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Nagyon sokan használják egyes esetekben azt a szófordulatot,
hogy �nem tudom, nevessek-e vagy sírjak�. Valahogy így érzem

magam most én is. Beszámoltam Önöknek arról a Hírnök hasábjain,
hogy tizenkét poros utcánkat szilárd burkolatúvá szerettük volna ten-
ni. El is készítettük a pályázatot, és határidõre, nagy reményekkel be
is adtuk azt. Aztán néhány hónap várakozás után az elmúlt napokban
megkaptuk az eredményt. Sikeresen pályáztunk, de forráshiány miatt
anyagilag nem támogatják a projektünket. Ezért érzem magaménak
az idézõjelbe tett mondatot. Kicsit sem vigasz, hogy a környékbeli te-
lepülések hasonló sikerrel pályáztak, mint mi. Tragikus vagy komi-
kus � nem is tudom � hogy Pest megyében nyolc, igen gazdag telepü-
lés pályázatát támogatták az illetékesek?! Remélem, nem lesz kido-
bott az pénz, amelyet a tervek elkészítésére adtunk ki. Már a követke-
zõ pályázatra ismét be fogjuk adni, és bízunk a sikeresebb folytatás-
ban. A kudarctól függetlenül a Somogyi B. utca csapadékvíz-elveze-
tését minden körülmények között meg kell oldanunk, mert egy
nagyobb esõzésnél áldatlan állapotoknak lehetünk tanúi, a szennyvíz
az utcán folyik, és ez a tény tovább már tarthatatlan.

Nagy léptekkel zajlik a Településrendezési Tervünk felülvizsgála-
ta, módosítása. Szeretném kérni az olvasókat, ha valakinek bár-

milyen javaslata, észrevétele van ezzel kapcsolatban, akkor azt szí-
veskedjen jelezni a mûszaki osztályunkon. Amennyiben valaki a kö-
zeljövõben akár ipari, vagy mezõgazdasági beruházást óhajt megva-

lósítani Dömsödön, úgy szíveskedjen ezt nekünk jelezni, és a módo-
sításnál ezt figyelembe tudjuk venni.

Megtartottuk a Gazdafórum második fordulóját. Talán sokan em-
lékeznek rá, hogy néhány gazda kezdeményezte a mezõõri

szolgálat ismételt felállítását. Varsányi Antal alpolgármester felvál-
lalta, hogy megszerzi a döntéshez szükséges pénzügyi adatokat. Ez
meg is történt, és a második fórumon ismertette a jelenlévõ földtulaj-
donosokkal, földhasználókkal azokat az adatokat, amelyek szüksége-
sek a mezõõri szolgálat felállításához. Ezeknek az adatoknak az is-
meretében a jelenlévõk egyhangúlag úgy döntöttek, hogy mégsem ál-
lítják fel a szolgálatot. E határozat meghozatala után azért tovább
gondolkodtak a gazdák, és abban állapodtak meg, hogy a termények,
jószágok nagyobb biztonságának érdekében szorosabb együttmûkö-
dést kezdeményeznek a Rendõrséggel, a polgárõrökkel, az önkor-
mányzat közterület-felügyeletével.

Február utolsó napján részt vehettem az önkéntes tûzoltóink éves
közgyûlésén. Nagyon jó érzéssel nyugtáztam a beszámolóból ki-

csendülõ optimizmust, tenniakarást. Nem kis izgalommal várják a
Ráckevérõl �megörökölt� használt, de számunkra új autó megérkezé-
sét. Ennek segítségével még hatékonyabbá tehetik önként vállalt fel-
adatukat. Köszönöm munkájukat, odaadásukat, köszönöm, hogy vi-
gyáznak értékeinkre.

Amárcius 15.-i ünnepség résztvevõi egy olyan irodalmi, történel-
mi, érzelmi élménnyel gazdagodtak, amely méltán váltotta ki a

jelenlévõk elismerését. Szívbõl gratulálok a Tóthné Porvay Zsuzsa
által vezetett felkészítõ pedagógusoknak, és természetesen a mûsor
fõszereplõinek, a 6. b osztálynak.

Március utolsó szombatján a Banya Klub tagjai tartották báljukat,
amelyre megtisztelõ meghívást kaptam. A Banyák mára �

úúEboltás 3. o.
úúLomtalanítás 3. o.
úúEgy példaértékû életút... 4. o.
úúBeíratkozások 5. o.
úúMárcius 15-imegemlékezés 6-7. o.
úúTanösvény 7. o.
úú Iskolakezdés problémái 8. o.
úúParkok, kertekDömsödön 10-11. o.
úúKeresztyén oldal 12. o.
úúXIV. Dömsödi Falunapok,

rendezvényajánló 20. o.
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Csikósné Ócsai Jutka vezetésével � Dömsöd
kulturális és közéletének meghatározó egye-
sületévé váltak. Csak felsõfokban lehet arról
a vitalitásról, tenniakarásról beszélni, amely
ezeket az asszonyokat jellemzi. Köszönöm
eddigi munkájukat, és várom segítségüket az
év további rendezvényein is.

Mindjárt itt lesz az alkalom a segítségre,
a május 3-4-én megrendezésre kerülõ

Dömsödi Napok rendezvénysorozaton. Kép-
viselõtársaimmal együtt várunk minden
dömsödi polgárt a két nap során. Kérem
Önöket, jelenlétükkel tiszteljenek meg ben-
nünket a különbözõ eseményeken, és saját
szórakoztatásukra is kapcsolódjanak be ha-
gyományaink ápolásába. Bencze István

TÁ J ÉKOZTATÓ
DömsödNagyközség Településrendezési
Tervének ésHelyi Építési Szabályzatának

felülvizsgálatáról

A község jelenleg hatályos Településrendezési
Tervét és Építési Szabályzatát a képviselõ-testület
2002. év októberében hagyta jóvá. Az azóta eltelt
6 év alatt a lakosság és a vállalkozók részérõl új
igények merültek fel, és jelentõs jogszabályi vál-
tozások is történtek. Szükségessé vált rendezési
tervünk felülvizsgálata.
Aközség életében jelentõs problémát okoz a

lakótelkek hiánya
�Az önkormányzati értékesítésû lakótelkeink el-
fogytak, tervezzük a Kunszentmiklósi út végén
lévõ önkormányzati telkünk felparcellázását.

�Megoldást jelent a magántulajdonban lévõ
tömbbelsõk felosztása, pld. lakossági kezdemé-
nyezés indult a Szõlõk útja és a benzinkút kö-
zötti terület felosztása érdekében. A község te-
rületén több olyan tömbbelsõ található, ame-
lyen lakótelkek alakíthatók ki.

�A korábbi zártkertek eredeti mezõgazdasági
funkciója is változáson megy át. Az öreghegyi
zártkert területén egyre több az állandó lakos,
sok helyen a közmûvesítés is elõrehaladott. Itt is
lakossági kezdeményezés indult az Elõre utca,
Felszabadulás utca mögötti telektömb és a Kos-
suth utca ésHomokutca területénekbelterületbe
vonására lakóterület céljára.

�Kisebb kiigazításokat szeretnénk a belterületi
határon, ahol a jelenlegi határvonal azonos tu-
lajdonú telkeket metsz ketté, mellyel mind a
belterületi, mind a külterületi telekdarab hasz-
nálhatatlanná válik.
/Belterületbe vonásra akkor van lehetõség,

ha teljes telektömböt érint, a telektulajdonosok
vállalják a felmerülõ költségeket és az úthálózat
rendezését, valamint a terület közmûellátása
biztosított vagy biztosítható./
�Egyre nagyobb igény jelentkezik a Ráckevei

úton lévõ üdülõtelkek vegyes építési övezetbe
történõ átsorolására, ahol lakó- és üdülõépüle-
tek is elhelyezhetõek.

�ATelepülésrendezési Terv felülvizsgálata során
a község területének legnagyobb részét kitevõ
FL-2 lakó építési övezet minimálisan kialakít-
ható teleknagyságát a jelenlegi 1200m2-rõl 800
m2-re szeretnénk csökkenteni. Így a nagymére-
tû telkek megosztására és beépítésére is lehetõ-
ség nyílik.
A község életében további problémát jelent

a kijelölt iparterületek hiánya
Avállalkozások egy részemára kinõtte a jelen-

legi telephelyét. Sok a lakóterületen lévõ vállal-
kozás kitelepülne a község belterületérõl, ha talál-
namegfelelõ területet.
Mindannyiunk érdeke, hogy a lakóterületi

funkciót ne zavarja ipari tevékenység, nyugodt,
környezeti ártalmaktól mentes legyen. Ipari terü-
letként a Láng tanya területét és a Vásártér kör-
nyékét tartalmazza a jelenlegi szabályozás.
�A Nagy tanya területe jelenleg mezõgazdasági
major övezetbe tartozik, ahol a mezõgazdasági
tevékenységet szolgáló üzemi épületek helyez-
hetõk el. A Nagy tanya vállalkozói szeretnék
vállalkozásuk fejlõdése érdekében ipari parkká
kijelöltetni területüket.

�Önkormányzati tulajdonú, ipari tevékenységre
alkalmas ingatlan minimális (a Vásártér meg-
maradt területe). Új területek megvásárlására,
közmûvesített ipari telkek kialakítására az ön-
kormányzatnak nincs lehetõsége. Ezért a meg-
lévõ ipari területek bõvítését tervezzük (pl.
Nagy tanya, 51-es út mellett, a Petõfi tanya utá-
ni területen), illetve lehetõségként felmerült a
jelenlegi rendezési tervben szereplõ elkerülõút
tervezett nyomvonala is.
Külterületi mezõgazdasági területeink öve-

zeti besorolását is felül kell vizsgálnunk.
Az övezeti besorolás határozza meg a külterüle-

ten, hogy mely övezetek nem beépíthetõk, melyek
korlátozott mértékben beépíthetõk és mekkora mi-
nimális teleknagyságok alakíthatóak ki. A felül-

vizsgálat a jogszabályi változások miatt is szüksé-
ges, hiszen a természeti védettség alatt álló területe-
inkkibõvültek aNatura 2000 és egyéb területekkel.
/2002 év óta jelentõs jogszabályi változások

történtek. Új fogalomként jelent meg az építés-
ügyben a �birtok test� fogalma. Annak a mezõ-
gazdasági vállalkozónak, akinek saját vagy csa-
ládtagjai tulajdonában 20 km-es távolságon be-
lül 10.000 m2-nél nagyobb terület van a birtoká-
ban, az egyik telket kiválaszthatja �birtokköz-
pont� céljára, és a telkek utáni beépíthetõséget
ezen a telken érvényesítheti. Birtokközpont tel-
kén a beépíthetõség a 45%-ot is elérheti. Ezzel a
vállalkozó számára lehetõség nyílik a gazdálko-
dásához szükséges tárolók, gépszínek megépíté-
sére. Feltétel, hogy a birtokközpontok elhelyezé-
sét a rendezési terv olyan helyekre koncentrálja,
ahol a szükséges közmûvek biztosíthatóak (pl.
major területek).
A jogszabályi elõírásokmamár kötelezõvé te-

szik a �biológiai aktivitás érték� településre tör-
ténõ meghatározását. Ez azt jelenti, hogy a je-
lenlegi szabályozáshoz képest hamezõgazdasági
területek mûvelése megszûnik (pl. iparterületek
bõvítése, birtokközpontok létrehozása), úgy azt
más területeken erdõtelepítéssel pótolni kell, az
egyensúlymegmaradása érdekében./
A Településrendezési Terv felülvizsgálatának

elsõ szakasza lezárult, tájékoztattuk az érintett
szakhatóságokat az eljárás megindításáról és az
elõzetes elképzeléseinkrõl. A szakhatóságok elõ-
zetes nyilatkozatukat megtették.
Kérem a Tisztelt Lakosságot és vállalkozókat,

elképzeléseikkel, észrevételeikkel segítsék mun-
kánkat, 2008. május 1-jéig a polgármesteri hi-
vatal mûszaki csoportján várjuk észrevételeiket.
Szeretném felhívni a vállalkozók figyelmét,

hogy késõbbi fejlesztéseik megvalósításának fel-
tétele, hogy az szerepeljen a jóváhagyott Telepü-
lésrendezési Tervben.Ennekhiányában semépí-
tési engedély nem adható, sem pályázaton részt
venni nem tudnak.
A Településrendezési Terv jóváhagyása utáni

módosítás hosszú idõt vesz igénybe, és költségei
teljes egészében a vállalkozót terhelik.

Varga Judit fõtanácsos�építésügyi ügyintézõ

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZAT I H Í REKT I H Í REK

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:
Csécs István � Budai Erzsébet
ISTVÁNÉSANNAMÁRIA

Hegedûs Csaba � Bányai Andrea
CSANÁD

Molnár József � ZimaAnita
LIZA

Rupa László �Kovács Ildikó
LÁSZLÓ

Korsós Péter � Orosz IlonaKatalin
NÓRA

Házasságot kötöttek:
Tarr Zoltán � Tövis Éva

Doroszlay LászlóMiklós �
Muránszki Katalin

Elhunytak:
Bencze József 60 éves
Gergely Imre 72 éves
Országh IstvánnéKelemenRozália 86 éves
Szemcsik József 75 éves
Szabó Józsefné Pintér Erzsébet 68 éves
Piri JánosnéMéger Erzsébet 96 éves
Szabó Sándorné Balázs Irén 77 éves
Sarlós Géza 73 éves
Horváth József 64 éves
Szûcs Lukács 79 éves
GulyásMária 90 éves

Anyakönyvi hírek
Állatorvosi ügyelet

2008. április 12-13.
Dr. FábiánMiklós

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

2008. április 19-20.
Ifj. dr. FábiánMiklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-9510-507

2008. április 26-27.
Dr. Ivanics Ervin

Dömsöd, Tókert u. 2.
Tel.: 06-30-2663-271

2008.május 1-2.
Dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-2652-515

2008.május 3-4.
Dr.Mészáros János

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

2008.május 10-11.
Dr. Nagy Zoltán

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

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

Veszettségelleni
kötelezõeboltás

Újhelyeken,más idõpontokban!

Az ebek 2008. évi kötelezõ veszettség
elleni oltását az alábbi napokon tartjuk:
�Rendes oltások:
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 19. Dömsöd, Petõfi tér 6.
(Polg. Hiv. udvara)
2008. április 11. Rákóczi úton a malom elõtti
szabad téren
2008. április 16. Széchenyi út � Esze T. út
sarkon az egykori játszótéren
A81/2002. (IX. 4.) FVMrendelet értelmé-

ben a veszettség elleni védõoltással egyidejû-
leg kötelezõ az ebek féreghajtó szerrel törté-
nõ 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

04. 11. PÉNTEK LOMTALANÍTÁS DÖMSÖD LAKOSSÁG

07. 07. HÉTFÕ LOMTALANÍTÁS DÖMSÖD ÜDÜLÕ

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 zöldhulladék-
gyûjtésre és lomtalanításra az alábbiak szerint!
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Tóth István népiskolai tanító életútját ésmun-
káját katonás rend, fegyelem, pedantéria és kö-
vetkezetesség jellemzi! Március 20-án töltötte
be 90. életévét. Pedagógusként, családfõként is
példás az életútja! Ebbõl az alkalomból keres-
tem fel, s beszélgettemVele otthonában.

� Pista bácsi! Kérem, meséljen a családjáról,
a gyermekkoráról!
� 1918. március 18-án születtem, a Balaton-

hoz közeli faluban, Kéthelyen. (Már a falu neve
árulkodik arról, hogy valaha két különálló tele-
pülés volt, Sári ésMagyari.)
Földmûvescsaládból származom. Nem sok

földdel rendelkeztünk, mert a környékben túl-
nyomóan a Széchenyieknek és a Hunyadi gróf-
nak voltak birtokaik. Szüleimnek 11 gyermeke
született, ebbõl 9-en nõttünk fel. Én tizedikként
láttam meg a napvilágot. Mint minden gyerek,
iskola után, öcsémmel és társaimmal sokat fut-
károztunk, fára másztunk és minden népi játé-
kot ismertünk, mint például a méta, snúrozás
vagy az ugróiskolázás. Kedvenc szórakozásunk
volt az ostorral, kandzsikával való durrogtatás
is, ezeket magunk készítettük! Esténként mikor
hazaértünk, nõvéreink beosztották, hogy ki
varrja meg a nadrágjainkat, mert bizony azok
rendre elszakadtak!
� Milyen indíttatást kapott a továbbtanulás-

hoz?
� A hat elemit testvéreim is és én is elvégez-

tük. Katolikusok lévén nõvéreim az apácákhoz
jártak, mimeg a fiúiskolába.
A tanító bácsim, aki egyben kántor is volt, te-

hetséges, jó képességû gyereknek tartott, úgy
ítéltemeg, hogy taníttatni kellene. Apámmal ezt
meg is beszélték, természetesen tudtomon kí-
vül. Családomnak ez nem kis megterhelést je-
lentett, mert a továbbtanulásért tandíjat, és a tan-
könyvekért is fizetni kellett!
�Mit tetszett szólni ehhez a lehetõséghez?
� Kötelességtudó gyerek voltam, a jó bizo-

nyítványom is ezt támasztja alá, de örültem,
hogy elvégeztem az elemit! Mikor édesapám
bejelentette, hogy: �Fiam, tegnap beírattalak
Marcaliba a polgáriba!...�, hát elfogadtam.
Tulajdonképpen már itt eldõlt, hogy tanítói

pályára kerülök. Eleinte nagyon nehéz volt
megszokni. Külön diákvonaton utaztunk havi 1
pengõ 10 fillérért. (Életemben ekkor ültem elõ-
ször vonaton.) Aztán késõbb belerázódtam.
Gyakorlati óráink is voltak,mégis a rend és a fe-
gyelemmindigmegvolt!
Ahogy befejeztem a polgárit, 1934-ben je-

lentkeztem Budára, a Tanítóképzõbe. Ide na-
gyon nehéz volt bejutni, mert ez volt az ország
elsõ képzõje! Tanáraink közül néhányan a saját
maguk által írt könyvekbõl tanítottak.

