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Az utóbbi hetekben szinte mindenütt, hiva-
talban, az utcán, szórakozóhelyeken vagy a
strandon az egész ország a monoki polgármes-
tertársam kezdeményezésérõl beszél. Akik nem
tudják, hogy mirõl is van szó � kevesen lehet-
nek ilyenek �, azoknak dióhéjban annyit, hogy
Monok képviselõ-testülete kezdeményezte egy
olyan helyi rendelet megalkotását, amely sze-
rint a szociális segélyre való jogosultságot az il-
letõ kérelmezõ közmunkájához, illetve gyerme-
ke iskolába járásához kötné. A polgármester úr
levélben keresett meg valamennyi települést �
köztük bennünket is � támogató nyilatkozatért.
Május végén, az egyébként is összehívott rend-
kívüli testületi ülésen napirendre vettük a kérel-
met, és olyan határozatot hoztunk, amely sze-
rint támogatjuk a kezdeményezést, és várjuk a
jogszabályi háttér megalkotását vagy az Alkot-
mánybíróság állásfoglalását, amely alapján mi
is megalkotnánk a helyi rendeletünket. Határo-
zatunkról levélben tájékoztattam Monok Ön-
kormányzatát.

A csatornaközmû fizetési kötelezettséggel
kapcsolatosan a következõre szeretném kérni
az érintetteket. Kérem azokat a lakótársaimat,
akik már régebb óta nem fizetik a Fundamenta
Lakáskasszának a csatornarészletet, bontsák
fel a szerzõdésüket, és a Ráckeve és Térsége
Beruházó Víziközmû Társulattal állapodjanak
meg a fizetési feltételekrõl. Ha ez nem történik
meg, akkor ezt nekünk kell kezdeményez-
nünk, és az Önökre nézve lényegesen hátrá-
nyosabb lesz.

A napokban írtam alá azt a jegyzõkönyvet,
amely a hetekig tartó ÁSZ vizsgálatot zárta le.
Örömmel tudatom az érdeklõdõkkel, hogy a
vizsgálat megállapításai szerint kisebb pontat-
lanságtól eltekintve � melynek következtében
némi pénzt kell visszafizetnünk a Kincstárba �
példaértékûnek nevezték intézményeink mû-
ködtetésének dokumentálását, elszámoltatását.
Köszönömmunkatársaim kiválómunkáját.

Az elmúlt hónapban Szabó Péter Nagytiszte-
letû úrral az Oktatási Minisztériumban jártunk.
Még a rendszerváltás utáni elsõ képviselõ-testü-
let kérte azÖnkormányzat kártalanítását a Petõ-
fi utcai egyházi ingatlan visszaadása miatt. Las-
san, de biztosan most jött el ennek az ideje, és
örömünkre még a nyáron 5,3 millió forintot fo-
gunk kapni. Nem nagy pénz, de ennek is na-
gyon örülünk, már �ezer� helyre elköltöttük.
Annyi bizonyos, hogy a templomokdísz-kivilá-
gítására is fog jutni belõle.

A májusi hónap legnagyobb szabású esemé-
nye azV.NemzetköziÉnek- ésPopfesztivál volt.
Soha nem látott érdeklõdés kísérte a rendez-
vényt, közel 150 versenyzõmérte össze tudását a
szép díjakért.Aversenyzõknagy számamiatt ki-
csit fárasztó volt végigülni a mûsorszámokat. A
hiányosságokellenére a túlnyomó többségelége-
detten nyugtázta azt a lehetõséget, amelyet bizto-
sítottunk nekik a bemutatkozásra. Csak gratulál-
ni lehet a rendezvény szervezõinek, és természe-
tesenminden dömsödi énekesnek is.

úúBeszélgetés gyémánt- és
aranydiplomás
pedagógusainkkal 3-4. o.

