sándor!
Soraim által kívánok sok jó egészséget és egy

boldogabb húsvéti ünnepet! Nékem bizony na-
gyon nehezen telnek a napok, nagyon várommár,
hogy útban legyetek hazafelé. Kedves Fiam, na-
gyon kérlek hogy vigyázz magadra. Az úton ne-
hogy bajod legyen, csak nagyon keveset egyél,
akármit is adnak. Majd idehaza, ne búsulj, min-
den rendbe jön, csak az úton ne legyen bajod!
Sok szeretettel csókol és vár édesanyád és édes-
apád, a viszontlátásig!�
1948. október 17-én szabadultam a sztálin-

grádi 7362. hadifogoly lágerbõl�
Visszagondolva: mint sebesült honvéd tize-

des, sokat szenvedtem a fogság alatt, de megta-
nultam az orosz nyelvet, és még ma is jól beszé-
lek oroszul.
Tíz éve vagyok tagja a Volt Hadifogoly Baj-

társi Szövetségnek, és mint intézõbizottsági tag,
aktivista, dolgozom azon, hogy mindazok akik-
rõl tudom, hogy fogságban voltak, a kárpótlást, a
járadékot megkapják.
A Szövetségen belül dr. Makra Ernõné (doni

hadiárva) jelentõs munkát vállal abban hogy az
Ukrajnában elesett magyar katonák sírját felke-
resi, kutatja a hozzátartozókat. Itthon pedig mi is
segítünk az itteni orosz sírokat feltérképezni, az
elesett katonák hozzátartozói számára.

Ács Sándor, volt honvéd tizedes

Besorozásomkor

Kitüntetéseim
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A következõ képet Joó Sándor kedves olvasónk bocsátotta ren-
delkezésünkre.

A felvétel 1942-ben készült.
Álló sor: Ismeretlen; Pásztor Margit; elõtte a kisfiú Gergely
Imre; Joó Sándor; Ismeretlen; Földvári Mariska (Faragó

Imréné); Orosz László; Büti Erzsi; Kiss Bálint; Jávorka István;
Schönfeld Klári (Nyári Imréné); Nyári Imre; Balázs László;

Gergely Lajos võfély; elõtte a gyermek ismeretlen.
Ülõ sor: Ismeretlen; Ismeretlen; Denke Eszter (menyasszony);

Rakszegi Gyula (võlegény); Újházi Rózsa; Orosz Katalin
(Tóth Istvánné).

Kedves Olvasóink,
továbbra is várjuk érdekesnek vélt régi felvételeiket, hogy másokkal is

megoszthassuk azt! V.I.

Porosodó írásokból �
Siket Imre kedves olvasónktól (az õ szavaival élve) egy doboz avas pa-

pírt kaptam, azzal az utasítással, hogy válogassak belõle, és ha találok va-
lami érdekeset, betehetem az újságba!
Nos, így akadtam erre a nemmindennapi írásra:

Baráti Szerzõdés.
Alulírott három lelki jó barát mai napon a következõkben lépünk egy-

mással baráti szerzõdésre:
Mivel el kell válnunk, szeretnénk ha az az eddigi baráti kapocs, mely

bennünket összekötött, továbbra ismegmaradna; ezért elhatároztuk, hogy
közös barátunknál, Irázi Józsefnél Kõrösnagyharsányban 1935. évi de-
cember hó 24-én este � ha Isten is úgy akarja � találkozunk. Barátságunk
és elválásunk emlékére egy-egy gyûrût és fényképet készíttettünk, jelké-
pezvén ezzel azt, hogy bárhol is legyünk, bármit cselekedjünk is,
egymásról meg nem feledkezünk.
Kiválásunk estéjét 1929. évi december 24. napjára tûzzük ki.
Köteles lesz ezenmindenikõnk a közösenmegállapított helyen a baráti

búcsúzásra megjelenni. Aki közülünk errõl a búcsú-estélyrõl elmarad,
mint jelen szerzõdésünk egyik fõpontjának megszegõjét, kizárjuk a hár-
mas barátságból, hacsak nemvalami rendkívüli és elháríthatatlan akadály
lesz az oka hiányzásának: Értünk ezen valami súlyos betegséget, avagy
más elõre nem látható bajt.
Ezt a szerzõdést, melybõl mindhármunknál lesz egy példány, a legtisz-

tább baráti szeretetbõl és egymáshoz való igaz ragaszkodásból kötöttük.
Fogadalom is ez egyúttal, melyet magunknak, egymásnak és a
mindenható Istennek tettünk és szavatartó ígérettel fogadjuk, hogy igyek-
szünk is minden pontját megtartani az õ segítségével.

Dömsödön, 1929. XII. hó 10-én.

elsõ tanú: Herdibu Ferenc elsõ barát: LencsésMihály
második tanú: KónyaMiklós második barát: Siket Imre

harmadik barát: Irázi József

Találtam egy képet...