1939-ben végeztem, és ekkor kerültem aBaj-
za utcai iskolába, ahol 1941 júliusáig dolgoz-
tam. Itt azOrszágosGyermekvédõLigánál taní-
tottam. Ez egy bentlakásos iskola volt, ahol ne-
hezen kezelhetõ gyerekekkel foglalkoztunk. Az
igazgatónõt HoffmannMariannának hívták. El-
határoztuk a kollegákkal, hogy rendezünk ma-
gunknak egy kis farsangot, de ehhez Marianna
néni engedélyét kellett kérnünk. Az engedélyt
megkaptuk, azzal a kikötéssel, hogy õ hoz lá-
nyokat az õ intézetébõl. (A lányok közt ott volt
Orosz Katalin is.) Itt láttuk elõször egymást, és
ez az ismeretség egy örök életre szólt.
�Hogyan tetszett Dömsödre kerülni?
� 1941-ben tényleges katonai szolgálatra

Kassára kerültem. 1942-ben Kiskunhalasra, hat
hónapi tiszti iskolába vezényeltek. 1943-ban hat
hónapra Ungvárra, szintén tiszti iskolába kerül-
tem. Katókával leveleztünk és megemlítettem
neki, hogy a vasúton utazva (a halasi vonalon)
láttam kiírva a Dömsöd vasútállomás táblát. Er-
re Õ azt válaszolta, hogy ne elégedjek meg a
vasúti táblával! Hát, így jöttem elõször Döm-
södre 1942. február 1-jén.
�Hogyanmaradt itt végleg?
� 1944. május 2-án megsebesültem. Fronti

sebesülésem után két hónapig Székesfehérvá-
ron, katonai kórházban voltam, aztán mint járó-
beteg egészségügyi szabadságon voltam. Utol-
só eü. vizsgálaton 1944. október 28-án voltam a
9-es sz. helyõrségi kórházban. Mire visszajöt-
tem Dömsödre, másnap, 1944. nov. 2-án bevo-
nultak az oroszok�
�Hogyan kezdte meg a faluban a tanítást?
� A háború miatt a pedagógusok szétszéled-

tek, akadozott az oktatás, ráadásul szakképzett
pedagógusok sem nagyon voltak! Az épületek
állaga is hagyott némi kívánnivalót maga után!
Elõször a Dabi iskolát (mai Dabi ovi épülete)

tettük rendbe a Nagy Laci bácsival, ugyanis az
oroszok lóistállónak használták. A németek ál-
tal leszórt szárnyas bombát is eltávolítottam
(szerencsére nem robbantak fel), egy amennye-
zetbe fúródott be, a másik az udvaron volt. Az
ablakokat Hajdú Gyõzõvel üvegeztettük újra,
egy zsák lisztért cserébe.
A tanítást ingyen végeztem. Az elsõ fizetése-

met akkor kaptammeg, amikor bevezették a fo-
rintot. Mivel a háború elõtt a faluban csak fele-
kezeti iskolák mûködtek, ezért én voltam az el-
sõ kinevezett állami tanító, és az elsõ nyolcadik
osztály osztályfõnöke.
�Katóka nénivel mikor kötöttek házasságot?
� 1945. február 1-jén keltünk egybe. A hó-

naphoz és a naphoz azért ragaszkodtam, mert a
szüleim is valamikor ezen a napon esküdtek
örök hûséget egymásnak.
Feleségemmel sokat segítettük egymás mun-

Egy példaértékû életút, mely mindenki
számára mintaként szolgál!

Ez volt az elsõ találkozásunk, a Bajza ut-
cában, 1940. febr. 1-jén. Középen Karola
néni, helyettes igazgató látható, közvet-
len felette balra Orosz Katalin, jobbra pe-
dig én. A lányok Katóka iskolatársai,
a fiatalemberek az én kollegáim

Ez a látogatás 1942. februárban volt,
ekkor jártam tiszti iskolába, Kiskun-
halason. Innen többször is eljöttem

Dömsödre



XVIII. évfolyam4. szám 5

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 lakcímbejelentõjét;
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
lakcímbejelentõjét és gyermekét HOZZA
MAGÁVAL!

Várjukmindazok jelentkezését,
akiknek gyermeke

2001-, 2002-, 2003-, 2004-ben
és 2005. augusztus 31-ig

született.

Azok a szülõk, akik várhatóan munkába áll-
nak, elõfelvételisként jelentkezzenek a 2005.
szeptember 1. és 2006. május 31. között
született gyermekeikkel.

A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZE-
RINTagyermekabban az évben, amelyben
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ
napjától napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni.

A 2008-2009-es nevelési-oktatási évben
tehát KÖTELEZÕ ÓVODÁBA (nagycso-
portba) JÁRNI MINDAZON GYERME-
KEKNEK, AKIK 2003. május 31-ig szület-
tek, (középsõ csoportba) akik 2003. június
1�2003. december 31-e között születtek.

Orosz Lajosné óvodavezetõ

ÉRTESÍTÉS
Kedves Szülõk!

Az elsõsök beíratása 2008. április 14-én és
15-én (hétfõn és kedden) lesz az OMKemeleti
részén az igazgatóhelyettesi irodában 8 órától
17 óráig.
Abeíratkozáshoz szükséges:
�Agyermek születési anyakönyvi kivonata,
� TAJ-kártyája,
� diákigazolvány igénylése esetén 1 db iga-
zolványkép (lehetõleg nem színes),

�Az óvodában korábban megkapott
nyomtatvány,

�Igénylõlap a tankönyvtámogatáshoz�
A beíratkozáskor tanulóbiztosítást is lehet

kötni 500 Ft, 1000 Ft és 1500 Ft éves díjjal.
VargaGézáné igazgatóhelyettes

káját, úgy a háztartásban mint a munkahelyen.
Katóka a napközit vitte. Házasságunkból két
fiúgyermekünk született, István és András, to-
vábbá négy fiúunokával büszkélkedhetünk!
� A község életében milyen közéleti szerepet

tetszett még betölteni?
� Tanítottam, amit nagyon szerettem! Anal-

fabéta tanfolyamot vezettemOnodyné Irma né-
nivel. A háború után paraszti munkát is végez-
tem, mert értettem hozzá! A legnemesebb faj-
tákból gyümölcsöst telepítettem. Õszibarackost
és 100 db kajszit. Értettem a szemzéshez, palán-
tázáshoz,még a talajfajtákat is ismertem,mert a
polgáriban ezt is tanították.
Az elsõ metszõollómat is akkor vettem, ami-

kor az almáskertet telepítettem, csaknem 150
téli alma csemetével. (12 éven keresztül vagon
tételben, exportra szállítottam a téli almát.) A
metszõollómmégma is megvan, a gyümölcsös
mivoltát viszont csak a helynév õrzi: �Almás-
kert�, no meg az a négy darab öreg almafa,
amelyet mégmegcsodálhatunk fiaim kertjében.
1947-ben miniszteri engedéllyel lehetett

megszervezni Dömsödön a Horgász Egyesüle-

tet! Ez az engedély azért kellett, mert míg a há-
ború elõtt azok a parasztemberek birtokolták a
vizet is, a meder közepéig, akiknek földjeik a
Duna mentén helyezkedtek el, ez a háború után
úgy módosult, hogy a víz a csepeli munkások
kezébe került, mint az õ horgászrészük.
Ez nehezítettemeg aH.E. létrejöttét. Végül is

kaptunk egy néhány km-es partszakaszt, így
megalapíthattuk az egyesületet, melynek alapí-
tó tagjai: Orosz András (apósom), Bajnóczi Im-
re és Jómagam voltunk.
� 2001-ben Dömsödért kitüntetõ emlékpla-

kettet tetszett kapni az Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének javaslatára. Hogyan érintette ez
Pista bácsit?
� Meglepõdtem, mert nem számítottam rá,

de örültem neki! Életem folyamán természetes-
nek vettem, hogy a rám ruházott feladatokat
rendesen el kell végezni, ezért külön elismerést
sohasem vártam senkitõl!
2004-benVasDiplomát kaptam.Ezt azoknak

a pedagógusoknak adják, akik 65 éve szereztek
diplomát, illetve az õ pedagógiaimunkájuk elis-
meréseként. Az oklevél átvételekor azt mond-

ták: A nemzet, legfogékonyabb korában, a taní-
tó kezében van!
Úgy döntöttem, hogy a kitüntetéssel járó

pénzt, 35000 Ft-ot kiegészítem százezer forint-
ra. A �Szép Magyar Beszédért� alapítványt tet-
tem, melynek egy évi kamatát minden évben az
a ballagó nyolcadikos diák kapja, aki legszeb-
ben beszéli a magyar nyelvet. (Ezt mindig a
prózamondó versenyen szokták eldönteni.)
Életemben úgy dolgoztam, tanítottam, idéz-

ve kedvenc (pap) költõmet,Mécs Lászlót:
�Vadócba rózsát oltok, hogy
szebb legyen a föld.�
� Március 20-át hogyan tetszett ünnepelni

ebben az évben?
� Családi körben! De volt még egy kedves

meglepetés számomra,mert az egyik régi osztá-
lyomból tizenhárman felkerestek és megkö-
szöntöttek!
Kedves Pista bácsi!
Engedje meg, hogy a jó Isten áldását kíván-

jam további életére, a magam és a Dömsödi
Hírnök olvasói nevében!

-V.I.

Az én szeretett családom 1953 májusában. András fiam,
feleségem Katóka, István fiam és én 2004. június 2. Feleségemmel a Vas Diploma átadásakor
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Ez a dátum, ez az emlék minden magyar haza-
szeretõ ember szívét megdobogtatja! Évrõl évre
felidézzük e jeles eseménymomentumait.

Idén a 6. b osztály volt a közönség segítségére,
hogy az idõhatárokat átrepülve, részesei lehessünk
amárc. 15-i eseményeknek.

A résztvevõk egy összehangolt, fegyelmezett
elõadást nézhettek végig. A felkészítõ pedagógus,
Tóthné Porvay Zsuzsa bevezetõ beszédében arról
beszélt, milyen fontos nemzeti identitásunk. Ol-
vassuk gondolatait:

�1848. március 15., ez a nap a legtöbb magyar
ember szívét átmelengeti. Ezen a napon többet
gondolunk a hazánkra, áthatja lelkünket a hazasze-
retet. De vajon az év többi napján eszünkbe jut-e a
hazánk, a nemzetünk? Teszünk-e a szürke hétköz-
napjainkban ezért a gyönyörû országért, a népün-
kért? De hát mit is kell tenni? Nekünk felnõttek-
nek, szülõknek, pedagógusoknak?

A hazánk szeretetében a legelsõ és legfõbb fel-
adatunk a gyerekeink, az ifjúság nevelése.

Dr. Rókusfalvy Pál professzor szavait idézve:
�A nemzet ereje az ifjúság erejében van, ezt ki-

bontakoztatni azonban csak a nemzedékek össze-
fogásában lehet. Amagyar ifjúság súlyosan veszé-
lyeztetett helyzetben van, állapota romló tendenci-
át mutat.�

A saját példamutatásunkkal le kell tennünk a
gyerekek elé egy értékrendet, egy egészséges élet-
vezetést, amely számukra útmutató, kapaszkodó
az õket körülvevõ, egyre borzalmasabb és veszé-
lyesebb világban. Az értékrend elsõ pillére a csa-
lád! Megtanítani õket arra, hogy szeressék és tisz-
teljék szüleiket, nagyszüleiket, testvéreiket, majd
feleségüket, férjüket. Tanulják meg azt, hogy a
legnagyobb öröm és erõforrás a család, az életünk-
nek értelmet adó szeretet és sorsközösség. A csa-
lád a nemzet legkisebb de legfontosabb láncsze-
me. Legyenek igaz barátaik, akikkel jóban, bajban
egymás mellett állnak. Szeressék a saját közössé-
geiket, iskolájukat, falujukat, és ezekért tenni is
tudjanak. Ismertessükmeg velük hazánk szép tája-
it, hagyományait, igaz történelmét, kultúráját, me-
séit, verseit, zenéit, táncait, ünnepeit.Váljon élet-
elemükké, szilárd szokásukká a sport, a nemzet re-
generálásának leghatékonyabb eszköze.

A példaképük a hazáért tenni tudó tudósok, hõ-
sök, költõk, sportolók, példamutató szüleik és taná-
raik legyenek. Ez mind, mind összekötõ kapocs az
anyafölddel, a hazával. Mutassunk példát a fiata-
loknak hitben, szeretetben, igazmondásban, az esz-
méink melletti bátor kiállásban, önérzetben, szoli-
daritásban és összefogásban.Mutassukmeg nekik,
hogy nem félünk, nem lehet bennünket megfélem-
líteni. Az ifjúság tüze olyan, mint a görög tûz. Hiá-
ba akarja valaki vízzel lelocsolni, hiába akarja bárki
elfojtani, azmindig égni és lobogni fog.

Gondoljunk csak vissza történelmünk fõbb ese-
ményeire: Az 1848-as forradalmat a márciusi if-
jak, Petõfi, Jókai és az egyetemisták vezették. Az
1956-os forradalom élére szintén az egyetemisták
és a fiatalok álltak. 1990-ben a várva várt rendszer-
váltásnál már nem volt ilyen ifjúság. A hamu alatt
azonban még izzott a parázs. Ápoljuk ezt a tüzet,

ne hagyjuk az ifjú lángot lelohadni, hiszen övék a
jövõ, õk tudnak majd újra igazán tenni a nemze-
tünkért, a hazánkért, ezért a szépMagyarországért.
Nem mindegy, hogy kiknek a kezébe tesszük le
unokáink sorsát. Vörösmarthy Mihály szavaival
zárom gondolataimat:

�Mi dolgunk a világban?
Küzdeni erõnk szerint a
Legnemesbekért.�

KedvesOlvasók!
Sem a mûsor magasztos hangulatát, sem a dal-

lamokat nem lehet élethûen közvetíteni. Ott kellett
lenni, hogy mindezt átérezzük! Egy közismert ref-
rénnel lehetne leginkább visszaadni:

�Mert a Haza Temagad vagy!�
Az ünnepi köszöntõt Varsányi Antal alpolgár-

mester mondta el, kiemelve falunk jelentõségét az
események lefolyásában:

�Tisztelettel köszöntöm az ünneplõ közönséget!
A legelfogadottabb ünnepünk március 15. Az

1848-as márciusi forradalom kirobbanásában na-
gyon fontos szerepet játszott Dömsöd.

Ehhez azért kell jó adag elfogultság �mondhat-
ná valaki, aki nem ismeri kellõen községünk törté-
netét. Dömsöd sosem tartozott a forrófejû rebellis
községek közé, mégis volt Dömsödnek egy lakója,
aki ezt írta 1846. május 22-én:

Beteg valék én ott tinálatok
A pesti utcák holt hideg kövén,
Hosszú, sötét árnyként vonult utánam
Csüggedés, az életunalom �
Ujjászülettem!... a falusi lég, a
Sötét erdõknek zúgó lombjai,
Lombok felett csattogómadár,
A fák alatt a hallgatag virágok
Föléleszték elájult lelkemet;
Nem gyûlölömmint eddig a világot:
Már csak haragszom rája, csak haragszom
Õ volt Petõfi Sándor, aki Levél Váradi Antalhoz

címû versében elõször Dömsödön fogalmazta meg
a forradalom gondolatát

Legyünk rabokból ismét emberek!
Ez nagyszerû, de véres kor leszen
És úgy is illik, hogy véres legyen!...
Már vízözön volt most vérözön kell,
Hogymegtisztuljon a világ a szennytõl,
Amely fölötte gyülekezék;
Egy vérözön kell! És ha az lefolyt majd
amegmosdatott föld tiszta szép leend,
És lakni fognak emberek fölötte,
Hasonlítók az isten képihez.