úúA festõ és Dömsöd 10. o.
úúSporthíreink 11. o.
úúKeresztyén oldal 14. o.
úúMalom- és raktárépületek

Dömsödön és Dabon 16-17. o.
úúRendõrségi hírek 18. o.
úúSzázhatvan éves amagyar

hadsereg 19. o.
úúZenés Nyári Esték a Petõfi

Múzeumudvarában 20. o.
úúAHal-Víz Napok tervezett

programjai 23. o.
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Edvi Illés Aladár: Önarckép

Sok szeretettel köszöntjük
pedagógusainkat!

Folytatás a következõ oldalon.
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A következõ napokban egymás után követ-
keznek az oktatási intézményeink évzárói. Kö-
szönömazÁltalános Iskola, aMûvészeti Iskola,
az Óvoda vezetõinek, minden dolgozójának,
hogy a szûkös költségvetés ellenére rendben le-
vezényelték a 2007-2008-as tanévet, minden
szinten komoly értékkel, tudásanyaggal gazda-
gítva gyermekeinket. Itt ragadommeg az alkal-
mat, hogy köszöntsem tanárainkat, óvónõinket
a pedagógusnap alkalmából. Közülük is a nyug-
díjba vonulókat: Várkonyiné Bodor Máriát,
Tóth Máriát, Lázár Józsefet, a gyémántdiplo-
más Kovács Lajosnét, az aranydiplomás Kónya
Miklósnét és Ispán Gábornét. Köszöntöm a 90
éves Tóth István tanító urat is. A tanév befejezé-
sekor kívánom a ballagó nagycsoportosoknak
és nyolcadikosoknak, hogy zökkenõmentesen
illeszkedjenek be életük új közegébe, továbbra
is boldog, kiegyensúlyozott mindennapjaik le-
gyenek.
Az Iringó Színjátszó Kör ismét kitett magá-

ért. Egy tartalmas, egész estét betöltõ produkci-
óval léptek fel. A Liliomfi címû darabot mutat-
ták be, nem kis sikerrel. Méltán érdemelték ki a
közönségtõl a szûnni nem akaró vastapsot!
Befejezésül én is hívok mindenkit a június

21-i Hal-Víz Napra, amely úgy gondolom, az
utóbbi évtized legnagyobb szabású dömsödi
rendezvénye lesz. Bencze István

Születtek:
Vincze Róbert � JuriczaMárta

RÓBERTÁDÁM
Bélavári Tibor �AlberczkiMária

KRISZTIÁN
Juhász László �Vörös Brigitta

VIVIEN
Pergel József � Sós Katalin

KAMILLATÍMEA
BaloghAntal � Kis Erika

ANTAL

Házasságkötés nem volt!

Elhunytak:
Szombati László 86 éves
SzekszárdiMiklós 65 éves
Zsákai Sándor 68 éves
Virág Sándor 52 éves
Boros Józsefné 68 éves
Földvári Sándorné 70 éves
Tóth Ferenc 60 éves

Anyakönyvi hírek
Állatorvosi ügyelet

2008. június 7-8.
Dr. FábiánMiklós

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

2008. június 14-15.
Ifj. dr. FábiánMiklós

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

2008. június 21-22.
Dr. Ivanics Ervin

Dömsöd, Tókert u. 2.
Tel.: 06-30-266-3271

2008. június 28-29.
Dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515

2008. július 5-6.
Dr.Mészáros János

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

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

Május 28-án a képviselõ-testület megtartotta idei ötödik rendes ülését, amelyrõl készült beszá-
molónkat az alábbiakban olvashatják.

Bencze István polgármesternek a két ülés között eltelt idõszakról készült beszámolóját követõ-
en a testület tájékoztatót hallott az egyes önkormányzati társulásokmûködésérõl. Az elõterjesz-
tés egyaránt kiterjedt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a
Ráckeve és TérségeÖnkormányzati Beruházási Társulás, a Csepel-sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás, a Ráckeve és Térsége Beruházó Víziközmû Társulat, valamint a Rác-
keve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és TisztítómûTulajdonközösségemûkö-
désére is.

Ezt követõen átfogóan módosításra kerültek a Polgármesteri Hivatal szervezeti dokumentu-
mai. A módosítással a körjegyzõségbõl adódó szervezeti változások beépültek az intézmény
alapdokumentumaiba.