Könyvtári beíratkozás

Egy naptári évre 600 Ft

Nyugdíjasoknak és 16 éven

aluliaknak ingyenes

Fénymásolás

A4-es oldal 12 Ft

A3-as oldal 24 Ft

Színes:

A4-es oldal 300 Ft

Nyomtatás

A4-es oldal 50 Ft

Színes

A4-es oldal 300 Ft

Szkennelés
A4-es oldal 50 Ft

Faxolás
A4-es oldal 400 Ft

További oldalak 175 Ft

Nyitvatartásunk változatlan

Hétfõ ZÁRVA

Kedd 10-18-ig

Szerda 8-16-ig

Csütörtök 8-14-ig

Péntek 11-17-ig

Szombat 8-12-ig

Tel.: 06-24-519-711

Vass Ilona
könyvtáros

AKönyvtár szolgáltatásai,
díjszabásai

Közérdekû felhívás volt
hadifoglyoknak!

Kárpótlásra jogosultak azok a volt
hadifoglyok, akik szovjet hadi-
fogságban voltak, és a fogság ideje a
3 évet meghaladta!
Õk a 2001. december 21-i kor-

mányrendelet értelmében kárpótlás-
ra jogosultak!

Az igényléssel kapcsolatosan
bõvebb felvilágosítást nyújt:

Ács Sándor
(Volt Hadifogoly Bajtársi Szövetség

Pest megyei titkára)
Dömsöd, Tavasz u. 8.
Tel.: 06-24-435-612

TAVASZVÁRÁSA
KÖNYVTÁRBAN

KEDVESGYEREKEK!

Itt a tavasz! Ha van kedved,
készíts rajzot, plakátot a tavaszról, a
húsvéti népszokásokról.
Várunk hímes tojásokat!
Mindenkinek a munkáját kiál-

lítjuk a könyvtárban.
A jól megérdemelt munkátokért

meglepetés vár benneteket.

Szeretettel várunk: Ági, Ilonka,
Ada néni

Közérdekû felhívás a könyvtárból!
Ezúton hívjuk fel kedves olvasóink figyelmét, hogy

könyvtárunk2008.március 20, 21, 25-énZÁRVAtart.

Nyitás: 2008.márc. 26-án, szerdán.
Megértésüket köszönjük! Vass Ilona
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DulczDénes tanár úr összegyûjtött
anyagaiból folytatjuk válogatásunkat.

Fogadják szeretettel!

Ésmost rólatok emlékezünkmeg, zászlóaljunk
hõsi halált halt Mollinary legénysége, kiknek ne-
vét és arcképét nem tudjuk felsorakoztatni, mint
ahogy megérdemelnétek. Arcképetek, nevetek
nem maradt fenn, és nem örökíthettünk meg
egyenként benneteket. De mindnyájótok emléke
lelkünkben él még és élni fog addig, amíg e földön
szenvedni és küzdeni fog a magyar. A fénykép el-
kophat, és ezzel elhalványulhat az emléke annak,
akit ábrázolt. De a magyar szivekbe bevésett em-
lék megmarad örökké, mint ahogy élni fog örökké
aNemzet is.

Altisztek! Tisztesek! Rendfokozat nélküli legé-
nyek! Akik élteteket adtátok emeggyötört magyar
hazáért !

Sok száz hõsünk! Mollinary-fiúk! Ott fenn, a
magyarok Istenének birodalmában! Tekintsetek le
e szomorú földre és lássátok annak ezt amaroknyi,
sorsüldözött darabját, amelyért Ti arról eltávozta-
tok és amelyet kérünk Titeket, odafenn továbbra is
oltalmazzatok! E maroknyi földdarabon egykor ti
is otthon voltatok. Néktek is volt rajta családotok a
falutokban és családotok a harcok mezején. Ez a
régi Mollinary-család, a volt zászlóaljatok tekint
most fel hozzátok. Szeretettel és hódolattal sora-
koznak �vigyázz�-baElétek, a földi életben tovább
küzdõ, tiszti és legénységi bajtársaitok. Meghajt-
ják halhatatlan emléketek elõtt az örökkévalóság, a
hála és az emlékezés lobogóját. Mollinary-legé-
nyek! Ott fenn, a magyarok Istenének birodalmá-
ban! Látjátok ezt? Látjátok-e, hogy e lobogón
gyászfátyol is leng?De nem a ti emléketekre.Mert
a ti emléketeket nem gyász, hanem dicsõség és a
megdicsõülés himnusza illeti! Mollinary-fiúk!
Akikkel együtt szenvedtünk, örültünk, küzdöttünk
és gyõzedelmeskedtünk sok harcnak véráztatta
mezején! A ti küzdelmetek elõbb ért véget, mert
belõletek hõsöket avatott a magyarok Istenének
kegye. Ezért idegen földben porladó csontjaitokra
nemzetünk áldása száll. Mert bár idegennek a sar-
lója alá is dõl a búzakalász, bár idegen földnek is
zúgnak az erdõk, bár idegen szó is kísér utolsó út-
jára sok elmúlt testet, a föld, amelynek barázdáin a
kalász terem, a föld, amelynek mélyében az erdõk
gyökere kapaszkodik, és a föld, amelynek rögei
idegen szóra hullanak sok koporsóra, ez a földma-
gyar! Magyar, mert magyarrá szentelte kiontott
véretek sok drága cseppje. Mollinary legényei! A
ti életetek nem volt magasba röppenõ és kialvó
szikra. Fáklya az, amely idõtlen idõkig bevilágítja
e szomorú magyar éjszaka jövendõ útját. És most
hozzátok fordulunk, zászlóaljunk özvegyei és
árvái! Valamikor talán kezetekbe akad e szeretettel
írt könyv, és közelebb hozza hõs férjetek, fiatok,
apátok emlékét régi otthonába!