És eljött 1848. március 15. Vér nélkül gyõzött a
forradalom. A polgári forradalom. Együtt ünne-
pelt a nemzeti érzelmû nemesség, a német és ma-
gyar származású pesti polgár, a zsidó vallású ipa-
ros, kereskedõ, a városba tévedt jobbágy. Nagysze-
rû nap volt ez a magyar történelemben. Szellemi
óriások vezényelték ezt a napot. Olyanok, mint Pe-
tõfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi János,
Vörösmarty Mihály, és a többi kiválóság. Még a
Nádor is belátta, hogy itt az ellenállás értelmetlen,
és komolyabb erõszak nélkül kiengedte börtönébõl
Táncsics Mihályt. Ennek a forradalomnak még
volt néhány szellemi óriása, mint Arany János, Er-
kel Ferenc, Vajda János, ésmégmegemlíthetnéma
dömsödi kötõdésû Csapó Pált is. Nagyon tiszta
forradalom volt, céljaiban, végrehajtásában, elve-
iben. Nagy egyetértés volt az egész országban. A
forradalmi eszme valamelyik részével szinte min-
den magyar egyetértett. A reformkor mûvészei és
az értelmiségiek vitték gyõzelemre a forradalmat.
Az úgynevezett politikusok csak ezután léptek a
színre, Kossuth Lajos, Gróf Batthyány Lajos, Gróf
Széchenyi István, Deák Ferenc és a többi szellemi
és politikai nagyság.

MiutánAusztriamagához tért, a Bécsi forradal-
mat leverte, és a trónfosztást kimondó Magyaror-
szág ellen fordult. Ekkor léptek színre a katonák
Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, hogy csak a
legnagyobbakat említsem.Összefogás volt, bajtár-
siasság. Nem csak magyarok voltak a Szabadság-
harcosok. Akkor miért vállalták a kockázatot? Vé-
leményem szerint az igazságosság, a polgári hala-
dás, a demokratikus jogállam lebegett mindannyi-
uk szeme elõtt. Ezért vívták ádáz küzdelmüket, egy-
re csökkenõ eséllyel.

Ekkor már Petõfi érzi, hogy baj van, és nem a
külsõ körülményekben, hanem a nemzeten belül
keresi a hibát. A nemzethez címû versében így ír:

Pillanatra felriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj a világban?
És amásik oldalára fordult,
S mostan aluszik javában.

11884488.. mmáárrcciiuuss 1155--rree eemmlléékkeezzvvee,, 22000088.. mmáárrcciiuuss 1155--éénn
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Ébredj , ébredj, istenverte nemzet
Aki ott az elsõk közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!

Ébredj hazám, mert hamost nem ébredsz
Soha többé nem lesz ébredésed...

Majdnem igaza lett Petõfinek. Nem véletlen volt
lángelme. Váteszként megjósolta Magyarország
jövõjét. Ébredj hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed!Azért nem lett egé-
szen igaza, mert a forradalom és szabadságharc
nyomán lett egy kiegyezés. Az államférfiak (nem
politikusok, hanem államférfiak) kiegyeztek, és el-
következett egy csendes ébredés, mely a magyar
nép történetében aranykornak számított. Ez volt a
dualizmus kora. 1867-tõl 1914-ig rendkívüli hala-
dás jellemezte az országot. Lerakták a polgári fej-
lõdés gazdasági alapjait.

Hosszas viszontagságok, háborúk után 1956-
ban ismét felriadt e nemzet, és zajt csinált a világ-

ban, majd másik oldalára fordult és aludt tovább.
Ekkor írta Utassy József néha még ma is aktuális
versét: ZúgMárcius

Utassy József

ZúgMárcius

Én szemfedõlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petõfi Sándor!
ZúgMárcius, záporos fény ver,
suhog a zászlós tûz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjait, barátom:
lopnak a bõség kosarából,
a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra, Petõfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a szabadságról!

Ez az állapot 1989-ig tartott, az akkori márci-
us 15. reményt adott hogy megvalósul az a polgá-

ri társadalom, amit a 48-as ifjak megálmodtak.
Azt az elképzelt polgárt a hazaszeretet, a köz-

életben való részvétel, a közteherviselés, a tisztes-
séges munka, és ennek eredményeként a tisztessé-
ges megélhetés, a másik ember tisztelete, a termé-
szet védelme, a pihenõ- és ünnepnapokméltó meg-
tartása jellemzi. Ezen a téren van még mit tenni a
ma emberének. Ehhez szükség volna egy országon
belüli kiegyezésre. Ahhoz azonban államférfiak
kellenek, addig amíg �percemberkék dáridója�
tart, addig nincs esély hosszú távú kiegyezésre. Pe-
dig nekünk e haza a bölcsõnk, s majdan sírunk is,
melyhez rendületlenül hûek leszünk.

Köszönömmegtisztelõ figyelmüket.�

Befejezésül az ünneplõk, tiszteletüket kifejezve
felkeresték ésmegkoszorúztákDömsödön a Petõfi-
emlékhelyeket, melynek végsõ állomása hagyomá-
nyosan a Petõfi Emlékmúzeum volt.

Összeállította: -V.I.-
Fotók: Kõvári Zoltán
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Dömsödi lakosként
mindig büszkeséggel tölt
el, amikorPetõfi Sándor-
ral kapcsolatosan felme-
rül �fatornyos� kis falum
neve. Különösen közel
áll szívemhez a Duna-
parton álló Petõfi-fa, hi-
szennemvolt olyanóvo-
dás csoport, amely meg
ne számolta volna, hogy
hány gyerek tudja tekin-
télyes törzsétkörbefogni!

A Duna partján álló két kocsányos tölgy nem véletlen viseli a Petõfi-fa ne-
vet! Visszaemlékezések alapján a költõ itt-tartózkodása alatt gyakran járt át
ladikkal a dunai szigetre. Ott ült a fák alatt, ahol szeretett írni, olvasni.

Sajnos az idõk folyamán az egyik tölgybe villám csapott, másikuk pedig
életveszélyessé vált azok számára, akikmegpihentek árnyat adó lombja alatt.

Irodalomtörténeti és helytörténeti szempontból is jelentõs az emlékhely.
Megõrzése ésmegtartása érdekében a falu elöljárói döntöttek�

ALeader csoport tagjaként pályáztak aKis Petõfi-fa környezetének rehabi-
litációjára és környezeti értékeinek bemutatására.

A projekt részletes indoklása a következõ:
�AKis Petõfi-fa néven közismert Dömsödi Duna szakaszon a Ráckevei Du-

nától néhány méterre álló kocsányos tölgy helyi érdekeltségû természeti objek-
tum. Törzse kb. 1,5m átmérõjû, koronája amellette álló Petõfi-fához képest ke-
vésbé terebélyes. Sajnálatosmódona faállapotaazutóbbi évekbenvisszafordít-
hatatlanulmegromlott, az elmúlt évben egy hatalmas oldalága leszakadt, ami a
helyszíni vizsgálatok után egyértelmûvé tette, hogy a Kis Petõfi-fa menthetetlen
és emberi életre is veszélyes állapotban van. Az önkormányzat célja, hogy a fa
törzsét kb. 1-1,5m-esmagasságbanmegtartva, a fa anyagát felhasználva, a fát,
a környezõ természeti tájat, valamint a jellemzõ természeti értékeket bemutató
tablókat állítson fel. Oly módon, hogy a meghagyott törzs évgyûrûi látszódja-
nak, illetve a famellé egy idõsebb kocsányos tölgy csemetét ültetnek.�

Az önkormányzat részérõl a munkálatokat Varga László mûszaki fõtaná-
csos felügyelte. AzÕ feladata volt a hivatalos lebonyolítás. A helyszínen járva
tõle tudtammeg, hogy sajnos az eredeti elképzelést, mely szerint a fa évgyûrûi
megszámlálhatóak legyenek, nehéz leszmegvalósítani,mert a belseje korhadt.

Ha kiszárad a tönk, ami a nyár közepére tehetõ, le lesz csiszolva és egy ple-
xivel lesz lefedve, így õrizvemeg tovább az utódoknak.

A tanösvényt bemutató táblák felállítása ottjártamkor történt. Péchy Tamás
kivitelezõvel munka közben beszélgettem:

�Hogyankerült kapcsolatbaezzelaprojekttel?
�AMadártani Egyesületnél dolgozom, ésmár húsz éve foglalkozom a ter-

mészetvédelemmel. Családommal Apajon élek, gyakran járom a környéket,
így nagyon sok dömsödi emberrel kerülök kapcsolatba. Egyik alkalommal
Korona Sándor említette ezt a projektet, s kérdezte, tudnék-e segíteni ebben?
Így kezdõdött�! Amikor kiírták a pályázatot, én is beadtam az enyémet és
megkaptam amunkát.

�Volt-e valamilyen kitétel, hogymik kerüljenek a táblákra?
� A címek és a témakörök meg voltak adva. Ezek a táblákon címként, jól

látható helyen szerepelnek is! Az anyagok összeállításához sok segítséget
kaptam, helytörténeti szempontból SzabóAndreától, természetvédelmi szem-
pontból pedig Nagy Istvántól.

�Korábban készített-e ilyen táblákat?
� Ez volt az elsõ ilyen jellegû munkám! Hasonló tevékenységet folytatok,

mert a természetet bemutató múzeumoknak szoktam diorámát készíteni.
Ezek egy-egy tájegységetmutatnak be, hátul kép van, elöl pedig a berendezett
terep az állatokkal. Ez a munka kicsit másabb volt, de nagyon tetszett. Remé-
lem, hogy az itt élõ emberek, az erre járók értékelik majd ezeket a táblákat és
nem rongálják õket!

Beszélgetésünk végén megállapítottuk, hogy még nagyon sok ilyen jellegû
tábla kellene a falvakba, hogymegõrizzük és vigyázzuk természeti értékeinket!

Szöveg és fotó: -V.I.-

TANÖSVÉNY ADUNA-PARTON:
AKis Petõfi-fa környezetének rehabilitációja

Péchy Tamás és az önkormányzat
munkatársai ragasztják a tablókat

A rehabilitáció kivitelezésének tervrajza
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Kormos István: Vackor az elsõ héten
- részlet -

�Vackor hátán
Iskolatáska
Apró lépteit szaporázza,
iskola elõtt megáll.
Nézdegéli a kapuját
� nohát �mondja. Ilyen csodát!
Nagyobb , mint az óvoda.
Indulás Vackor, nosza! �
S a kapun besétikál.�

Az iskolakezdés egyaránt izgalmas esemény
szülõknek, pedagógusoknak és a gyermekek-
nek.
Az óvoda játékos, gondtalan idõszakát fel-

váltja a tanulás, az ismeretek állandó bõvítése.
Megváltozik a gyermek életformája, s egy új

kötelességszerû tevékenység veszi kezdetét.
Ennek sikere vagy sikertelensége nagymér-

tékben függ a szülõktõl.
Segíteni kell a gyermekeknek! Hogy mivel

és hogyan?Ezzel a sorozattal néhány játékos öt-
letet fogok majd ismertetni, ami hozzájárul
majd a gyermekek fejlõdéséhez.
Mindenekelõtt tisztázni kell, mit is takar az

iskolaérettség fogalma?
Többféleképpen fogalmaztákmeg ezt a szak-

emberek.
1. Testi, lelki (értelmi) és szociális területeken

elért fejlettségi szintek, amelyek egyaránt fonto-
sak a sikeres iskolai munkához.

2.Meghatározott fejlettségi szint, amely a be-
iskolázást, az iskolai követelmények teljesítését
a személyiség károsodása nélkül biztosítja.
Kialakulása az 5-7. életév közé tehetõ.
A tankötelezettségrõl és a beiskolázásról tör-

vény rendelkezik.
�Ha a gyermek az iskolába lépéshez szüksé-

ges fejlettséget eléri, attól a naptári évtõl válik
tankötelessé, amelyben a 6. életévétmájus 31-ig
betölti.
A szülõ kérésére a gyermek tankötelessé vál-

hat akkor is, ha a 6. életévét dec. 31. napjáig töl-
ti be.�
Korábbi rendelkezések alapján a gyermek az

óvodában legfeljebb 7 éves koráig maradhatott.
A törvény erejénél fogva megszûnt a gyermek
óvodai elhelyezése annak a nevelési évnek a vé-
gén, amelyben betöltötte a 7. életévét.
A módosító rendelkezések azonban már le-

hetõvé teszik, hogy amennyiben a gyermek fej-
lettsége ezt szükségessé teszi, továbbra is az
óvodában maradhasson 7. életévének betöltése
után, a szülõ kérésére. Ez azonban csak a szep-
tember 1. után született gyermekekre igaz. Te-
hát ha augusztusban betölti a gyermek a 7. élet-
évét, szeptember 1-jén meg kell kezdenie az ál-
talános iskolai tanulmányait.
Ha azonban szeptember 1. után tölti a 7. élet-

évét, akkor maradhat még 1 évet. Ehhez azon-
ban be kell szerezni a Nevelési Tanácsadó ja-
vaslatát (el kell vinni a gyermeket vizsgálatra a
Nevelési Tanácsadóba), valamint az óvoda ne-
velõtestületének egyetértését is.

A gyermekeknek tehát megfelelõ értelmi ké-
pességekkel, biológiai adottságokkal és alkal-
mazkodóképességgel kell rendelkeznie ahhoz,
hogy az iskolai munkaja eredményes legyen.
Ehhez hozzátartozik az óvodában kialakított:
� feladat- és szabálytudat,
� a kiegyensúlyozott magatartás önmaga féke-
zésére és irányítására,

� bizonyosmonotóniatûrés, amely az egyhangú
feladatok elvégzéséhez szükséges,

� szándékos figyelem kialakulása,
�megfelelõ értelmi képesség, gondolkodási fej-
lettség,

�megfelelõ beszédkészség, tiszta, helyes hang-
képzés, gazdag szókincs,

� biztonságos tájékozódás saját teste és a kéz vi-
szonyaiban,

� testi fejlettség (nem csak a testsúlyt és a ma-
gasságot érinti, hanem a csontrendszer, izom-
rendszer és a központi idegrendszer fejlettsé-
gét is),

� szociális érettség, amelymegnyilvánul a gyer-
mek önállóságában, közösségi magatartásá-
ban.
Mindezeket, valamint az óvoda 3 éves iskola-

elõkészítõ, fejlesztõ munkájának tapasztalatait,
megfigyeléseit figyelembe véve alakítják ki az
óvónõk a véleményüket a gyermek iskolaérett-
ségérõl.
Hibás és helytelen az a szemlélet, hogy

csak nagycsoportban készítjük fel a gyerme-
keket az iskolára!
Ez a gyermek óvodába lépésétõl kezdõdõ,

hosszú, 3-4 éves folyamat.
- folytatjuk -

MadarászMária
óvodapedagógus

Iskolakezdés problémái

ÜÜGGYYEESSKKEEDDÕÕ
Jómóka együtt játszani!
Február havi helyesmegfejtésünk:
Bámul, mint borjú az új kapura.
Jótett helyébe jót várj.
Messze vanmintMakó Jeruzsálemtõl.
Másmalmára hajtja a vizet.
Egyik lyukat amásikkal tömi be.
Bolond lyukból bolond szél fúj.
Nyerteseink: Cili (jeligével érkezett),

Csörgõ Szabolcs, Szakál Lacika 1. c, Vitáris
Petra 2. a
Áprilisi játékunkban be kell jelölni, hogy

melyikük nem étel!
1 aáájnoorstttt
2 deeégllössvz
3 bcgmoóórtú
4 aaááglmnrt
5 glllyooóst
A helyes megfejtéseket juttassátok el hoz-

zám, vagy dobjátok be azOMKbejáratánál el-
helyezett ládába. A borítékra írjátok rá a neve-
teket és a jeligét. (JávorkaJózsefnéRózsanéni)

Szívbõl köszöntjük iskolánk legidõsebb
Pedagógusát, Tóth Pista bácsit!

�Amíg� tanított, azt teljes szívvel cselekedte,
Emberszámba vette tanítványait, ugyanakkor
igényes és következetes volt. Nemcsak oktatott,
nevelt is, mindenekelõtt a haza szeretetére.�

GárdonyiGézáról, a nemzet napszámosáról írták a fenti sorokat, amelynekminden szava igaz,
és illik Pista bácsira is, aki a napokban ünnepelte 90. születésnapját szeretõ családja körében.

Õ is a nemzet napszámosa, a pedagóguspályán eltöltött években nemcsak tanított, hanemne-
velt is, nevelt emberségre, a munka szeretetére, a természet védelmére, a könyvek szépségére, a
mûveltség fontosságára. Személyes példája bizonyítja,milyen fontos a család,mennyi erõt ad az
embernek, ha szeretõ családja körében töltheti nyugdíjas éveit is, és micsoda ajándék a család-
nak egy szeretõ édesapa, nagypapa.
Drága Pista bácsi!Adömsödi iskola valamennyi pedagógusa nevében nagy szeretettel és tisz-

telettel köszöntjük születésnapja alkalmából. A következõ verssorokkal kívánunk nagyon jó
egészséget, hosszú, örömteli életet.