Jogszabályi változások szükségessé tették a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkor-
mányzati Társulás alapító szerzõdésének módosítását is, amelyet a képviselõ-testület egyhangú-
lag jóváhagyott, és egyben felhatalmazta a polgármestert a szerezõdésmódosításának aláírására.

A képviselõ-testület soron következõ ülését 2008. június 25-én tartja a Petõfi SándorOktatási s
Mûvelõdési Központban 15 órai kezdettel. A nyilvános ülésremindenkit sok szeretettel várunk.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZAT I H Í REKT I H Í REK

2008. május 28.
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Az óvoda, óvó néni szó hallatán gondola-
tainkban saját élményeinket elevenítjük fel
életünknek ebbõl az idõszakából. Szívesen
gondolunk játszótársainkra, jelünkre, ked-
venc hintánkra, és még folytathatnám a fel-
sorolást.
Kovács Lajosné Margó néni óvodai em-

lékei más természetûek! Õ egész életében te-
vékenyen vette ki részét az óvodai életbõl.
Nemrégen vehette át a Dömsödért Kitüntetõ
Emlékplakettet, és most a napokban kapja
meg a Gyémántdiplomát. Ezt a kitüntetõ fo-
kozatot azok a pedagógusok kapják, akik 60
éve szereztek diplomát, pedagógiai munká-
juk elismeréseként.
Ebbõl az alkalomból kerestem fel és kér-

dezgettem Õt:
� Kedves Margó néni! Mi késztette ar-

ra, hogy a pedagógiai pályát válassza?
� Nekem nagyon szép gyermekkorom

volt! Szüleim földmûveléssel foglalkozó em-
berek voltak. Szerettük, tiszteltük egymást.
Az elemi elvégzése után a tanító bácsim ja-
vasolta a szüleimnek, hogy taníttassanak.
Édesapám volt, aki ezt jobban támogatta,
Édesanyám pedig rettenetesen féltett, mert
beteges kisgyerek voltam. Végül mégis elen-
gedett! Az elsõ polgárit Dunapatajon végez-
tem, a második és harmadikat Kalocsán, a
negyediket 1943-44-ben Szentendrén fejez-
tem be. Az óvóképzõt Kalocsán végeztem.
� Volt-e a továbbtanulásnál más elkép-

zelése is?
� Szeretem a növényeket, ezért érdekelt a

kertészet. Sokat foglalkoztam otthon a csa-
ládban gyerekekkel, sokszor magam köré
gyûjtöttem õket. Végül mikor pályát válasz-
tottam az volt a döntõ, hogy úgy éreztem, a
kicsinyek közel állnak hozzám. Kalocsán,
1944 õszén kezdtük, 43-an az óvóképzõt.
Az oroszok bejövetele miatt október, no-
vember és decemberben az iskola zárva
volt. A négy év elvégzése után összesen 13-
an diplomáztunk.
� Hogyan tetszett Dömsödre kerülni?
� Az iskola elvégzése után a minisztérium-

ban kellett jelentkezni állásra, onnan a me-
gyei tisztifõorvoshoz, és ott adták meg az el-
sõ ideiglenes megbízást Dömsödre. Vonattal
érkeztem és egy rozoga busszal jöttem be a
faluba. Itt Kasza József bírónál és Dulcz
Gusztáv jegyzõnél jelentkeztem. 1948 októ-
berében vettem fel a munkát s kezdtem dol-
gozni a helyi óvodában. Szolgálati szobát is
itt biztosítottak számomra.
� Voltak-e kezdeti nehézségek, és ho-

gyan oldotta meg ezeket?
� A legfurcsább az volt, hogy itt már telje-

sen magamra voltam utalva. Egy év eltelté-

Kovács Lajosné Margó néni emlékei között kutatva talált rá évekkel ezelõtt erre az 1950-ben
készült óvodai csoportképre, 55 gyerekkel körülvéve, melyet az intézménynek ajándékozott. Saj-
nos már nemmindenkit sikerült beazonosítania, ezért kérem, aki tud, segítsen, hogy óvodatörté-
neti anyagunkbanmár teljeskörû legyen ez a tabló.
Acsoportképen láthatók balról jobbra:
Felsõ álló sor (1): Burján Éva, Õri Bálint, Major Erzsébet, Mészáros György, Szabó Margit,