Értük elsírt könnyeteket becsüljétek meg. Mert
minden könnycseppetek egy kincs, amely nektek

jogos büszkeséget, nemzetünknek pedig terméke-
nyítõ harmatot ad. Könnyetek adjon fényt és csil-
logást gyermeketek elszánt magyar szemének épp
úgy, mint amagyar kardnak!

Mollinary-legények! Ott fenn a magyarok iste-
nének birodalmában! Fogadjátok e véráztatta föld-
re csapott díszmenetünknek hozzátok feldübörgõ
soha nem szûnõ, hálás tiszteletét!

Tiszti életrajzok
JakabMihály, tõrzsõrmester, Kispest. 1890-ben

született Dömsödön.A háború kitörése alkalmával
a szerb frontra került, ahol megsebesült. 1916 ja-
nuárjában ismét az orosz frontra kerül, ahol az év
júniusában sebesülten fogságba esett. Fogságából
megszökött és 1918. június 2-án tért haza, felesége
Bácsi Eszter, gyermekeiMargit, Gyula.

Ifj. Jaksa Mihály, tizedes, Dömsöd. 1894-ben
született Dömsödön. Bevonult 1914-ben. Ugyan-
ezen év decemberében a szerb frontra került, majd
az orosz frontra, ahol megsebesült. 1918-ban an-
gol fogságba esett, ahonnan 1919-ben tért haza.
Felesége Ágoston Zsuzsánna, gyermekei Mihály,
Erzsébet, János, Zsuzsánna.

Ifj. Jaksa Sándor, szakaszvezetõ, Dömsöd.
1896-ban született Dömsödön. Bevonult 1915má-
jusában, és az orosz frontra került. Késõbb a ro-
mán, majd az orosz fronton harcolt, ahol kétszer
megsebesült. A nemzeti hadseregben 14 hónapig
harcolt. FeleségeGyökeres Eszter.

Katona Antal, Dömsöd. 1886-ban született

H I S TÓR IÁNKBÓL
��mindazami elmúlt, halhatatlan� /Pilinszky János/

A 38. gyalogezred története

Dekorolás a 10. isonzói csata után

Lukachich tábornok a tüzérparancsnok
álláspontján
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Amikor e sorokat írom � február végén �már
igazi tavaszias az idõjárás és már meg is kezd-
tük a kora tavaszi munkákat, úgy a szántófölde-
ken, mint a kiskertekben. Az õszi kalászos ga-
bonák jól teleltek, de a jobb termés érdekében a
tavaszi fejtrágyázást mielõbb végezzük el, ha
még eddig nem szórtuk ki a nitrogéntartalmú
mûtrágyát. Nagyon fontos és sürgõs feladat
most az õszi szántások elmunkálása, hogy a téli
csapadék, a talajban levõ nedvesség ne tudjon
elpárologni. A tavaszi kalászos gabonákat, az
árpát, zabot, tavaszi búzát, a takarmányborsót
lehetõleg minél elõbb, de márciusban minden-
képpen el kell vetni, hogy megfelelõ termést
tudjunk majd betakarítani. Vetés elõtt az õszi
szántást el kell munkálni, vetõágyat kell készí-
teni, ha szükséges a kötöttebb talajokat tárcsáz-
ni, majd kombinátorozni kell. Az õsszel fel nem
szántott területeket mielõbb szántsuk fel, ne túl
mélyen, a szántást munkáljuk el, hengereljük,
tömörítsük a földet,mert a felszántott, fellazított
talaj nagyon hamar kiszárad, és a föld rögös, fõ-

ként a kötött talaj nagyon göröncsös lesz, és
nem tudunk jómagágyat készíteni.
Az évelõ pillangós növényeket, a lucernatáb-

lákat most tavasszal érdemes megfogasolni, a
vakondtúrásokat, kisebb buckákat elsimítjuk,
így a kaszálás és a szénabetakarítás könnyebb
lesz.
A kiskertekben, szõlõben, gyümölcsösben is

egyre több a feladat most márciusban. Az idei
tél sem volt igen szigorú, így már a szõlõk és a
gyümölcsfák metszését elõbb elkezdhettük. A
metszés után, most márciusban kell elvégez-
nünk a tavaszi lemosó permetezést, ami nagyon
fontos növényvédelmi feladat. Ha alapos és ha-
tásos a lemosópermetezés, a továbbiakbanköny-
nyebb lesz az egész évi növényvédelem. Mint
közismert, egyre drágábbak a növényvédõ sze-
rek, és a környezetünket is nagymértékben
szennyezzük, és ezáltal egészségünket is káro-
sítjuk a sok vegyi anyaggal.
Március elején vethetõk a hidegtûrõ növé-

nyek, elõször is a mák, majd a borsó, sárgarépa,

gyökérzöldség, hagyma. A borsó a legtöbb
kertben eredményesen termeszthetõ, mert a
talaj minõsége iránt kevésbé érzékeny, csak
friss istállótrágyás területre ne vessük! Ne
egyszerre vessük el, hanem szakaszosan, és így
hosszabb ideig szedhetünk borsót.
Nagy gondot kell fordítanunk a már felhúzott