�Szálljon bár el sok évtized fölötted,
Érjen bár bánat, tépdesõ vihar,

Szívedmaradjon érzõ, fásulatlan,
Lelkedmaradjonmindig fiatal!�

Mészáros Pálné
iskolaigazgató
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Pósa Lajos: A haza

�Tudjátok-e, mi a haza?
Az a hajlék, hol születtünk,
Hol a dajka altatóan
Dúdolgatott dalt felettünk:
� Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Mindnyájunknak édesanyja,
Híven ölel kebelére�
Áldásminden porszemére!
� Bárhová visz szerencsétek
A hazát hûn szeressétek!�

Március 15-ét többek között ezekkel a vers-
sorokkal is ünnepeltük a Petõfi-emlékhelyeknél.
Az ünnepetmegelõzõ hétenmárminden cso-

portban szó esett az 1848-as eseményekrõl. A

nagyobbak nemzeti színû fonatot készítettek fo-
nalból, a kisebbek zászlót festettek vagy ragasz-
tottak, illetve különbözõ nemzetiszínû szimbólu-
mokat formáztak, kokárdákat és huszárokat szí-
neztek, festettek, csákókat hajtogattak. Az óvoda
épületeit az ünnephezméltóan díszítették a gyer-
mekek és felnõttek az elkészültmunkákkal.
Szerencsések vagyunk, mert településünk

számtalan emléket õriz Petõfi Sándorral kap-
csolatban. Igyekeztünk ezeket a gyerekeknek is
megmutatni, velük együtt felfedezni. Március
14-én minden óvodai csoport útra kelt, s végig-
jártuk az emlékhelyeket. Legelõször a mûvelõ-
dési háznál állhattunk meg, hisz Petõfi Sándor-
ról kapta a nevét az intézmény is. Ezután elsé-
táltunk a Petõfi Múzeumhoz, mely nyitott ajta-
jával csalogatott bennünket. A tárlat megtekin-
tése után következõ úti célunk a Duna-parton
álló Petõfi-fa volt. Legvégül a Petõfi-szoborhoz

mentünk, aholminden csoport elmondta az álta-
la tanult verset. Hazafelé a szülõi háznál emlé-
keztünk.
Sétánk minden állomásánál a gyerekek elhe-

lyezték az emlékezés zászlait is. A hosszú séta
után kissémegfáradva tértünkvissza az óvodába.
A magunk módján � óvodásként � emlékez-

tünk a forradalom évfordulójára.
SzabadnéAszódi Zsuzsanna

óvodapedagógus

Farsangoltunk
Magyarországon a középkorban honosodtak meg a tavaszváró, télbú-

csúztató farsangi szokások. Álarcos, táncosmulatságokat rendeztek, s ha-
talmas lakomákat csaptak.
A farsang egyik jellegzetes étele a fánk. Mágikus ereje a néphiedelem

szerint megvédte a háztetõket a viharoktól. A jól nyúló rétes pedig szeren-
csét hozott. A nagy lakmározásoktól bõven termõkövetkezõ évet reméltek.
A farsangi báloknak a párválasztásban is jelentõs szerepük volt. A leg-

több lakodalmat ekkor tartották.
A legnépszerûbbnek azonban a maskarás felvonulások dramatikus já-

tékai bizonyultak. A maszkos alakoskodók szívesen öltöttek magukra ci-
gány, borbély, koldus, betyár, menyasszony, võlegény, medve, ló, kecske,
gólya gúnyát.
Az óvodai szokások közt is jelentõs szerepe van a farsangolásnak.

Mindkét épületben lázas készülõdés elõztemeg a bál napját.Már hetekkel
elõtte farsangi álarcokat készítettek különféle technikával a gyerekek.
Voltak, akik fonalakból �rajzoltak� bohócarcot, papírhengerbõl bohócos
ceruzatartót. Mások bohócsapkát díszítettek, lampionokat ragasztottak,
farsangi fánkot sütöttek.
A nagyobbak nagyszüleiktõl összegyûjtötték a régi farsangi hagyomá-

nyokat, melyeket aztán közösenmeg is beszéltek.
A csoportszobák napról napra szépültek a gyerekek által készített dí-

szek segítségével.
Titokban perszemi óvodapedagógusok ismeglepetésekkel készültünk.
Mindennapos beszédtéma volt az aprónép körében, kimilyen jelmezbe

fog bújni. Néhányan bizalmasanmegsúgták, nem akarják elárulni, legyen
meglepetés. Bennünket is folyamatosan faggattak.
Végre eljött a várva várt nap. A reggeli gyülekezési idõ nyüzsgõ forga-

taggá alakult. A jelmezbe bújt gyerkõcök egymás jelmezét csodálták, s ta-
lálgatták, ki rejtõzik egy-egy álarcmögött. Az elmúlt évek királylányos és
pókemberes láza alábbhagyott. Változatos, színes kavalkád alakult ki
mindenütt. Reggeli után hatalmas lakomát csaptunk az anyukák által sü-
tött vagy készen vásárolt süteményekbõl és italokból. (Ezúton is köszön-
jük szépen a szülõk hozzájárulásait a farsangi dõzsöléshez.) Amint min-
denki megtömte a bendõjét, a tágas emeleti folyosón gyülekeztünk.
Bencze István polgármester úr és Mészáros Pálné, iskolánk igazgató-

nõje is megtisztelt bennünket jelenlétével, s kíváncsian nézegette, kiket
rejtenek a színesmaskarák.

Minden csoport készült egy-egy vidám versikével, mûsorral, amit meg-
osztott a társaival. Ezután pedig jött ami egyikmeglepetésünk: bábelõadás
a gyerekeknek. A Szabadság úti épületben A brémai muzsikusok címû
mesemegzenésített változatát nézhettékmeg a gyerekek, a Dózsa György
úti épületbenA szomorú királylányról szóló történet került a paraván elé.
Mindkét épületben ezután táncosmulatság kezdõdött.Mindenki a saját

férõhely adta lehetõségeit kihasználva ünnepelt. A táncos vigadalmat
csak a szervezett sütizések és szomjoltások szakították félbe. Egész ebé-
dig tartott a vigadalom. Akkor minden boszorkány, sárkány, balerina, va-
rázsló, királylány, oroszlán, tigris, lovag, madárijesztõ, cowboy, Robin
Hood, Piroska, nyuszi�visszaváltozott vérbeli óvodássá.
A bálozás fáradalmai gyorsan álomországba repítették a kis gézengú-

zokat. Az OMK dolgozói kedvességének köszönhetõen a Valentin báli
dekorációs lufikat ajándékba megkaptuk, így az ünnepség végeztével
minden kisgyerek útravalóul kapott egy-egy darabot, az általunk készített
apró emlékeken felül.
Másnap számtalanszormegkérdezték:Mikor lesz újra farsang? Termé-

szetesen jövõre ugyanitt ismét találkozunk. Jelenlegi nagycsoportosaink
ugyanmár az iskolában ûzhetik a telet, de jön az utánpótlás, akiknekmi itt
maradók tanítgathatjuk és továbbadhatjuk a hagyományokat.
Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszik, járjanak utána.

SzabadnéAszódi Zsuzsanna óvodapedagógus

MMáárrcciiuuss 1155--rree eemmlléékkeezzttüünnkk

Az óvodások megemlékezése
a Petõfi-szobornál

Karneváli hangulat
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Adömsödi református templomkertmúltja
Hrsz: 627
Területe: 1607m2

Alak: egyenlõtlen oldalú sokszög
Minden kétséget kizáróan, Dömsöd legrégibb középülete az 1775 ad-

venti vasárnapján felavatott 455 m2 belsõ terû, copf stílusú református
templom. A keleti, nyugati és déli bejáratú épületet Jung József kõmûves
és Tuve József ácsmesterek építették (a dömsödi ref. egyház Protokolliu-
ma � feljegyzései � alapján: Várady 1993).
Akkor a templomot kerítéses kert vette körül, amely valószínû, hogy

léc- vagy deszkakerítés lehetett.
ADömsödiHírnök 2008. januári számábanmegjelentmellékleten egy,

az 1920-as évek elejérõl származó fénykép a templomról és kertjérõl,
amely akkor kerítés nélküli. A kertben, a déli oldalon valószínûsíthetõ két
lucfenyõ, egy buxusbokor, és a déli fõbejárat Ny-i oldalán keleti életfák
(Thuja occedentalis) díszlettek. A templomkert egészen 1980-ig nyílt te-
rület volt. 1980-ban id. Imre János lakatos � egykori presbiter � készített
egy barokkos jellegû vasrácskerítést a kert köré.

Amai kert
Berde András ref. lelkipásztor javaslata alapján újrafásítják a templom

és a lelkészlak kertjét. A fákat és a bokrokat a Szalkay-kertészetbõl ill. a
termelõszövetkezet kertjébõl kívánja beszerezni. (Kivonat az 1980. márc.
9-ei presbiteri ülés jegyzõkönyvébõl.)

Akertépítés elõképei
A kertalkotás messzi múltjából maradt fenn az egyik legrégibb és leg-

szebb kert híre, a babiloni Szemiramisz függõkertje. A kutatások szerint a
mai Irakban, Bagdadtól délre, a Babil nevû falucskamellett fekvõ romvá-
ros volt a székhelye az ókor hét csodája között számontartott függõkert-
nek, amelyet Nabu kudurri asszúr (ie. 604-562) épített a méd származású,
az otthoni hegyeket hiányoló feleségének. Újabban Szin akhé-eriba (ie.
704-681) asszír király ninivei palotájának környezetét ábrázoló dombor-
mûveken vélnek felfedezni egy függõkertrendszert. A dombormûmester-
séges hegyeket, egzotikus fákból álló ligeteket, sétautakat, pavilonokat
ábrázol. A kert létrehozásához és fenntartásához a vizet a Ninivétõl távol
esõ hegyekbõl vízvezetékek és mély völgyeket átszelõ magas boltíveken
nyugvó aquaductusok szállították (Révai lexikon).
Szemiramisz kertjét a honvágy és a szerelem ihlette többmint 2500 év-

vel ezelõtt. Tervezõje és építõje valószínû, hogy maga is sok évszázados
múltra visszanyúló ismeretekre támaszkodhatott a kert létrehozása idején.
A kínai és japán buddhista szentélyek és pagodák kertjei sajátos filozó-

fiai és lelkimiliõt (környezetet)megteremtõ alapokon jöttek létre az évez-
redek folyamán. Különleges szerepük volt, hogy sajátos állat- és növény-
világot õriztek � gyakranmegõriztek � amai kor számára.
Európában a híres angol, francia, magyar vagy osztrák kertek, parkok

szintén több évszázados múlt és kertkultúra emlékei. Eredetileg oktatási
céllal jöttek létre a botanikus kertek. Ma feladataik közé tartozik a veszé-
lyeztetett növényfajok begyûjtése, szaporítása és visszatelepítése az ere-
deti vagy hasonló élõhelyre.Nagy idõk tanúi a paraszti virágos-, fûszer- és
gyógynövénykertek.

Amai díszkertek
Amai díszkertek, parkok célja az egészséges környezet megteremtése

mellett az éghajlatnak megfelelõ olyan növényzet telepítése, amely jól
osztja fel a teret, a fák, bokrok virágai, termései, levélzete, formája, színe
egész évben kellemes látványt nyújt, fenntartási költségei minimalizáltak.

Visszatérve a református templomkertre, nincsenek adataink, hogy a
233 éve létrehozott kertbenmilyen fák vagy bokrok voltak. AXX. század
elejérõl származó kép alapján, a száz évvel ezelõtti kertben egy három-
négy fajból álló együttes valószínûsíthetõ.
A jelenlegi, 28 éves kert tervezõje igazodott a három bejárati ajtó ko-

rábbi funkciójához is. A fõbejárat K-i oldalán az Oszlopos életfa (Thuja
occidentalis cv. fastigiata) és a lágyan bókoló, finom hajtású, megdörzsöl-
ve gyantás, aromás illatú Óriás életfa (Thuja plicata) díszlik. Utóbbi ma-
gassága elérheti akár a 40 m-es magasságot is! Az ifjú házasok a templo-
mi esküvõ után itt készíttetik el elsõ közös fényképeiket.
Szemben a fõbejárattal, az ajtó bal oldalán egy luc (vagy közismert ne-

vén karácsonyfa fenyõ) (Pices abies) magasodik, törzsén madárlakta üre-
gekkel. Összehasonlítva a jelen állapotot a száz évvel korábbanival, lehet-
séges, hogy ez a fenyõmár akkor is ott állt õrt a bejáratnál? A famagassá-
ga és a törzs átmérõje nem zárja ki ezt a lehetõséget.
A keleti kapunál (férfi bejárat) és a két É-K-i támpillér között kékes-

zöld színváltozatú Oregoni álciprusok díszlenek. Mögöttük, egy többágú
keleti tuja õrzi ezt a sarokszögletet.
A nyugati kapunál (nõi bejárat és egykor a keresztelõre váró kisbabák

és édesanyjuk várakozóhelye is) szépen fejlett, Oregoni álciprus és Keleti
tuja õrködik.
A templomnak a hosszan elnyúló, csak az oszlopok és ablakok által ta-

golt északi oldalán a bekerített rész viszonylag keskeny. Itt két Thuja occi-
dentalis alacsony fává nõtt példányai és közel az álciprusokhoz egy tûztö-
vis (Pyracantha coccinea) bokra él.
A kert terét horizontálisan a cserjefajok tagolják. A déli oldalon a már

említett, örökzöld levelû tûztövis nõ a legmagasabbra. Nyárelõn a
gyöngyszerû fürtökbe tömörült törtfehér virágaival, õsszel, tûzvörös bo-
gyótermésével gyönyörködtet. Gyakran már márciusban virágzik a több
méter magasra megnövõ, összenõtt szirmú, sárga virágokkal borított
aranyvesszõ (Forsythia viridissima). Kb. 100-120 cm magasságú az
ugyancsak sárga virágzatú, a szirmai tövén két mézgyûrûjû sóskaborbo-
lya bokor (Berberis vulgaris). Virágzása idején, intenzív nektártermelése
miatt kedvelik a méhek. Arányos, ovális alakú termései piroslanak télidõ-
ben.A termésmérgezõ!A kert keleti bejáratához közel ültették az alig 50-
60 cmmagas, heverõszárúmadárbirset (Cotoneaster horizontalis). Ötszir-
mú, apró, fehér virágai tavasszal, télen a levéltelen, fénylõ barna ágakon
pirosló bogyótermései hívják fel magukra a figyelmet, a gyakran szürke-
ségbe borult tájban.

Parkok, kertek, szép fasorok Dömsödön
Julia Szujkó-Lacza

Aranyvesszõ
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Aparókia kertje
Hrsz: 763
Terület: 2334m2

Alak: négyzet
A telken a parókia és a gyülekezeti ház áll. A kertet korábban szõlõ- és

gyümölcsöskertként mûvelték. Ezt a több mint százéves hagyomány vál-
tozott meg 1980-ban, Berde András lelkipásztor és a presbitérium közös
döntése alapján.
A dömsödi református egyház korábban kb. 160 kat. hold szántó, szõ-

lõ- és szálláskertek, valamint az egykori szil-kõris-tölgy ligeterdõk
elnyárasodott erdeibõl is jelentõs területeket birtokolt. Használóik a min-
denkori lelkipásztorok és az egyházi tanítók voltak.
A múlt szellemébõl következik, hogy a parókia kertje is haszonkert

volt. Ehhez az állapothoz és szokáshoz viszonyítva hozott jelentõs válto-
zást a kert parkosítása.

Akertma
A parókia épülete elõtti járdasziget és az úttest között a gyorsnöveke-

désû Oregoni álciprus (Chamaecyparis lawsoniana) példányai díszlenek.
Belül, a kerítésmellett, az egész kertet fagyal (Ligustrumvulgare) kb. 2m
magas sövénykerítése övezi. Az utcafronton, az épület és a kerítés között
fává nõtt keleti tuják (Th. Occidentalis) díszlenek.
Akertbejárat déli oldalán, kora tavasszal, hajtásvégi, bordópiros porzós

tobozkáival, tollszerûen ágas, síkokban kiterülõ hajtásaival fogadja a be-
lépõt egyOregoni álciprus és egy hasonlóan szép tuja.

Szemben a fõbejárattal, a
kerítés és a Gyülekezeti Ház
között áll a kert kimagasló
ékessége a már ma is nagyra
nõtt szürke luc-, vagy köz-
kedvelt nevén az ezüstfenyõ
(Picea pungens cv. argentea).
Ez a kultúrforma a dísznö-
vény-nemesítés egyik jeles
eredménye. Egyéves hajtása-
in a szúrós, ezüstszürke tûk
közel körkörösen állnak, ke-
resztmetszetben négyszögle-
tesek. A többéves hajtások
tûi azonban már szürkés-zöl-
dek, a vastag viaszréteg csak
az egyéves tûket vonja be.
(Ettõl látszanak ezüstösnek.)
Tobozai világosbarnák, foga-

zottak. Ezt a példányt kétszer ültették. Elõször 1980-ban, majd a Gyüleke-
zeti Ház építésekor (1992-ben) telepítették át amai élõhelyére. Itt kitûnõen
érzimagát, magassága 12-14m, a törzs kerülete 127 cm!
A lelkészlak és a Gyüle-

kezeti Ház között, mintegy
félkaréjban, Oszlopos tuják
(Th. Occidentalis cv. fasti-
giata) és az Óriás életfa (Th.
Plicata) csoportja díszlik. A
félkaréjt déli irányban a fe-
hértörzsû, attraktív nyírek
(Betula pendula) zárják. Ez
az együttes és a parókia épü-
lete egy kisebb tisztást zár
közre (a házból kilépõk pers-
pektívája). A fõépület déli
oldalán újabb nyírfacsoport
és amögöttük álló tuják és az
ugyancsak jelentõsmagassá-
got elért Kolorádói vagy
szürke lucfenyõ (Picea pun-
gens) színkontrasztja növeli
a látvány szépségét. (Ez az õsibb alakja az �ezüstfenyõnek�.) Tûi formája
és elrendezése a hajtásokon hasonló az ezüstfenyõéhez, belõle nemesítet-
ték tovább a ma látható variációkat. Tobozaik is hasonlóak. Feltehetõ,
hogy a kertben a csemetéket a termelõszövetkezet kerti munkásai és a
gyülekezeti tagok közösen ültették. (Az Erdõs Ferenc vezette kertészet-
ben, ebben az idõben Csonka Julianna, id. Fabók István, Mendi József,
NagyGáborné, Országh István és Takács Lajosné voltak az állandómun-
kaerõk. Csonka Lajosné szóbeli közlése.)
(Néhány akkor elültetett példány azóta kipusztult, faji hovatartozásuk

nemmegállapítható.)
A bokor alakú fás fajokat itt kevés példány képviseli. A talajfelszínhez

közel elterülõ, hajtásaitmegdörzsölve aromás illatú boróka (Juniperus chi-
nensis cv. pfitzeriana); aD-KÁzsiábanhonosSzíriaimályvacserje (Hybis-
cus syriacus), egy levéldíszes kutyabenge-féle (Euonymus japonicus és
egy apró E. emeraldi �gold�) és egy újabban ültetett hangaféle képviseli.
A parókia parkja nemcsak az eredeti létrehozójának � ismeretlen terve-

zõjének � elképzeléseit õrzi, a parkot késõbbi ésmai lakói is gazdagították.
A régi gyümölcsöskertbõl mindössze egy, sajnos idõközben elpusztult,

egykor a középpontot alkotó cseresznyefa (prunus avium) és egy fiata-
labb kajszibarackfa (P. armeniaca) él. Nagy Gábor, aki 1949-tõl 1977-ig
volt itt lelkész, felesége Papp Ilonka tiszteletes asszony ültetett egy szo-
morú eperfát (Morus nigra cv. pendula). A jelenlegi lelkipásztor házaspár
egy török mogyorófácskával (Corylus colurna), egy díszalmafával és
díszfüvekkel is növelte a kert változatosságát. A parókia folyosójára ki-
lépve, egy szín- és formagazdag kert fogadja az ott élõket.
Köszönetnyilvánítás: A történeti adatok (jegyzõkönyvi kivonat, térkép

stb.) rendelkezésemre bocsátásáért Szabóné Lévai Csilla beosztott lelki-
pásztornõ, Szabó Péter lelkész, Tóth Antal presbiter és Varga László ön-
kormányzati tisztviselõ, Németh Imre és felesége, Zsuzsanna fogadják
köszönetem. A kritikus taxonok revíziójában dr. Rácz István, egykor mú-
zeumi kollégám volt segítségemre.

Forrásmunkák:
Polunin, O. ford. Debreczy, Zs. (1981) Európa fái és bokrai �
Gondolat Kiadó, 211. o.

Soó, R. � Jávorka, S. (1951) Amagyar növényvilág kézikönyve I. II.
Akadémiai Kiadó, 1120. o.

Várady, J. (1993)Dunamellék református templomai I. �ADélpesti Egy-
házmegye �Gyomai Knerr Nyomda, 54-59. o.
A dömsödi református egyház 1980. március 9-ei presbiteri ülésének
jegyzõkönyve, kézirat.

Lucfenyõ, közismerten ezüstfenyõ

Madárbirs

Nyírfacsoport

Fotók: Vass
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Amagyarországi keresztyén egyházak közös
döntése alapján a 2008. esztendõ a Biblia éve
Magyarországon. Ebben az esztendõben a gyü-
lekezetekbenmegemlékeznek a Szentírás kelet-
kezésérõl, fordításáról, tartalmáról és olvasásá-
nak jelentõségérõl. Igy tettünk mi is március el-
sõ vasárnapján, ami egyébként is minden évben
ún. Biblia-vasárnap. Az akkor elhangzottakból
szeretnék néhány gondolatot megosztani az ol-
vasókkal, hogy ezáltal is közelebbkerüljünkkö-
zös kincsünk, a Bibliamegértéséhez.
Azt, hogy a Biblia Istentõl ihletett könyv,

észérvekkel nem lehet bizonyítani. Hit által le-
het elfogadni, hogy a bibliai könyvek íróit Isten
Lelke vezette munkájukban. Azt viszont, hogy
aBibliamint könyv hiteles, tartalmamegbízha-
tó, tudományos módon is lehet és kell bizonyí-
tani. A történelem során újra és újra kétségbe
vonják a Biblia hitelességét és megbízhatósá-
gát. Érdekes, hogy annyi minden mást elfoga-
dunk kritikálatlanul igaznak, de ami a Bibliá-
ban van, azt meg kell kérdõjelezni. Ezért fon-
tos, hogy megvizsgáljuk: mit tudhatunk a Bib-
lia hitelességérõl.
Egy ókori írásmû hitelességének három kri-

tériumát szokták általában felsorolni.
Az elsõ az, hogy az események megtörténte

után mennyivel foglalták írásba. A második,
hogy milyen régi az a kézirat, ami a birtokunk-
ban van. És a harmadik, hogy hány ilyen kézirat
maradt fenn, és ezek egyeznek-e egymással.
Mit tudunk ezek szerint a Bibliáról?
1. A Bibliában levõ eseményeket mennyivel

késõbb írták le?
A Jézus Krisztussal kapcsolatos események

30 körül történtek. Pál apostol levelei az 50-es
és a 60-as években íródtak 64-ig,mert abban az
évbenmeghalt. Az elsõ három evangéliummár
70 elõtt készen volt, mert ez évben pusztult el
Jeruzsálem, amit az evangéliumok mint egy
bekövetkezõ eseményt említenek. Pál apostol
az 1 Korinthus 15. részében ír Jézus feltámadá-
sának szemtanúiról. Azokról ír, akik ismerték
Jézust, látták az õ kereszthalálát és találkoztak a
feltámadott Jézussal. Õket név szerint felsorol-
ja, és ír egy ilyenmondatot: �Azutánmegjelent
több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik kö-
zül a legtöbben még mindig élnek, néhányan
azonban elhunytak.� 1Kor 15,6
Tehát amikor az elsõ korinthusi levél íródott,

a szemtanúk közül még sokan éltek. Nem lehe-
tett akármit leírni Jézussal kapcsolatosan. Szá-
zával tiltakozhattak volna, hogy én ott voltam
és nem így történt, ahogy leírták. Itt csak a
szem- és fültanúk hiteles tapasztalatát lehetett
írásba foglalni.

2. Milyen régiek a kéziratok, amelyeket je-
lenleg ismerünk?
A legrégebbi kézirattöredék 120-ból való,

amely János evangéliumából tartalmaz részle-
teket. A János evengéliuma a 90-es években
keletkezett, tehát ez egy nagyon korai másolat,
de nem teljes. A ma Kódex Sinaiticus-nak ne-
vezett könyvben olvasható a 300-as évekbõl az
Ószövetség görög fordítása és a teljes Újszö-
vetség eredeti görög nyelven.A könyv a londo-
ni BritishMúzeum féltve õrzött kincse.
ABiblia egészen egyedülállóan dokumentált

könyv a hitelesség tekintetében, fõleg ha ösz-
szevetjük más egyéb irásokkal. Csak egy pél-
dát említek. Tukidides görög történetíró mun-
káinak legrégebbi kézirata a 900-as évekbõl va-
ló. Õ Krisztus elõtt 460 és 400 között élt. Tehát
1300 év telt el a kézirat keletkezéséig. Közben
természetesen folyamatosan másolták könyve-
it, de azok a kéziratok nemmaradtak fenn.
A Szentírás, mint könyv hiteles. Istennek

gondja volt az Õ igéjére, megõrizte azt sok tá-
madás között és a kezünkben lehet ma is.
3. Hány kézirat maradt fenn, és ezek meny-

nyire hasonlítanak egymáshoz és az általunk
használt Bibliához?
Összehasonlításképpen az említett Tuki-

dides történetimunkájának nyolc példányama-
radt fenn. Az Újszövetségnek több mint ötezer
kézirata ismert, és ezekben kb. húsz olyan bib-
liai hely van, aminek az értelmezése nehéz. A
kéziratokat úgymásolták, hogy amikor diktálás
után tíz-tizenkét másoló befejezett egy bibliai
könyvet, megszámolták hány a, b, g stb. betû
van benne. Ha kiderült, hogy hibás a kézirat,
akkor nem kijavították, hanemmegsemmisítet-
ték, nehogy a hibásmásolat maradjonmeg.
Különös, hogy nem kételkednek abban,

hogy Tukidides történetírónak a mûve hiteles-
e, pedig ott nagy hibalehetõségek állnak fenn.
Csak a Bibliát kérdõjelezik meg sokan, hogy
valóban hitelesek-e az abban leírtak.
Ezért írja János és Péter az alábbiakat, hogy

az akkori olvasókat is figyelmeztessék tanúság-
tételükmegbízhatóságára.
�Ami kezdettõl fogva volt, amit hallottunk,

amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk,
amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdet-
jük az élet igéjérõl. Mert megjelent az élet, mi
pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és
ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely
azelõtt az Atyánál volt, most pedig megjelent
nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt
hirdetjük nektek is� hogy örömünk teljes le-
gyen.� 1János 1,1-4
�Mert nem kitalált meséket követve ismer-

tettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus
hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy
szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert
amikor az Atya Istentõl tisztességet és dicsõsé-
get nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a fel-
séges dicsõség: �Ez az én szeretett Fiam, aki-
ben gyönyörködöm", ezt a mennybõl jött szó-
zatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a
szent hegyen.� 2Péter 16-18
Ennyire megbízható az, amit õk a Szentírás-

ban leírtak. Minden tudományos feltételnek
megfelel a Biblia, mint könyv amegbízhatóság
szempontjából. És azt is tudnunk kell, hogy en-
nek a könyvnek az a különös sajátossága, hogy
rajta keresztül Isten keres és szólít meg
bennnünket.
A végsõ célja annak, hogy mi a Bibliát ol-

vassuk az, amivel János befejezi az evangéliu-
mát.
�Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyé-

tek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben
életetek legyen az õ nevében.� János 20,31
Ezért íratott meg, ezért õrizte meg Isten év-

ezredeken át az Õ igéjét, hogy higgyük, hogy a
Jézus a Krisztus, az Isten Fia és hogy ebben a
hitben életünk legyen azÕ nevében.

Összeállította: Szabó Péter
lelkipásztor

Keresztyén élet
A 2008. esztendõ a Biblia éve Magyarországon

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

id. Gergely Imre
elvesztésén érzett fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Bencze József
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek el és
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család
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Az elõzõ lapszámban Mátyás életútjával
foglalkozva megemlítettem, hogy a történe-
lem folyamán még nem volt olyan uralkodó
hadvezér, reneszánsz gondolkodó, akirõl
annyi legenda, történelmi monda maradt
volna az utókor számára, mint róla. Az Õ
nagysága ma is él a fiatalabb és az idõsebb
korosztály lelkében.

Mátyás király neve latinul, németülMatthias Corvinus. Anyja Szilágyi
Erzsébet, apja Hunyadi János, testvére László. Születtek Kolozsváron. A
Corvinus nevet Mátyás címerérõl kapta, amely egy gyûrût tartó hollót
/latinul Corvust/ ábrázol. Hamár a címernél tartunk, csak a hangulat ked-
véért a gyûrûrõl néhány gondolatotmondjunk. A Sziléziai krónika szerint
Mátyás, akimár fiatalon is szeretett vadászni, egy ilyen esemény alkalmá-
val levette a gyûrût, és az éppen arra repülõ holló felkapta, elragadta.Má-
tyás üldözte a madarat és visszaszerezte a gyûrût, és ezen esemény�gyõ-
zelem emlékére választotta a hollót címerállatául. Román források meg-
említik, hogy Mátyás nagyapjának egy Holló köve nevû /románul piatra
corbulus/ birtoka volt, és hogy ez is kapcsolatba hozható a névvel. Más
források szerint Mátyás kedvenc madara volt a holló, erre utal a prágai
rabsága alkalmából édesanyja levélküldõ históriája is, melyet Arany Já-
nos is feldolgozott �Mátyás anyja� c. balladájában, eredeti szövegemlé-
kek alapján. Ez az oka annak is, hogy a Magyar Posta emblémája sokáig
egy holló volt. Az évforduló alkalmából uralkodói, hadvezéri nagysága
mellett mûveltségét idõszerû megvizsgálni, már csak azért is, mert saját
gondolataim szerint itt volna az ideje a maNagyembereinekminél többet
meríteni Mátyásból� Folytassuk! A törökverõ Hunyadi János fiának
nemadivatos lovagi tornákat, párviadalokat, a fõúri duhajkodásokat aján-
lotta, hanem korszerû mûveltségre tanította, taníttatta, kiváló mestereken
keresztül. Elsõ tanítója Szánoki Gergely lengyel humanista, a második
Vitéz János. Tanulási iránya egyházi és államjog, mûvészet, latin nyelv.
Eredetiben olvasta Nagy Sándor bátorságát, Hannibál ravaszságát. Sokáig
Vajdahunyad volt otthona. Uralkodása alatt Buda és Visegrád az európai

reneszánsz központja volt. Világhírû volt könyvtára /Corvinák/, kódexei.
Az 1400-as évek második felében Mátyás erõs központosított államha-

talma hazánkat Európa élére fejlesztette. A korabeli írók a század legna-
gyobbmecénásaként tartották számon.Mátyás korát a nagy építkezések és
mûvészeti ágak felvirágzása jellemezte. Uralkodása idején a budai ill. vi-
segrádi udvara az európai reneszánsz egyik központjává vált. A Visegrádi
vár teraszos feljárója, udvara, függõkertje a legszebb olasz palotákkal vetél-
kedett. Egykori szállóige �Európa három legszebb városa: a vízre épült Ve-
lence, ahegyenállóBudaés a síkságon fekvõFirenze�.Azépületeken rene-
szánsz ablakok és ajtókeretek, gyümölcsfonatú párkányok, a szobákban ka-
zettásmennyezetek, freskók, a padozat színesmázas csempékbõl áll. Kora-
beli feljegyzések szerint az udvari kútjából az ünnepségek alkalmával fo-
lyamatosan folyt a fehér és a vörös bor�
Halála után törvénytelen fia /házasságából fia nem született/, Corvin

János, majd II. László következett a trónon.Mátyás halála nagy vesztesé-
get jelentett az országnak, véget vetett a központosított királyságnak.
Mátyásról írott gondolatokkal � mind a mostaniban segíteni kívántam,
hogy a reneszánsz év ismereteminél szélesebb körhöz jusson el, segítve a
könyvtárak ez irányú törekvéseit, a közmûvelõdés adta sokirányú lehetõ-
ség beteljesülését.

A reneszánsz után érdeklõdõk szives figyelmébe ajánlom a következõ
kiállítást: Beatrix hozománya az itáliai majolikamüvészet és Mátyás ki-
rály udvara címmel, 2008.márc. 26. � jún. 30. között nyitva tartó kiállitás.