fóliasátorban kikelt növények öntözésére, a sátor
szellõztetésére, mert a fólia alatt nagyon fel tud
melegedni a levegõ, és a föld is hamar kiszárad.
Itt folyamatosan öntözni kell a növényeket.
A szõlõtermesztés egyik legfontosabb és

meghatározó munkája a metszés. Metszés elõtt
rügyvizsgálattal ellenõrizzük a rügyek épségét,
az idei télen nem volt erõs fagy, így a rügyek
épek, a jó termés feltételei eddigmegvannak, és
reméljük, hogy nem lesz tavaszi fagy sem.
A virágoskertben is egyre több a teendõ.

Ilyenkor márciusban a rózsatöveket kikapálás
után vágjuk vissza, metsszük meg. Az egynyári
magról vetendõ virágmagokat is el kell vet-
nünk. A gumós, hagymás virágok töveit csak
késõbb ajánlatos kiültetni, mikor már egy kissé
jobban felmelegedett a talaj (kardvirág, dália
stb).
Befejezésül szép tavaszi idõjárást, fagy-

mentes napokat, jó egészséget kívánok!
Összeállította: Tóth István

Nyugdíjas

Mezõgazdasági hírek
2008.március hó

Tavaszi feladatok a szántóföldönés a kiskertekben

Dömsödön. Mozgósításkor bevonult az orosz
harctérre, majd az olasz frontra került, ahol 1918
novemberében 4 golyótól fejlövést kapott, s a
jobb szemét is kilõtték. Sebesülten fogságba esett.
Fogságból 1919 júniusában tért haza. 100 százalé-
kos rokkant. Felesége Ács Zsófia, unokatestvérei
Katona Pál, József és Léner József, hõsi halált hal-
tak.

(folytatjuk)

Összeáll.: SzabóAndrea

PETÕFI
EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
és

VVeeccssééssii SSáánnddoorr
állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS: kedd, pén-
tek, szombat: 1000 � 1600 óráig

BELÉPÕJEGYEK: felnõtt:
100 Ft; nyugdíjas, diák: 50 Ft

Felhívás!
A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetok-

tatási Intézmény támogatója a Pro Musica
AlapítványDömsöd.
Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa az

alapítványt és rajta keresztül a mûvészeti
iskolát!

Adószámunk: 18681189-1-13

Köszönettel: a kuratórium
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A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság pá-
lyázatot hirdet olyan cigány származású fiata-
lok középiskolai tanulmányainak támogatásá-
ra, akik vonzódást éreznek a rendõri pálya
iránt.
A pályázaton részt vehetnek azok a cigány

származású fiatalok, akik � évismétlés nélkül
� a középiskola utolsó három évfolyamának
valamelyikén tanulnak, tanulmányi átlagered-
ményük legalább 3,50, és a hivatásos szol-
gálati jogviszony létesítésének feltételei közül
az alábbiakmár a pályázat benyújtásakor telje-
sülnek:
âmagyar állampolgárság,
âállandó Pest megyei lakóhely,
âbüntetlen elõélet,
âa fegyveres szolgálat vállalása,
â kifogástalan életvitel és jó hírnév a pá-

lyázó vonatkozásában; a pályázó hozzátarto-
zóinak és a vele egy háztartásban élõknek az
életvitele pedig a szolgálat törvényes és befo-
lyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,
âegészségügyi alkalmasság,
â írásbeli hozzájárulás a személyes adatok

kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követel-
ményeknek való megfelelés megállapítása ér-
dekében a pályázó lakó- és családi körülmé-
nyeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatko-
zó adatokat elõzetesen, és a tanulmányi szer-
zõdés hatályának tartama alatt a rendõrség
bármikormegvizsgálja.
A pályázatot a 2008/2009-es tanévben 3 fõ

nyerheti el a középiskolai tanulmányok hátra-
lévõ idejére, de legfeljebb az utolsó két évfo-
lyamra. A pályázatot elnyert tanulókkal a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság tanulmányi
szerzõdést köt.
A támogatást a PestMegyei Rendõr-fõkapi-

tányság a tanulmányi szerzõdés alapján bizto-
sítja az alábbiak szerint:
â diákotthoni vagy kollégiumi szálláskölt-

ség teljes körû térítésével,
â a menzai étkeztetés költségeinek teljes

körû térítésével, vagy � a szerv választása sze-
rint � étkezési utalvánnyal,
â tanévenként � számla alapján, szemé-

lyenként legfeljebb 25.000 Ft értékben � ru-
házkodási segéllyel,
â tanszersegéllyel (a tankönyvek költsége-

inek számla alapján történõ, teljes mértékû té-
rítésével, az egyéb taneszközök esetében pe-
dig � ugyancsak számla alapján � tanévenként
és személyenként legfeljebb 4.500 Ft értékha-
tárig),
â tanulmányi eredmény függvényében ha-

vi pénzbeni juttatással:
� 3,50�4,00 tanulmányi átlag esetén nettó

1.000 Ft/hónap

� 4,01�4,50 tanulmányi átlag esetén nettó
1.500 Ft/hónap
� 4,51�5,00 tanulmányi átlag esetén nettó