A reneszánsz vigasságok kiállitás naponta 10-l8,00 között várja a láto-
gatókat.
2008. máj. 10. szombat: reneszánsz vásári kavalkád keretében közép-

kori hangulatot idézõ diszletek között tanulhatja ki a régimesterségeket és
próbálhatja ki szellemi erejét táblás játékokban. Kiváló udvari muzsiku-
sokmesélnekMujkáról, a híres bolondról.
Június l5. vasárnap: Meselabirintus Mátyás király udvarában. Tíz

játékmester, a Garabonciás, a Kisbíró és a Boszorkány irányitja a
próbákat, ahol a gyerekek saját készitésû útilapujukban gyûjtögethetik a
szivárvány színeit,miközben csodálatos kalandokba keveredhetnek ame-
sék birodalmában. Cím: IparmûvészetiMúzeumBp., Üllõi u. 33-37.

Patkós Imre nyugállományú ezredes

��ZZeennee aammeellyynneekk lleellkkee vvaann����

Március 16-án a Lighthouse music adott kamarakoncertet a Dömsödi
Református Gyülekezeti Házban.
Nem elsõ ízben láthattuk és hallgathattuk õket, hiszenApajon is fellép-

tekmár különlegesmuzsikájukkal.
�Zenéjük amagyar és ír-kelta népzenei feldolgozásokra épülõ világzene,

melyben különbözõ stílusok és zenei irányzatok keverednek. Szövegeiben

örök érvényû õsi üzenetet hordoz. Zene, amelynek lelke van. Lélek zene...�
Mind a zenével,mind a tánccal-énekkel kifejezzük indulatainkat, érzel-

meinket és gondolatainkat. Ezért fontos, hogy ebben az elanyagiasodó vi-
lágban odafigyeljünk a zenére.Olyanmuzsikát hallgassunk, amely a lélek
számára is fontos!
A koncerten elhangzott dalok, szerzemények a tavaszt, a húsvéti ün-

nepkört járták körbe.Különleges hangszereikkel, összehangolt játékukkal
kitûnõen érzékeltették egy-egy dallam mondanivalóját, mellyel aztán a
lelkünkig hatottak!
A közönségnek igényes, mély átéléssel közvetített produkcióban lehe-

tett része. Szöveg és fotó:V.I.

Mátyás király címere

AFekete-sereg zászlaja,
középen a gyûrût tartó holló

A hangszereket ki lehetett próbálni

A Lighthouse lélekzenét játszik
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Amostani felvételek mindegyike azt igazolja, hogy régen is elég szél-
sõséges idõjárással kellett szembenéznie az itt élõ embereknek!

A következõ két felvételt Kónya Miklós kedves olvasónk bocsátotta
rendelkezésünkre.
Ezeket Miklós bácsi készítette, 1956. március 11-én. Sokak számára

emlékezetes ez a dátum,ma is úgy emlegetik: �Az 56-os árvíz��

Afelvétel a katolikus iskolamögötti gátnál készült

Ez a �Szigeti� híd, a református templommögött
(északi irányból nézve)

Bal oldalt az elsõ ház homokzsákokkal védve id. Ispán Ignácmellék-
épülete, távolabb pedig id. Pál Imre háza látható.Ahídnak csak a

betonkorlátai látszanak.

Ez a fotó ötven évvel ezelõtt, 1958. március 24-én készült, a Patai ta-
nyán. Az épület egykor a dömsödi határban, a Háromszögi tó mellett állt.
A képet Vass Istvánné kedves olvasónktól kaptuk.

Elsõ sorban a két kislány (balról): Patai Ilona; Patai Margit.

Második sor (balról): Ifj. Patai Józsefné, Gyöngyösi Krisztina;
Németh Lászlóné, Bp.-i lakos; Nagy Károlyné, Patai Margit; a
kisfiú, Nagy László; id. Patai Józsefné, Cser Ilona; György
Jánosné, Borsos Ilona; Patai Gáborné, Kovács Margit; Cser

Ignác; Borsos Károly, Bp.-i lakos; Cser Béla.

Harmadik sor (hátul): ifj. Patai József; id. Patai József.

A felvételt és a fényképet Patai Gábor készítette, melynek jelentõségét
az adja, hogy március 24-e volt, mégis akkora hó esett, hogy a Bp.-rõl
vasúton érkezõ vendégek csak lovas szánon tudtak a tanyára eljutni.

Kedves olvasók, továbbra is várjuk érdekes régi fotófelvételeiket, hogy
közreadvamásokkal is megoszthassuk azt!

-V.I.-

Március 29-én szombaton, pontosan reggel kilenckor kezdõdött a
Dömsödi Horgász Egyesület idei küldöttközgyûlése, melyre az alap-
szabályunk értelmében 44 fõ küldött kapott meghívást az 1103 fõs tag-
ságból. 33 küldött jelent meg a gyûlésen, tehát a közgyûlés határozat-
képes volt.
Napirend elõtt Imre László elhunyt önkormányzati tagunkra emlé-

keztünk 1 perces néma felállással.
A napirend a szokásos volt, elsõ pontban Tóth István elnök számolt

be az elmúlt év eseményeirõl, így a versenyekrõl, telepítésekrõl és a
Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség fõbb ügyeirõl.

A második és harmadik napirend elõadója Gáspár László gazdasági
felelõs volt, a 2007. évi zárszámadás és vagyonmérleg, valamint a 2008.
évi költségvetés-tervezet volt a téma.
A 4. napirendDenkeGábor FB elnök beszámolója volt.
Amegjelentek az elhangzott beszámolókat egyhangúlag elfogadták.
Az egyebek pontban meghívott vendégünk, Bencze István polgár-

mester úr szólt néhány baráti szót a horgászokhoz, majd próbáltunk kö-
zösenmegoldást keresni a vízparti szemetelés visszaszorítására.
A közgyûlést a hagyományos tombolasorsolás zárta.

BaloghLászlóH.E. titkár

Találtam egy képet...

AA DDöömmssööddii HHoorrggáásszz EEggyyeessüülleett kküüllddööttttkköözzggyyûûllééssee
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VÍZSZINTES
1. Amegf. elsõ része
9. elektronikai márka
12. puha
13. kicsi Rudolf
14. autókerék
15. magyar film
16. 5 óráig
17. angol év
18. duplán babaseb
19. házas ember
21. nem szabad!
23. IK
24. Hull ...... a fáról
27. oda le
29. zenéremulatgat
32. nemesikmessze a fájától
35. horvát olajtársaság
36. GOO
38. Yamamoto egyik fele!
40. az Audi elõdje
41. az egyik nem
42. láttatja magát
45. horgászcikkmárka
47. fegyvermárka
48. édesség
49. nõi név

FÜGGÕLEGES
1. USA tagállam
2. rögtön
3. angol tojás
4. magyar költõ (Géza)
5. ..... ami Istenünk (zsoltár)
6. csúnya
7. ezt csinálja az üdítõital
8. margarinmárka
9. TUE
10. elektronikus levél
11. amegf. 2. része
14. ez is az ágyúzás része!
20. életet kioltott
22. katona
25. íz
26. AN
28. jégkrémmárka
30. zenei félhang
31. eszkimó nyelv
33. odu
34. amásik
37. keleti férfinév
39. Attila becézve
40. Noémi becézve
42. ezen a napon
43. KZ
44. kicsinyítõképzõ
46. már féligmama!

KKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYYKKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYY

Amegfejtésben Rejtõ egy klasszikusának címe olvasható.
Április havi helyesmegfejtéseiket juttassák el május 20-ig az ÁZSIÓ 2000Bt. Italdisz-
kontba, Kerner Tibor üzletébe. (2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 15.) A helyesmegfejtõk
között az Ázsió 2000 Bt. által felajánlott 2000 Ft értékû vásárlási utalványt sorsolunk

ki, amely a helyszínen levásárolható. Február havi helyes keresztrejtvény-
megfejtésünk a következõ:KINCSKERESÕKISKÖDMÖN

A szerencse ezúttal Hegyi Jánosné (2344Dömsöd, Tóth József u. 5.) kedvesmegfej-
tõnknek kedvezett! Nyereményét az Italdiszkontban átveheti. Gratulálunk!

Évek óta úgy hozza a sors, hogyDélegyházával már az idény elején ta-
lálkozik csapatunk. Sajnos már lassan mumusnak számít ez a nem túl
nagy játékerõt képviselõ csapat. Kétségtelenül egységesebb benyomást
keltett a vendégcsapat, azonban a jelentõsen átalakult Dömsödnek is volt
lehetõsége az egyenlítésre. A játékvezetõ kiválóan vezette amérkõzést.
Dömsöd : Délegyháza 0:1 (0:1)
Dömsöd csapatából a frissen igazolt Jezsek, Bognár S., Király J. és Ba-

lázs kapus emelhetõ ki. Az új szerzemények közül úgy tûnik, néhányan
nem ütikmeg amegye színvonalát.
A következõ feladat sem volt egyszerû. Felsõpakonyhoz látogatott csa-

patunk. Amásodik helyen lévõ együttes érvényesítette a papírformát.
Felsõpakony : Dömsöd 4 : 0 (2:0)
A következõ hazai mérkõzés Dömsöd : Bag lett volna, azonban közös

megegyezéssel késõbbre halasztva.

Nagykáta : Dömsöd 6 : 1 (5 : 0)
Ezután úgy tûnik, hogy a tisztes helytállás lehet a cél.

A további mérkõzések
Ápr. 6. vasárnap 15:30 Dömsöd : Pilisvörösvár
Ápr. 13. vasárnap 15:30 Gödöllõ : Dömsöd
Ápr. 20. vasárnap 16 óra Dömsöd : Érd
Ápr. 27. vasárnap 16 óra Dömsöd : Dunaharaszti
Máj. 4. vasárnap 16:30 Kóka : Dömsöd
Máj.11. vasárnap 16:30 Dömsöd : Hévízgyörk

Máj. 17. szombat 17 óra Õrbottyán : Dömsöd
Máj. 24. szombat 17 óra Dömsöd : Tárnok
Máj. 31. szombat 17 óra Tápiószecsõ : Dömsöd
Júni. 8. vasárnap 17 óra Dömsöd : Üllõ
Júni. 15.vasárnap 17 óra Diósd : Dömsöd

Hajrá Dömsöd! Kérem a sportot, focit szeretõ közönséget, hogy támo-
gassa csapatunkat sportszerû szurkolással, és azzal, hogy kilátogat a mér-
kõzésre, és megvásárolja a belépõjegyet. A vezetõség már évek óta nagy
áldozatot hoz a csapat fennmaradásáért. Kérem támogassuk ebben õket
lehetõségünk szerint.

Varsányi Antal

Megkezdõdött a tavaszi futballidény

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
ADömsödi Napok alkalmából testvérvárosainkból:

Knüllwaldból és a szlovákiai Für településrõl vendégek
érkeznek! Várjuk azon dömsödi lakosok jelentkezését,
akik az érkezõ vendégeket tudnák és szeretnék fogadni!
Jelentkezni lehet a polgármesteri hivatal titkárságán.
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Örömmel tudatjuk a tisztelt érdeklõdõkkel,
hogy az elsõ körbenmegtelt 5 l-es üvegek cseré-
je elkezdõdött. Egyre több üzletben kérik a cse-
rét, mivel oly sokan dobták be aprójukat és nem
csak az aprójukat a gyûjtõüvegbe. (Amegszám-
lálás után történik a beváltás és az Egyesület
egyszámlájára való befizetés!) Ezidáig 69.719
Ft gyûlt össze! A faluban 20 üveg került kihe-
lyezésre, és 2008. augusztus 31-ig fogjuk gyûj-
teni a pénzt ily módon. Aki nagyobb összeggel
szeretné támogatni a játszótéri programot, azok
csekket is kérhetnek a gyûjtõhelyeken vagy az
Egyesület tagjainál, a csekkre kérjük felírni
hogy �játszótér�, valamint az adószámot! Töb-
ben jelezték, hogy az SZJA 1%-át is erre a célra
szeretnék felajánlani, szívesen fogadjuk ezeket
is.Adószámunk: 18670062-1-13
Több játszótérépítéssel foglalkozó cég küld-

te és küldi meg ajánlatát, prospektusát, folya-
matosan. Ezeket látva reális esélyünk lehet ar-
ra, hogy összefogással és sok-sok felajánlással
a gyermekeink, unokáink, fiataljaink számára
játszótereket hozzunk létre.

A korábbi felhívásunk hatására február 28-
ig több javaslat érkezett a leendõ játszóterek
helyére. Ezeket továbbítani fogjuk a képviselõ-
testület felé, hiszen õk döntenek ebben a
kérdésben. Természetesn e nemes cél érdeké-
ben a jó értelemben vett lobbyzás is sokat segít-
het! A javaslatok a közterületen megépítendõ
játszótereket favorizálják, az elzárt és csak
meghatározott idõszakban használhatókkal
szemben! További öröm számunkra, hogy egy
egészséges lobby folyamat indult be, hiszen

vannak olyan településrészek, utcai közössé-
gek, akik ha ott lenne a játszótér náluk, akkor
azt folyamatosan gondoznák, õriznék, sõt je-
lezték, hogy az utcát, árkot is rendbe tennék
�társadalmi munkában�. Többen jelezték,
hogy amennyiben ott fog épülni a játszótér, ak-
kor segítik annak létrejöttét különbözõ tárgyi,
anyagi és eszközbeli felajánlásokkal. Ezeket a
felajánlásokat Zsiba Sándorné gyûjti össze, hi-
szen õsszel több mint valószínû, hogy igénybe
vesszük.
Ezúton szeretnémmegköszönni az iskola, az

óvoda segítségét a leendõ játszótér helyének
gyûjtésében, a �Sok kicsi a játszótérre megy�
akciónk propagálásában, a vállalkozó kedvû-
eknek, hogy a gyûjtõüvegeket befogadták!
Tavaly már bizonyított Dömsöd lakossága

összefogásból, önzetlenségbõl! Kérjük Önö-
ket, hogy támogassák a �Sok kicsi a játszótérre
megy� akciónkat!!!
Üdvözlettel:

Korona Sándor
elnök

Fogjunk össze, hogy a �Sok kicsi a játszótérre
menjen�, s lehetõleg minél többre!

Az egyesület tagjai
számolják az egy-
és kétforintosokat
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Amikor e sorokat írom, március utolsó har-
madában bizony nem tavaszias az idõjárás, sõt
inkább téliesnek mondható. A februári enyhe
idõjárás után azt hittük, hogymár itt az igazi ta-
vasz, és bizony csalódnunk kellett. Sajnos az
idei gyümölcstermés is veszélyben van, mert
már virágoznak a kajszibarackfák, és három-
négy fokos fagyok vannak reggelente. Az õszi
vetésû növények, a kalászos gabonák és az õszi
repce fejlõdéséhez kedvezõ volt az idõjárás,
volt az õsszel, télen, ésmostmárciusban is elég
csapadék, így ezek a növények jó termésre ad-
nak reményt. Hamég eddig nem tudtuk az õszi
vetésû növényekre kijuttatni a mûtrágyát, azt
mielõbb tegyükmeg.
Április hónapban el kell vetnünk a naprafor-

gót, amelyet a kukorica után a kapásnövények
vonatkozásában a legnagyobb területen terme-
lünk. Ha az árutõzsde árakat nézzük, elég jó
áron lehet e fontos olajos növényt eladni. Nem
túl igényes növény, de ugyanazon területen
csak négy-öt év eltelte után ajánlatos termelni.
Jól elõkészített melegágyba vessük, hogy a ke-
lésminél egyenletesebb legyen.Nagyon fontos
a vegyszeres gyomirtást idõben elvégezni,
mert ha megerõsödnek a gyomok, már az állo-
mánykezeléssel sem mindig sikerül a gyom-
mentesítést megoldani.
A kalászos gabonák után a legnagyobb terü-

leten és legnagyobb mennyiségben kukoricát
termelünk, ez a legfontosabb takarmánynö-

vény, és az utóbbi években, és majd a jövõben
az egyéb terményekkel fontos szereplõje lehet
az egyre dráguló ásványolajtermékek részbeni
pótlása tekintetében.
Mint közismert, a kukorica kifejezetten me-

legigényes növény, így annak vetését akkor
kezdjük el, ha már a talaj hõmérséklete eléri a
12-14 fokot, ami átlagos idõjárási körülmé-
nyek mellett április 15-20-ra tehetõ. A kukori-
ca már igényesebb növény, mint a napraforgó.
Jó termést akkor várhatunk, ha a talaj táp-
anyag-ellátottsága megfelelõ. Nagyon fontos
az õszi mélyszántás, amelyet vetésig gyom-
mentesen kell tartanunk, a vetési mélység 5-6
cm legyen, és mindenképpen csak hibrid vetõ-
magot vessünk. Igaz nem olcsó, de a többlet-
termésben megtérül a nagyobb ráfordítás. Az
elmúlt év rendkívüli aszályos idõjárása miatt
jelentõsen kevesebb termett e fontos takar-
mánynövénybõl, de ahol mindent megadtak,
amit a mai fejlett termelési technológia megkí-
ván, ott azért elfogadható volt a termés. Remél-
jük az idei esztendõ nem lesz aszályos, most a
termõtalajban van kellõ mennyiségû nedves-
ség, és ez egy kicsit biztató az idei hozamokra
vonatkoztatva.
A kiskertben is akad tennivaló, bár a hideg

márciusi idõjárás visszavetette a növények ke-
lését, fejlõdését. A hónap közepétõl helyre vet-
hetõk a melegigényes növények, mint a bab,
uborka, paprika, paradicsom. A házi kiskert-

ben fóliasátorba inkább palántákat ültessünk,
igaz, hogy drágábbak,minthamagból vetnénk,
de sokkal elõbb szedhetünk róla termést. A
szabad földbe csakmájus 10. után ültessük ki a
palántákat, hamár elmúltak a fagyos szentek.
A gyümölcsösben és a szõlõben is összetor-

lódtak a tavaszi munkák. Ametszés és a lemo-
só permetezés után itt az ideje a talajmûvelés-
nek, mert a gyomok is erõteljesen kikelnek és
növekednek. A rovar- és gombakártevõknek
kedvez az egyre melegedõ idõjárás és a lomb-
felület növekedése. A kiskertben a veteménye-
ket úgy vessük és ültessük, hogy kellõ sortá-
volság legyen, és akkor a sorközöket motoros
rotációs kapával mûvelhetjük, és kevesebbet
kell kapálni. Házi kertben, kiskertben ne alkal-
mazzuk a gyomirtószert, a permetezéssel úgyis
elég sok vegyi anyagot juttatunk ki, ami eléggé
megterheli környezetünket és egészségünket.
Fontos és idõszerû feladat a virágoskert, a

pázsit gondozása. Ne várjuk meg, hogy túl
nagyra nõjön a fû, hanem folyamatosan vágjuk
le. Ha szükséges, illetve ha szárazra fordul az
idõ, öntözzükmeg, így lesz dús és szép a pázsit.
A fentieken túl még nagyon sok tennivaló,

feladat van úgy a szántóföldön, mint a kiskert-
ben, a szõlõben, a virágoskertben. A gyakorló
gazdálkodó, kertészkedõ már tudja, hogy nem
lehet tétlenkedni, mert ha késlekedünk a mun-
kákkal, a gyomok és a kártevõk a termés jó ré-
szét tönkretehetik, és akkor az eddigi sokmun-
ka is kárba vész.
Minden gazdálkodónak, kertészkedõnek ke-

vésbé szeszélyes áprilisi idõjárást, jó egészsé-
get, jómunkát kívánok.

Összeállította:
Tóth István nyugdíjas

Mezõgazdasági hírek
2008. április hó

Tavaszi feladatok a szántóföldekenés a kertekben

2007-ben nagy sikert aratott az I. Hal-
víz napi horgász- és fõzõverseny, családi
és baráti program a festõi Dömsödi Du-
na-parton! Közkívánatra a tavalyi prog-
ramokat megtartva azokat kibõvítve, szí-
nesítve ismételten megrendezzük 2008-
ban június 21-én szombaton a II. Hal-víz
Napot! A hagyományos horgász- és fõ-
zõverseny mellett olyan családi prog-

ramokat is tervezünk, melyek még érdekesebbé, hangulatosabbá teszik
ezt a napot. A program helyszínei: Dömsöd Ráckevei Duna-ág partja,
Kék-Duna motel (volt Honvéd üdülõ), Petõfi-fa, �Petõfi sétány�,
Kék-Duna kisvendéglõ, parkolója, terasz, futballpálya, a dunai
strand. Tervezett program: Horgászverseny a strand területén, az elké-
szítendõ étel fõzési idejétõl függõen indul a fõzõverseny a �Petõfi sétá-
nyon�, zenés mazsorettes és zenekari kísérettel színesített �hívogató�
program a községházánál a faluközpontban. Kísérõ programok: Sportpá-
lyán repülõmodellezõ bemutató, focimeccs a volt magyar válogatott
öregfiú csapatával és meglepetés ellenféllel. A Ráckevei Duna-ágban a
Kék-Duna motel kikötöjénél vízi modell-hajó bemutató, horgászbemuta-
tó Európa- és világbajnokokkal, sétahajózás és egyéb vízi huncutságok!
A motel parkolójában veterán autók és motorok bemutatója (Zil, Csajka,

Volga, Pannónia stb.), valamint szintén itt autómodell bemutató. A motel
festõi parkjában folyamatos játszóház, gyermek és felnõtt bemutatók, haj-
és arcfestés, ügyességi versenyek, agyagozás, �jelmezkészítés� a rene-
szánsz jegyében, sok korabeli zenével, látványkonyhával! Ebéd után pe-
dig vegyes szórakoztató mûsor � a megszokott haza ízek mellett �
Vincze Lilla és énekiskolája, Csepregi Éva, Tau-wau ecuadori együttes,
valamint meglepetés sztárok a színpadon. Este a Petõfi Múzeum udvarán
a reneszánsz jegyében szervezett zenés szórakoztató mûsorral is zárul a
program.
Hívunk és várunk minden segíteni szándékozót, jó ötletet, szóra-

koztató elemeket is szívesen fogadunk. A februárban elindított jóté-
konysági gyûjtés a �Sok kicsi a játszótérre megy� akció a játszótér
építése érdekében ezen alkalomból is folytatódik!Akiknél érdeklõdni,
jelentkezni, jelezni lehet: Dömsödi Horgász Egyesület � Gáspár László,
Kék-DunaKisvendéglõ � IllésGyula, Dömsödi Polgárõr Egyesület �Do-
bos György, Dömsödi Méhészek � Ispán Ignác, Óvoda Konyha � Tarrné
Zsóka, �Még 1000 év Dömsödért� Egyesület � Korona Sándor, Rakszegi
Zita Reklám-marketing.
Legyen megint egy közös jó napunk! Hívjuk és várjuk önt és ked-

ves családját, barátait, kollegáit a II. Hal-víz napi rendezvényünkre!

Dömsödi Civil Szervezetek

HHaall--vvíízz NNaapp DDöömmssöödd �� 22000088.. jjúúnniiuuss 2211.. �� aa rreenneesszzáánnsszz jjeeggyyéébbeenn!!
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DulczDénes tanár úr összegyûjtött anyagaiból
folytatjuk válogatásunkat. Fogadják szeretettel!

Nekrológ
Császári éskirályi38./III. zászlóalj hõsihalottai!
Nem szabad elzarándokolnunk hét ország öt-

vennél több harcterén elszórt sírjaitokhoz, hogy
fejfátokra tûzzük halhatatlan érdemeitek ke-
resztjét? Tiltja Trianon!
Nem kereshetjük fel szülõhazátokat sem,

amelyben bölcsõtök ringott, hogy babérkoszo-
rús emléktáblával megjelöljük? Lehetetlenné
tette ismételt kirablásunk.

De nyújtjuk azt, amit szeretet, ragaszkodás,
hála és tisztelet megtehet, amitõl bajtársat, test-
vért, hitvest, szülõgyermeket senki el nem tilt-
hat. Emléket állítottunk neveteknek hõsi tettei-
tek történelmébõl úgy, hogy összegyûjtöttük
vértanúságotok babérleveleit és pálmaágait, s
tettük ezt azért, hogy ne csak feledjük, hanem
dicsõségünk s egyre szebb jövõnk forrásai le-
gyenek. Koszorútokba fûztük Szandságtól
kezdve Kimpolungig a levelet és virágot, ame-
lyet hõsi véretek megfestett és örök értékünkké
avatott. Tölgyfalevelet Oklanikból, amelyen
tûzkeresztségetek elsõ vérgyöngyei reszketnek.
Hírvirágot a Limen és Drinán való átkeléstek
harcaiból, Karaula Crni, Lipnik brdo, Jagodja,
Sabac és Krupanj vörös bükkjeinek lombjait.
Végigkísértünk benneteket Valjevoig. Gyûjtöt-
tünk véres nefelejcset Zdrelamagaslatain.Ahó-
dolat és a fájdalom könnyeivel öntöztük Kik és
Jolina Breza sírjaitokkal telt oldalait, a Siljak
magaslatot, s az árvák izgalmas bánatával kutat-
tuk jeltelen hantjaitokat Krivbareka girbe-görbe

vidékén. Az 1914. évi szerbiai visszavonulás
borzalmas harcainak nyomait találtukmegBuk-
va-n, s átmentettük a 6. hegyidandárparancsnok
okmányát, amely önfeláldozó vitézségeteket
megörökítette.

Azok a véráztatta mezei virágok, azok a vö-
rös borostyánlevelek, koszorúitokban az 1. és 2.
isonzói csatában lefolyt 1. és 2. Polazzomelletti
ütközetekbõl, a hozzájuk símuló fenyõ- és cser-
falombok a Selz menti csatákból valók. Pa-
rancsnokotok Mária Terézia rendje s az olasz
haditörténelem rólatok szóló lapjai csak hal-
vány hangsúlyozása tetteitek jelentõségének.

Apálmaágak és almavirágok koszorútokban
a déltiroli Reoveretóból, a vérrel öntözött
encyanok és alpesi rózsák a Zugna Torta ellen
végrehajtott gyõzelmes támadásokból valók.
Nagy számuk a ti nagy dicsõségetek, a mi nagy
fájdalmunk. Delatin, Kirlibaba völgye, de külö-
nösen a Fruntea véres bevétele és a Kimpolungi
harcok örökítik meg Kelet-Galíciában és Buki-
winában szerzett érdemeiteket. 1917-ben beol-
vadtatok a 68. gyalogezredbe, de ezzel csak ka-
tonai szervezetetek szûnt meg, de történelmetek
nem. Midõn a vesztett világháború után az el-
lenség édes hazánk határaival együtt történel-
metek lapjait is szét akarta tépni, csak még job-
banmegörökítette õket. Jeltelen sírjaitok hason-
lítanak a herculanumi névtelen hõséhez, ame-
lyet hazája ma legnagyobb történelmi kincsként
õriz, s amelyhez mint diadalmas feltámadása
szentélyéhez zarándokol.
Ezernyi hõsi sírotok nem bizonyult ugyan

elég nagy védõgátnak a világháború vulkánjá-
nak lávájával szemben. Gyõzelmes fegyveretek
nem bírta megakadályozni, hogy az ezeréves
Haza határait fel ne darabolják, hogy a csonka
országot vörös forradalomba ne döntsék, s ab-
ból, amije kevés maradt, ki ne rabolják. Igaz!
De az is igaz, hogy olyat mentettetek át, amibõl
a magyar már ismételten visszaszerezte minden
veszteségét. Hûségtek, hitetek, kitartástok,
egész a hõsi sírig, egészen sírotok jeltelen bete-
metkezéséig átmentette számunkra a IV. Béla és
magyarjainak törhetetlen hitét. Tatár pusztítás
ellenére s országpusztulás helyén tudott újraépí-
teni. Átmentette számunkra aMohácsot megélt,
a 150 éves törökigát megbírt magyar lelket.
Amíg a magyar él, áll Buda. Az örökséget még
változatlanul ti adtátok át nekünk. Imádkozó lé-
lekkel járjuk emlékezetetek úttalan útjait, véres
csatahelyeit s jeltelen temetõit. A gyerekeit sira-
tó Rachellel sírunk �mert nincsenek�, de ugyan-
csak vele hirdetjük, hogy nem halt meg a jö-

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

A 38. gyalogezred története
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võnk!Mert él az Ige, az Eszme, ránk testáltátok!
Véreitek vagyunk! Hûséggel õrizzük!

Folba János
pápai praelatus,m. kir. fõesperes

Tiszti életrajzok
Katona Sándor õrvezetõ, vadõr, Dab. 1897-

ben született Büdszentmihályon. Bevonult
1915. október 15-én. Kiképzése után 1916. ja-
nuárban az orosz frontra került, ahol megsebe-
sült. Felgyógyulása után, mint géppuskás irány-
zó, a 10. huszárezredhez vezényeltetett a román
frontra, ott érte az összeomlás. Járási gazd. biz.
tag. Felesége Varsányi Teréz, gyermekei Erzsé-
bet, Teréz, Sándor, Gyula, Zoltán.

Kiss 24. József, t. gyalogos, rendõrfõtörzsõr-
mester, Budapest. 1895-ben született. 1915.
májusban bevonult a 38. gyalogezredhez. Ki-
képzése után a 30. h. gyalogezred kötelékében
az orosz frontra ment, ott harcolt 1915. szept.
14-ig, amikor orosz hadifogságba esett. Hat évi
súlyos fogságból 1921. áprilisában tért haza.
1922-ben lépett az államrendõrség szolgálatá-
ba. FeleségeMajor Piroska, gyermeke Ilonka.

Laczi István t. tizedes, II. oszt. rendõrfel-
ügyelõ-helyettes, Budapest. 1886-ban Döm-
södön született. Békebeli katonai szolgálatra
1907-ben bevonult a 38. gyalogezredhez, és
1909-ben leszerelt. Leszerelése után az állam-
rendõrség kötelékébe lépett, Budapesten nyert
beosztást. Háború alatt a rendõrség részérõl
felmentést nyert. 1926 óta II. oszt. r. felü-
gyelõhelyettes. Felesége Tury Julianna, gyer-
meke István.

Orosz András, tiszthelyettes, Dömsöd, Dab.
1888-ban született Dömsödön. Bevonult 1909.
október 5-én.Mint továbbszolgáltató visszama-
radt, és a háború kitörésekor a szerb harctérre
ment, ahol tüdõlövést kapott. 1916. májusban
az orosz frontra, 1917. februárban az olasz
harctérre került, ahol ugyanezen évmájus 17-én
gázmérgezéssel és lövéssel fogságba esett.
1919-ben mint csererokkant jött haza. Felesége
Wiesel Julianna, gyermeke: Katalin.

/folytatjuk/
Összeáll: Szabó Andrea

A Ráckevei Rendõrkapitányság nyomo-
zást folytat a Btk. 321. § (1) bekezdésébe üt-
közõ és a (3) bekezdés c. pontja szerintminõ-
sülõ csoportosan elkövetett rablás bûntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt is-
meretlen tettesek ellen, akik 2008. március
17-én 01:40 óra körüli idõben behatoltak a
Kiskunlacháza, Pesti országúti dûlõ 123. sz.
alatti tanyára, és az ott tartózkodó idõs sértet-
teket élet elleni közvetlen fenyegetéssel érté-
keik átadására kényszerítették. A tanyáról
készpénzt, ékszereket és egy Sony Ericsson
mobiltelefont tulajdonítottak el, mintegy 1,1
millió forint értékben.
A Rendõrség kéri, hogy aki a bûncselek-

ménnyel vagy azok elkövetõivel kapcsolat-
ban bármilyen érdemleges információval
rendelkezik, jelentkezzen a Ráckevei Rend-
õrkapitányság 24/518-680, 24/518-690,
24/518-700 telefonszámán, a 112 vagy 107
segélyhívón, vagy személyesen, illetve bár-
melyik rendõrnél.Abejelentõ adatait a rend-
õrség bizalmasan kezeli, és a nyomravezetõ-
nek 100.000 forintos nyomravezetõi díjat
ajánl fel.
Segítségüket és együttmûködésüket elõre

is köszönöm!
R á c k e v e, 2008. március 18.
Tisztelettel:

Katanics Sándor r. ezredes
rendõrségi fõtanácsos

kapitányságvezetõ

RRendõrendõr ségiségi
ff e lhíváselhívás

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjukÖnt éskedves családját a Dömsödi PolgáriKör elõadására, amelynek vendége:

Kövér Lászlóa Fidesz országos választmányánakelnöke. Az elõadás idõpontja:2008. április 15. kedd, 18 óraHelyszín: Petõfi Sándor Oktatási ésMûvelõdési Központ2344Dömsöd, Béke tér 1.Mindenkit szeretettel várunk!

Katona Sándor, Dab

Laczi István, Budapest

Orosz András, Dömsöd

Kiss 24. József, Budapest
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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

APETÕFI SÁNDOROKTATÁSIÉS
MÛVELÕDÉSIKÖZPONT

2008. ÁPRILISIHAVI PROGRAMJAI

2008. április 12 /szombat/ 19.00 óra
SULIBál

2008. április 14 /hétfõ/ 15.00 óra
SzavalóversenyAGróf Széchenyi István

Általános Iskola szervezésében

ELÕZETES!!
XIV. DÖMSÖDIFALUNAPOK

Május 3.
9 órátólHelyszín: Petõfi Sándor Oktatási és

Mûvelõdési Központ
Sakkverseny

Helyszín: Duna-part, kosárlabdapálya
9 óraAranyosKupaOrszágos Díjugrató

Bajnokságmegnyitója
Mûsort adnak: aDezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény növendékei

9.30ALEADERmozgalom keretében tanös-
vény avatása a kis Petõfi-fa helyén a
Duna-parton

Mûsort ad:aDezsõLajosAlapfokúMûvé-
szetoktatási Intézményreneszánsz együttese

18 óraHelyszín: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

XIV.DömsödiNapokünnepélyesmegnyitója
A rendezvényt megnyitja:Bencze István

polgármester úr
DömsödDíszpolgári cím átadása
�Dömsödért� Emlékérmek átadása
A német és szlovák testvérvárosok
delegációjának köszöntése

19 óra �Dömsödért�Alapítvány
jótékonysági bálja

Fellépnek: �Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
társastánc tanulói

Sztárvendég:KovácsMagda Polgári Tano-
damûsora /táncdal, operett, musical/
Zene: Babicska László. Tombola, Büfé

Május 4.