2.000 Ft/hónap
õsszegben.

A tanulóknak vállalnia kell, hogy:
â tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek

eleget tesz,
âkifogástalanmagatartást tanúsít,
âközépiskolai tanulmányainak utolsó évé-

ben rendõri szolgálat vállalása céljából jelent-
kezik valamelyik rendészeti szakközépiskolá-
ba vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára, és részt
vesz a felvételi eljárásban,
â amennyiben felvételt nyert, tanulmányai

befejezését követõen a támogatás folyósításá-
nak idõtartamával megegyezõ ideig szolgála-
tot teljesít a Pest Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság állományában.
A pályázatot írásban kell beadni. Ennek tar-

talmaznia kell a pályázó személyi adatait (név,
születési hely, idõ, anyja leánykori neve, lak-
cím) és egy részletes önéletrajzot, amelybõl
megismerhetõk családi körülményei, iskolai
tanulmányi eredménye, valamint a jövõjérõl
szóló elképzelése.
A pályázat mellé kérjük csatolni:
â a pályázó írásbeli hozzájárulását a sze-

mélyes adatok kezeléséhez, valamint ahhoz,
hogy e követelményeknek való megfelelés
megállapítása érdekében a pályázó lakó- és
családi körülményeit, továbbá a korábbi bün-
tetéseire vonatkozó adatokat elõzetesen és a
tanulmányi szerzõdés hatályának tartama alatt
a Rendõrség bármikormegvizsgálhatja,
âszüleinek vagy törvényes képviselõjének

írásbeli nyilatkozatát, hogy a pályázat elnye-
rése esetén beleegyezését adja a támogatásra
irányuló tanulmányi szerzõdésmegkötéséhez,
â a pályázó iskolájának írásos véleményét

a tanuló tevékenységérõl,
âorvosi igazolást egészségi állapotáról.

Apályázatmegküldésének határideje:
2008.március 31.

Postacím:
PestMegyei Rendõr-fõkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat
1557 Budapest, Teve u. 4-6.
A pályázat elbírálását a Pest Megyei Rend-

õr-fõkapitányság állományából kijelölt sze-
mélyekbõl álló bizottság végzi.
A pályázatok elbírálása során a jelentkezõk-

kel egyénileg személyes elbeszélgetésre kerül
sor.
A pályázat eredményérõl minden résztvevõ

2008. május 10-ig levélben értesítést kap.

Pest megyei Rendõr-fõkapitányság
Pályázati felhívás A Ráckevei Rendõrkapitányság Közleke-

désrendészeti Osztály tájékoztatja a Tisztelt
Olvasókat, hogy anyagi káros balesetnél
megszûnt a helyszínen történõ bírságolás
gyakorlata. Tehát amennyiben a baleset hely-
színén megjelenik a rendõr, akkor intézke-
dési kötelezettsége van és szabálysértési eljá-
rást fog kezdeményezni. Azaz nincs a hely-
színen bírság és máris lerendezve a baleset,
hanem minden egyes balesetnél szabálysér-
tési eljárás indul. Ha a felek rendõr nélkül
megegyeznek, akkor szabálysértési eljárás
nem indul. Azért az fontos, hogy a legkisebb
sérülés esetén is rendõrt kell hívni a baleset
helyszínére.

Dömsödi bûnügyek�
Február 04-én a Széchenyi utcában a ját-

szótér környékén igazoltattak a rendõrök két
22-23 éves dömsödi fiatalembert. Az egyik
igazoltatott személynél kb. fél gramm mari-
huánát, (kábítószergyanús anyagot) találtak.
Mindekettõjükkel szemben gyorsteszt alkal-
mazására került sor, mindkettõjüknél pozitív
volt a teszt eredménye. Kihallgatásuk során
elismerték, hogy füves (marihuánás) cigaret-
tát szívtak. Jelenleg folyik a vizsgálat, sza-
badlábon védekeznek, várják a nyomozók a
szakértõi vélemények visszaérkezését. A Rá-
kóczi úton február 05-én 17 óra 45 perc kö-
rüli idõben egy kerékpáros kosarából loptak
ki egy kistáskát. A helyi hölgyet kielõzte egy
másik kerékpáros, átnyúlt a kosarába elõzés
közben és kiemelte a kistáskát. Iratok, szem-
üveg, mobiltelefon a kár, hiába próbálta meg
üldözni a tolvajt, az gyorsabb volt és elkere-
kezett.
Információk esetén keressék Ódor Zoltán

r. zls. vagy Baka Miklós r. õrm., illetve Ba-
lázs Csaba r.zls. és Kajdácsi Imre r. zls. döm-
södi rendõröket vagy bármelyik rendõrt.

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság Dunai
Vízirendészeti Rendõrkapitányság 2008. ja-
nuár 30-án 16.45 órakor értesített bennünket,
hogy a Ráckevei-Soroksári-Dunaág Rácke-
ve,Angyali sziget 435. számelõtti részen egy
csónak vízbe borult 7 személlyel. Azonnal a
helyszínre siettek a szolgálatban lévõ rend-
õrök és megállapítást nyert, hogy a társaság-
ból 4 fõ eltûnt, 3 személyt kimentett a segély-
kiáltást meghalló házaspár. Az eddigi adatok
szerint azAngyali-szigetrõl indultak egy vas-
lemez csónakkal, négyszemélyes a csónak és
csak evezéssel lehetne vele közlekedni. A
csónakon volt egy 3.5 LE külmotor, de nem
volt benne semminemû biztonsági felszere-

H ÍREK
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lés és felúszó sem. A csónak nem tett eleget
az alapvetõ elõírásoknak, és a minimális biz-
tonsági felszerelés sem volt benne. Feltehe-
tõen a túlterhelés (négyszemélyes csónakban
7 fõ utazott) és a rosszul megválasztott se-
besség miatt a csónak utazóterét elöntötte a
víz és elsüllyedt. A szakértõi vélemények
még nem készültek el, de az építõanyagok
szállítására átalakított csónak nem volt fel-
úszóképes. A csónakot úgy kell kiképezni,
hogy légkamrák legyenek benne, így problé-
ma esetén nem tud elsüllyedni, a csónak a ví-
zen lebegve a bajbajutottaknak nagy segítség,
mert tudnakmibe kapaszkodni, ha még úszni
sem tudnak.

A helyszínre speciális búvármentõk is ér-
keztek, megjelölték a csónak helyét sárga
kúpbójával, és a csónak környezetében 3 fõ
holttestét találtákmeg kb. 6 órán belül a bale-
set bekövetkezte után. A megmenekült 3 fõ
ellátására mentõsök érkeztek a helyszínre, de
hála a vízbõl õket kimentõknek általános jó
állapotuk miatt nem igényeltek orvosi ellá-
tást. 1 fõ eltûnt személy még nem került elõ,
keressük õt� A vizsgálat folyik, a megme-
nekültek szondája nem színezõdött el, nem
fogyasztottak szeszes italt, a halottvizsgálati

szakvélemény még nem készült el. Az ilyen
csónakok vezetése nincs vízi jártassági enge-
délyhez kötve, a lényeg, hogy 17. életévét be-
töltõ személy vezesse a jármûvet, meg kell
gyõzõdnie arról, hogy az utasai tudnak-e úsz-
ni, amennyiben nem, akkor kötelezõ az uta-
soknak a mentõmellény viselése. Az egyik
megmenekült életét a hátizsákja mentette
meg,mert légbuborék szorult bele és nem en-
gedte elsüllyedni a hátizsák gazdáját. A má-
sik túlélõ a csónakból kiesett deszkaülésbe
kapaszkodva tartotta magát a vízen fenn. A
harmadik életben maradt kiúszott a partig, de
annyira kimerült, hogy partra mászni már
nem tudott, sokkos állapotban kapaszkodott a
stég lábába. A Ráckevei-Soroksári-Duna-
ágon ritkák az ilyen súlyos kimenetelû bale-
setek. A két zsilip között a víz sodrása nem
számottevõ, a víz kb. 3métermély, a fenéken
kb. 1 m nagyságban iszap van. A megmene-
kültek elmondták, hogy a szigetre befelé két
fordulóval mentek, kifelé jövet valamiért sür-
gõssé vált a dolog és egy fordulóval akarták
megoldani a szárazföldre jutást� Keveset
haladtak a szigetrõl, mikor a csónak orránál
kezdett befolyni a víz, pánikba estek, többen
felálltak, áthelyezték a súlypontot, de ettõl a
csónak csak még jobban merült. Meg sem

billent a jármû, úgy ahogy volt menet közben
süllyedt el, szinte pillanatok alatt a hullámsír-
ba�A 24 éves, a 36 éves, a 42 éves és az 53
éves férfi már soha nem megy haza, csak
azért mert egy perc leforgása alatt többször
rossz döntés született, mert siettek, mert fele-
lõtlenek voltak�

Körözések
Lakatos László 21 éves Dömsöd, Tókert

13. sz. alatti lakos ellen bûncselekmény elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt elfo-
gatóparancsot bocsátott ki a Ráckevei Rend-
õrkapitányság Bûnügyi Osztálya.

Bûncselekmények elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt keresi a Pesti Központi
Kerületi Bíróság és a Bp. II.-III. kerületi
Bíróság Sárközi Boglárka 32 éves Szép u. 6.
sz. alatti lakost.

Információ vagy egyéb adat esetén értesít-
hetik Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls.
hölgyet, a körözési elõadót is vagy bármelyik
rendõrt.

A Ráckevei Rendõrkapitányság telefon-
számai: 06-24-518-680; 06-24-518-690;
06-30-960-0572; 06-20-444-1268

Szabó Sándor
rendõr alezredes

A RENDÕRSÉGRÕL

Zöldhulladékgyûjtés!
A zöldhulladékot zsákban, illetve 70 cm-nél

nemhosszabb és 50 kg-nál nemnehezebb köte-
gekben a meghirdetett gyûjtési napon reggel
7.00 óráig a háza elé kihelyezni szíveskedjék a
szállítás megkönnyítése érdekében.
Zsákban csak zöldhulladék helyezhetõ ki,

mert a háztartási hulladék a komposztba nem
kerülhet, szétválogatni pedig nem áll mó-
dunkban.