Helyszín: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

13 óraDezsõ Lajos AlapfokúMûvészetok-
tatási Intézmény

�Néptánc-,Mazsorettcsoportja
� Fanfár
� Tárogató

14 óraCsernusRita táncdalénekes

14.30 óraKiskunlacházi AlapfokúMûvé-
szeti Iskola társastánc bemutatója

15 óraÓvodásokmûsora

15.30 óraAnyák napi énekek � a dömsödi
fiatal énekesek elõadásában

16 óraÓvodásokmûsora

16.15 óraKiskunlacházi AlapfokúMûvé-
szeti Iskola társastánc bemutatója

17 óraCsukaMónika és azMDIM

18 óraElvis Presley ésMarilynMonroe
alteregói showmûsora

18,40 óra Ihos József parodista mûsora

19,00Dömsödi fiatal énekesek

20.30 óraSztárvendég:
Josh és Jutta, TóthVeronika, Pataki Attila

PROGRAMOK AZ OMK-BAN

2008. 03. 29-énmegtartottuk a negyedikBanya
Bált.

Nagyon sok vendéget köszönthettünk ismétel-
ten, kedves vendégünkvoltBencze István,Dömsöd
Polgármestere és felesége, Réka. Köszöntöttük
Szílasi Andrea énekes mûvésznõt, akit tiszteletbe-
li banyaként felavattunk.Avattunkmégkét új banya
tagot, akik Fekete Tünde ésMóczárt Piroska.

Mint mindig, most is nagy izgalommal és sok
munkával készültünk a bálra.

A banyák mindent saját kezûleg készítettek, a
dekorációt a terembe, varrták a ruhákat, sütötték az
asztalokra a süteményeket. Finom vacsorát készí-
tettek, lelkesen díszítették az asztalokat, tanulták
a táncokat és énekeket. A sok mosoly és kacagás
meghozta gyümölcsét. A zenérõl és a jó hangulat-
ról Babicska László gondoskodott. Amûsorban a
banyákkal a dömsödi fiatalok is szerepeltek, vol-
tak hastáncosok: Angi és Trixi, énekeltek Csiky �
Karina � Dia. Fantasztikus táncok a dömsödi mû-
vészeti iskola növendékeitõl.

Köszönjük a segítséget Mihó Diána tanárnõ-
nek és a táncokban szereplõ táncosoknak. Énekelt
Szilasi Andreamûvésznõ.

Külön köszönjük a balett-táncos fiúknak, hogy
ismét humoros elõadásukkal színesítették mûso-
runkat.

Nagyon jó hangulatban telt az est és az éjszaka,
reggelig táncoltunkmi és kedves vendégeink, akik
évrõl évre ellátogatnak hozzánk. Nagyon sok szép
ajándék tombolánk volt, amit megköszönünk a
kedves támogatóinknak.

Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát.
Sok mosolygós arcot láttunk egész éjszaka, és ez
minden fáradozást megért. Jövõre ismét várunk
minden kedves vendéget.

Köszönjük az OMK dolgozóinak a segítséget,
hogy munkájukkal minden alkalommal hozzájá-
rulnak a bálunk lebonyolításához.

Támogatóinknak köszönjük a sok tombolát és a
felajánlásokat:

Madarász Áruház, Perger Barkácsbolt, Surda
BüféKeresztes Jánosné,Kenyérbolt, Gyiviné Szé-
kely Ildikó, Földvári Zsuzsi, Klenánczné Tóth Ju-
dit CBA, Jázmin Drogéria, Szûcsné Laczi Erika,
Mini Diszkont Bélavári Tibor, Harsányiné Dobos
Ildikó, KatonaAntalné, PannonGSMKatona Ildi-
kó, Zsuzsó 2003 Bt., Kaszás Istvánné Erzsike, Öt-
vös István és felesége, Virágoskert Drogéria Ba-
logh László, Weekend Travel Palócz házaspár,
Rozál Fodrászat, Papírüzlet Kovács Zoltán, Junó
Diszkont Tóthné Julika, P.S.O.M.K., Kiskun-
lacházi Nyugdíjas Klub, Kudar�Kassai Borászati
Kft., Kiskunlacházi Lányok-Asszonyok, Apaji
Nyugdíjas Klub, Búzaõrlõ Bt. Rakszegi Gyula,
Mihó Diána, Tóth Andrea Fodrászata, Tóth Zol-
tán, Dobos ABC, Kordován Edit, Székely Tibor,
Tóth IstvánHaladás u., BanyaKlub tagok, Bencze
István Polgármesteri Hivatal.

NagyonKöszönjük! BanyaKlub

BÁLBÁLOOZTUNKZTUNK
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Kedves Olvasók!
Áprilisi számunkban egy vadonatúj lemezkiadó, a RETROMÉDIA

kiadványait szeretnémbemutatni az olvasóknak.

Már a nevében is benne van: retro, azaz nagyon sok zene a 70-es, 80-as évekbõl, amit én pl.
tinédzserként agyonhallgattam.
Ízléses, letisztult színvilág jellemzi a borítókat, és az albumokat hallgatva tényleg olyan érzés,

mintha megint 16-18 éves lennék� tavaly 27 kiadvány jelent meg a kiadónál, és már idén is több
CD látott napvilágot, és hihetetlen, de több ezres példányszámban.

Külön köszönet: Hargittay Gábornak, Bakoss Lászlónak és Jónap Tamásnak.

Tisztelt Szülõk!
Értesítünk mindenkit, hogy megalakult a

NagycsaládosokOrszágos Egyesületének döm-
södi kistérségi csoportja.
Tisztelettel várunk tagjaink sorába minden

olyan családot, ahol három vagy több gyerme-
ket nevelnek. A belépés feltételei: éves szinten
4.500 Ft, tagdíj az Országos Egyesület felé, és a
Nagycsaládosok Egyesületének Alapszabályá-
nak elfogadása.
A nagycsaládosok érdekképviselete, külön-

féle adományok közvetítése a nagycsaládosok
felé, és aránylag nagyon sok kedvezmény az,
amit az Országos Egyesület biztosít tagjai ré-
szére. A kistérségi csoport tagjai sorába várja a
Dömsöd, Ráckeve, Kiskunlacháza és egyéb
környezõ községek nagycsaládosait.
Az alakuló ülés 2008. április 03-án volt, a

Dömsöd-Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás irodahelyiségében: 2344
Dömsöd, Petõfi tér 5. sz.

Nagycsaládos csoportunkba bármikor lehet
jelentkezni!

Tisztelettel várjuk ezen felül olyan támoga-
tók jelentkezését is, akik esetlegesen bármilyen
formában /adományok, kedvezmények stb./ tá-
mogatnák az egyesületet.
Tisztelettel:Kovács Sándor csoportvezetõ

2344Dömsöd, Ráckevei út 24.
Tel.: 06-70-557-6170

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

Önkormányzat,Bencze Istvánpolgármester
Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

Lapzárta: április 15.
Várhatómegjelenés:május 9.

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:

BábelLászló,BalázsCsaba, ifj.BaloghLászló,
Béczi János,Bencze István,

BurjánnéZsuzsi,CsikósLászlóné,D.Nagy Judit,
dr.Domonkos János,DulczDénes,GáborTamás,
GáspárLászló,Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka
Józsefné,KancsárPéter,KõváriZoltán,Kudar

Zsigmondné,MészárosPálné,OrbánnéKiss Judit,
OrosnéDávid Ildikó,OroszLajosné,Richter
Gyuláné, dr.RókusfalvySylvia, dr. SiketPéter,
SzabóAndrea,SzabóPéter, SzabóSándor,

Tóth István,VarsányiAntal,Vass IlonaGyörgyi,
dr.VörösAndrea

Készült 1100 példányban.
Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, GáborÁron u. 2/a

ADiscoservice egy magyar csapat, amit külö-
nösen ajánlok figyelmükbe! Nagyon jó, táncolha-
tó zenével és könnyenmegjegyezhetõ szövegekkel
kápráztatja el hallgatóságát egy kitûnõ hangú
énekesnõ és két fiútársa. 10 dal van a lemezen,
mint régen is, és hirtelen nem is tudnék kiemelni
figyelmükbe olyan számot, amit hallgassanak
meg,mert szerintemúgy jómind, ahogy van.
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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

Akövetkezõ szakmák közül választhat:

8. osztályra épülõ szakmák: Panziós, falusi vendéglátó, Pincér,
Bolti eladó, Kõmûves, Burkoló, Szociális gondozó, Irodai asszisztens,
Kéz- és lábápoló, mûköröm-építõ, Gépíró-szövegszerkesztõ, Takarító,
Épületasztalos, Fodrász
Érettségire épülõ szakmák: Masszõr, Logisztikai ügyintézõ,

Rendszergazda, Szoftverüzemeltetõ,Gazdasági informatikus, Pedagó-
giai asszisztens

TÁMOGATÁSI LEHETÕSÉGEK: � Munkaügyi Központ
� �Lépj egyet elõre 2� által

Felzárkóztató 7-8. és 9-10. osztály
(általános iskola 7-8. osztályát el nem végzettek részére)
A képzések díjait a Foglalkoztatási Hivatal állja szerzõdés

ellenében. A tanfolyam elvégzésekor ösztöndíjat kap a tanuló.

További tanfolyami lehetõségek: kereskedõ-boltvezetõ, TB ügy-
intézõ, angol-német nyelv, ECDLképzés,WEB-szerkesztõ
INFORMÁCIÓ: Mátrix Oktatási Központ Kunszentmiklós,

Bankos K. u. 5. Tel./fax: 76/550-220, 76/352-427 www.hazokt.hu
E-mail: info@hazokt.hu

Azokról a gyógynövényekrõl szeretnék írni és
a tapasztalataimatmegosztani akedvesolvasóval,
amelyeket magam is kipróbáltam és beváltak.
Nemuntatomönöket acsalán latinneveivel, al- és
felfajaival, akit érdekel, utánanézhet számos
gyógynövényrõl szóló könyvbármelyikében.
Megtapasztalt igaz történetet írok a csalánról,

arról a növényrõl, amit mindenki ismer, és utá-
latos gaznak tart. Egy híres gyógynövényisme-
rõ hölgy tollából merítettem. A csalán minden
egyéb gyógyító tulajdonsága mellett ehetõ.
Fantasztikus fõzelék, leves készíthetõ belõle.
Minden bizonnyal számos helyen ismerik ezt a
tulajdonságát, de akkoriban nekem ez teljesen
új volt.Mivelminden izgalmasnak ígérkezõ do-
log érdekel, elhatároztam, hogy kipróbálom.
Március vége táján amikor a csalán 10-15 cm,
és harsogó friss zöld, s leginkább akkor amikor
a hold növõben van, akkor kell elkezdeni a fõ-
zelékkúrát. Ilyenkor a csalán tele van energiá-
val. (Nem kell hozzá nagy boszorkányság, fel-
nézünk az égre és amikor az égitest D alakot ölt,
na akkor kapjuk elõ a merszünket, mert aki mer
az nyer.) Szóval ezt a csípõs, szúrós giz-gazt
óvatosan a csúcsa alatt 5-10 cm-re letépjük, és
egy jó tálra valót gyûjtünk belõle. Leöntjük víz-
zel, hagyjuk kicsit ázni, így a csípõsségébõl is
veszít kicsit, meg le is ázik róla a kosz. A továb-
biakban markoljuk meg bátran, már amennyi-
ben kesztyût húztunk, vagy leborítottuk egy
konyharuhával, és aprítsuk fel úgy, mintha mi

lennénk Jamie Oliver. Készítsünk egy rántást,
nem egy nagy mutatvány: vaj, liszt bele, pirít-
gatni fokhagymával, felönteni tejjel, sózni, bor-
sozni, nem paprikázni, inkább egy kis szere-
csendiót bele, keverni csomómentesre nem fon-
tos, ne essünk kétségbe, ha néhány galuska ke-
letkezik benne. A kézi mixerrel úgyis miszlikbe
aprítjuk. Egyszóval ezzel a mártással nyakon
öntjük a mi fenséges csalánunkat, miután kevés
vízbenmegfõztük. Tetszés szerint ki kevéssé, ki
babásan, ki hogy szereti a spenótot, pépesítse
valamilyen eszközzel. A botmixer szuper. Azért
írtam, hogy spenótot, mert a megszólalásig ha-
sonlít hozzá, fõleg akkor, ha valóban vegyítünk
hozzá, úgy fele-fele arányban. Legalábbis az én
kis családom azt hitte, hogy parajt kanalaz és
megette. Sokan azt gondolják, hogy ezekben a
gyógynövényes dolgokban hinni kell, és mivel
az embermamár jóformán csak a pénzben hisz,
és a jó drága gyógyszerekben, legyintenek.
Csakhogy rajtam kívül senki nem tudta, hogy
mit eszik, amikor a csalánfõzeléket elõször ki-
próbáltam, és boldogan bekanalazták a �spenó-
tot�... és nem kellett abban az évben orrot fújni,
sõt az influenza is elkerült bennünket. (Védõol-
tás nélkül!) Úgy gondolom, itt a csalánszezon,
tessék csak tessék... és még pénzbe se kerül. Er-
délyben levest készítenek belõle, és nagyon kü-

lönleges eledelnek tartják. Aki ódzkodik az ef-
féle csemegétõl, készíthet teát belõle. Ebben az
esetben érdemes ismét a holdállásra figyelni.
Amikor a hold fogyóban van (C betûhöz hason-
lít a forma), akkor fejti ki a növény áldásos hatá-
sát a leginkább. A csalán felsõ 5 cm-es hajtását
érdemes gyûjteni, és forrázással teát készíteni
belõle. Ügyeljünk arra, hogy a fõzet ne legyen
erõs, ésmindenféle ízesítés nélkül kortyoljuk el.
Akkor igazán hatásos, ha naponta legalább 5
csészével fogyasztunk. A kúra a fogyó hold ide-
je alatt tartson (2 hét), és utána mindenképpen
tartsunk szünetet. Fantasztikus tisztító hatása
van, és egyben erõsít is a benne lévõ ásványi
anyagoknak köszönhetõen.

A ráckevei piacon egy nénikétõl pelyhes na-
pos csibéket vásároltam, és az elõzõ évi rossz ta-
pasztalatommiattmegkérdeztem tõle, hányat ve-
gyek, ha azt szeretném, hogy 10 felnõjön. A né-
ninek elkerekedett a szeme, és azt felelte, termé-
szetesen 10-et. Ha minden reggel csalánteát fõz
nekik, egy semhullik el.Nyár végére 10gyönyö-
rû, egészséges tyúkocska kapirgált az udvarban.
Akit a gyûjtés közben kis baleset ér, gondo-

lok itt az égõ, viszketõ hólyagocskákra, ne essen
kétségbe, erre is van gyógymód. Az orvosi zsá-
lya friss leveleivel egyszerûen dörzsölgessük
meg, vagy jól vakarjukmeg, kinek hogy tetszik.
Errõl a mutatós gyógynövényrõl legközelebb
osztommeg a tapasztalataimat önökkel.

GubaAnita

MátrixOktatási Központ
6090Kunszentmiklós,
Bankos K. u. 5.
Tel.: 76 550 220, 76 352 427
E-mail: info@hazokt.hu,
www.hazokt.hu
Levelezési cím: 6090
Kunszentmiklós Akácfa u. 2.
Akkreditációs lajstromszám:109

DOLGOZÓKNAK,ÁLLÁS-
NÉLKÜLIEKNEK

TANULÁSILEHETÕSÉG!

AA  cc ssaa lláánn
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MMáárrcciiuuss 1155..

HHúússvvééttii jjááttsszzóóhháázz

OOvviiss mmáárrcciiuuss 1155..
Akoszorúzás elsõ állomása: az OMK. Az önkormányzat részérõl
Bencze István polgármester, dr. Vörös Andrea jegyzõ és Varsányi
Antal alpolgármester helyezik el a koszorút. Mellettük Ács Sándor,

a Hadifogoly Bajtársi Szövetség Pest megyei titkára

Amárciusi ifjakat Ruszkovics Patrik, Radványi Patrik
és Sánta Levente személyesítette meg

Az óvodások kokárdákkal, zászlókkal és szalagokkal emlékeztek...

A tojásfestésnek, -díszítésnek nagy sikere van a gyerekek körében

Fotó: Kõvári Zoltán

Fotó: Kõvári Zoltán