Lomtalanítás!
Aháztartásban feleslegessé vált olyan beren-

dezési tárgyak, amik nem férnek bele a háztar-
tási hulladékgyûjtõ edénybe.
Ezeket a gyûjtõedény mellé helyezni szíves-

kedjék a meghirdetett gyûjtési napon reggel
7.00 óráig.
Nem tartozik a lom fogalmába a háztartási

hulladék, az építési törmelék, a zöldhulladék és
az elektronikai hulladék, valamint a környezet-
re veszélyes hulladék, autógumik, akkumuláto-
rok, vegyszeres, festékes, olajos dobozok, kan-
nák, hordók.
Ezeket nem szállíthatjuk el!

04. 10. CSÜTÖRTÖK LOMTALANÍTÁS DÖMSÖD LAKOSSÁG

04. 11. PÉNTEK LOMTALANÍTÁS DÖMSÖD LAKOSSÁG

07. 07. HÉTFÕ LOMTALANÍTÁS DÖMSÖD ÜDÜLÕ

ZÖLDJÁRAT I.
04. 03. CSÜTÖRTÖK ZÖLDJÁRAT DÖMSÖD LAKOSSÁG

04. 04. PÉNTEK ZÖLDJÁRAT DÖMSÖD LAKOSSÁG

ZÖLDJÁRAT II.
07. 31. CSÜTÖRTÖK ZÖLDJÁRAT DÖMSÖD LAKOSSÁG

08. 01. PÉNTEK ZÖLDJÁRAT DÖMSÖD LAKOSSÁG

08. 29. CSÜTÖRTÖK ZÖLDJÁRAT DÖMSÖD ÜDÜLÕ

ZÖLDJÁRAT III.
11. 03. HÉTFÕ ZÖLDJÁRAT DÖMSÖD ÜDÜLÕ

11. 25. KEDD ZÖLDJÁRAT DÖMSÖD LAKOSSÁG

A BIO-Pannónia Kft. felhívása
zöldhulladékgyûjtésre és lomta-
lanításra az alábbiak szerint!
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2007-ben nagy sikert aratott az I. Hal-víz napi
horgász- és fõzõverseny, családi és baráti prog-
ram a festõi dömsödi Duna-parton! Közkívánat-
ra a tavalyi progamokat megtartva azokat kibõ-
vítve, színesítve ismételten megrendezzük 2008-
ban június 21-én szombaton a II. Hal-víz Napot!
A hagyományos horgász- és fõzõversenymellett
olyan családi progamokat is tervezünk, melyek
még érdekesebbé, hangulatosabbá teszik ezt a
napot (termékbemutató, kirakodóvásár, játszó-
ház, veterán autók és motorok, sportbemutatók,
focimeccs stb.), itt szeretnénk megkérni az olva-
sókat, hogy esetleges ötleteiket, javaslataikat
programokra juttassák el a szervezõkhöz. Termé-
szetesen az ötletek mellé szívesen vesszük az
esetleges pénzügyi és tárgyi támogatásokat is. A
program helyszínei: Dömsöd Ráckevei-Duna-
part, Kék-Duna motel, Petõfi-fa, �Petõfi sé-
tány� és Duna-part, Kék-Duna kisvendéglõ,
parkolója, terasz, futballpálya, a dunai
strand. Tervezett program: Reggel 7 órától
horgászverseny a strand területén � elõzetes ne-
vezés alapján, nagy számú jelentkezõ esetén a
Horgász Egyesület közösségi stégjén a verseny
10-11 óra közötti idõszakban zárul. Reggel 8 órá-
tól az elkészítendõ étel fõzési idejétõl függõen
indul a fõzõverseny a �Petõfi sétányon�, az ét-
keknek 12 órára zsûrizhetõ állapotban kell len-
niük. Mindenki saját maga gondoskodik a fõzés

és vendéglátás kellékeirõl (bogrács és a bele va-
ló, asztal, szék, sátor stb.). Délelõtt 9 órakor ze-
nés mazsorettes és zenekari kísérettel színesített
�hívogató� program a községházánál a faluköz-
pontban. Délelõtt 10 órától indulnak a kísérõ
programok: sportpályán repülõ modellezõ be-
mutató, focimeccs a volt Magyar Válogatott
öregfiú csapata és meglepetés ellenfél. A Rác-
kevei Duna-ágban a Kék-Duna motel kikötõjé-
nél vízi modell-hajó bemutató A motel parkoló-
jában veterán autók és motorok bemutatója (Zil,
Csajka, Volga, Pannónia stb.), valamint szintén
itt autómodell bemutató. A motel festõi parkjá-
ban folyamatos játszóház, gyermek és felnõtt be-
mutatók, haj- és arcfestés, ügyességi versenyek,
agyagozás, �jelmezkészítés� a reneszánsz jegyé-
ben, sok korabeli zenével. 12 órától elkészült éte-
lek zsûrizése és díjazása. Ezen nemes eredmény-
hírdetések után 13 órától 17-18 óráig pedig ve-
gyes szórakoztató mûsor � a megszokott haza
ízek mellett � Vincze Lilla és énekiskolája, Tau-
wau ecuadori együttes, valamint meglepetés
sztárok mûsora a színpadon. Este 19 órától a
Petõfi Múzeum udvarán a reneszánsz jegyében
szervezett zenés szórakoztató mûsorral is zárul a
program.
2007-ben az ország több részébõl voltak jelen

a horgász- és fõzõversenyen, annak ellenére,
hogy csak meghívásos program volt, most több

országos szakmai és napilapban is meghirdetjük
azt. A minél sikeresebb megvalósítás érdekében
felkértünk olyan szervezeteket illetve személye-
ket, akikre a zavartalan lebonyolításban, reklám-
ban és programbiztosításban számítunk! Gyer-
mekbarát Egyesület Csengõdi Józsefné, Gyer-
mekjóléti Szolgálat Zsinkó Márta, Reklám-mar-
keting Rakszegi Zita, Dömsödi Sport Egyesület
� Kovács Ferenc, Tóth István, a Kis-Dunamenti
Civil Szervezetek Szövetségének elnöke, Ács
Balázs, a Dömsödi Horgász Egyesület alelnöke,
Molnár Ferencné apaji Tavaszváró Nyugdíjas
Klub elnöke, OMKCsikós Lászlóné!
Hívunk és várunk minden segíteni szándé-

kozót, jó ötletet � a paripa mellé zabot /pénzt,
pénzt, pénzt/ �, szórakoztató elemeket is szíve-
sen fogadunk. A februárban elindított jóté-
konysági akció a játszótér építése érdekében
ezen alkalomból is folytatódik
AKIKNÉL JELEZNI, JELENTKEZNI

LEHET:
Dömsödi Horgász Egyesület � Gáspár László,

Kék-Duna Kisvendéglõ � Illés Gyula, Dömsödi
Polgárõr Egyesület � Dobos György, Dömsödi
Méhészek � Ispán Ignác, Óvoda Konyha �
Tarrné Zsóka, �Még 1000 év Dömsödért�
Egyesület � Korona Sándor, Rakszegi Zita Rek-
lám-marketing.
Legyen megint egy közös jó napunk! Hívjuk

és várjuk önt és kedves családját, barátait, kolle-
gáit a II. Hal-viz napi rendezvényünkre!

Dömsödi Civil Szervezetek

Hal-víz Nap Dömsöd - 2008. június 21.
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Kell egy kis humor napjainkba!
JÖJJÖNEL! ADÖMSÖDI MÁTRIXOKTATÁSIKÖZPONTBA

2008. MÁRCIUS 16. (vasárnap) 15 óra

BELEZNAYENDRE
HUMORISTA elõadására

Internet-kávézóban büfével és internetezési, könyvesboltunkban vásárlási lehetõséggel várjukÖnt!
Ajándék bónuszkártya 10%-os vásárlási kedvezménnyel!

Belépési díj: 300.- Ft
Dömsöd, Kossuth L. u. 87. Tel.: 24/435-343

Nyílászáró CentrumNyílászáró Centrum
Dömsöd,Kossuth L. út 134.

Mûanyag és fa nyílászárók
� bejárati ajtó hõszigetelt,
5 pontos biztonsági zárral

már 67.000 Ft-tól
� beltéri ajtók

ablak: 120x120 ny,
borovi fenyõ 29.600 Ft-tól

� redõnyök, szúnyoghálók, garázskapuk,
egyéb kiegészítõk.

120x120 bnymûa. ablak 5 légkam. hõszig.
ÉrtékeK=1,0W/m2K

35.300 Ft
Felmérés, árajánlatkészítés ingyenes!
Tel.: 06-20-574-7863, 30/248-2305
Nyitva tartás: H-P.: 9-17 óráig,

Szo.: 8-12 óráig

PÁLYÁZAT
Szigetújfalu Község Önkormányzat jegyzõje pályázatot ír ki Szi-

getújfalu Község Polgármesteri Hivatalában betöltendõ építéshatósági,
mûszaki ügyintézõimunkakörre.

Feltételek:
âVálasztójoggal rendelkezõ nagykorúmagyar állampolgárság,
âBüntetlen elõélet,
âA feladat ellátásához szükséges felsõfokú szakmai képesítés a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet és
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési
feltételeirõl 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.
Illetmény:megegyezés szerint, a köztisztviselõi törvénybenmeghatá-

rozottak alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: legkésõbb 2008. március 25-

ig személyesen vagy postai úton Szigetújfalu Polgármesteri Hivatalába
(2319 Szigetújfalu, Fõ út 45.).
Apályázathozmellékelni kell:
â iskolai végzettséget igazoló okiratot,
â rövid szakmai önéletrajzot,
âerkölcsi bizonyítványt.
Apályázat elbírálásának határideje: 2008. március 31.
Az állás betöltésének idõpontja: 2008. április 1.
Érdeklõdni lehetHangayMariannál a 06-24-464-452-es vagy a 06-24-

543-000-ás telefonszámon, a szujfaph@szigetnet.hu e-mail címen, illetõ-
leg személyesen a Szigetújfalu Polgármesteri Hivatalban (2319 Szigetúj-
falu, Fõ út 45.).
Szigetújfalu, 2008. február 25.

HangayMariann jegyzõ

OKTATÓHÁZ
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VVaalleennttiinn--bbááll

Fotók: Bábel László