Jánokiné Cziráki Zsuzsanna fõzõnõ/dajka, Jarosi Ilona, Frõlich Edit, Major Márta, Hegedûs
Mária, Dancsics Judit, Gyöngyösi Ilona, Zsolnai Gáborné (LacziMária) szakácsnõ, Kiss Gábor,
Buránszky János, Ispán László, Laczi Károly.
Álló sor (2): Orosz István, Pintér Ferenc,��,Lesi János, Bajnóczi��,Bajnóczi��,Ba-

ranyai Gizella (Szûcs Dánielné) óvónõ, Kopasz Margit (Kovács Lajosné) óvónõ, Czobor László,
BelencsikMihály, Ispán��,Bõdi István, Lesi György.
Ülõ sor:Hollósi Julianna, Jánoki Zsuzsanna,Hollósi Erzsébet, Hollósi Ilona, Bajnóczi Csaba ?,

Papp Ilona, ��, Kajdácsi Éva, Kocsi Katalin, Madár Irén, ��, Bábi Julianna, Nagy Katalin,
Ispán��.,MuzsaiKlára.
Alsó sor:�.., Bak Árpád,�.., Jánoki Erzsébet, Nagy Sándor, Hriazik Illés, Sörös László, Sö-

rös Dániel, Bugyi Éva, Belencsik Gyula, Bak Imre,Mendi��,Bátori Zoltán.
Aképet közreadta: Orosz Lajosné óvodavezetõ

Évtizedes kitartó munka a dömsödi óvodában

1949 tavasza

Folytatás a következõ oldalon
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Nagy örömmel kerestem fel Marika nénit otthonában, abból az alka-
lomból, hogy a napokban veheti át Aranydiplomáját. Õszinte szívvel gra-
tulálok neki, mindazok nevében, akiket a betûvetés és amatematika tudo-
mányára oly nagy szeretettel és odaadással tanított! Feltett kérdéseimre
türelemmel, készségesen válaszolt.
�Honnan tetszett kapni az indíttatást a pedagógusi pályára?
� Egy dunántúli településen, Csipkereken születtem, ami éppoly mese-

beli, kedves és szép volt számomra, mint a neve. Itt jártam iskolába, ahol
osztatlan oktatásban (1-4-ig és 5-8-ig) részesültünk. Akkoriban nem a
szülõk döntötték el, mi legyen a gyerekbõl! Tanítóink úgy ismertek ben-
nünket, hogy már a szemünk csillogásából tudták, melyikünket milyen
irányba �terelgessenek�. Az igazgató bácsim közölte Édesanyámmal: �
Ennek a kisleánynak tanulnia kell! Úgy is lett! A képzõ elsõ évfolyamát
Kõszegen végeztem, majd Budapesten tanultam és itt fejeztem be tanul-
mányaimat az Abonyi úti Tanítóképzõben.
�Hogyan tetszett Dömsödre kerülni?
�Miután végeztünk, egy év gyakorló tanítást kellett letölteni, s csak ezt

követõen lehetett államvizsgázni. Ilyen gyakorlatra érkezett Dömsöd-
re1956 júniusában három tanítójelölt, Szombati Judit,Majsa Ilona ésHer-
czeghMária. Az iskola igazgatója Decsov Lajos bácsi volt, aki határozott
keménységgel, mégis jóságosan fogadott bennünket. Egy évre szerzõdést
kötött velünk. Ennek leteltével tettük le az államvizsgát, és kineveztek a
dömsödi iskola tanítóivá.

�Kezdõ pedagógusként kapott-e valamilyen segítséget, ösztönzést,
volt-e példaképe?
� Az idõsebb kollegák próbálták átadni tapasztalataikat a fiatalabbak-

nak, és a tantestületben természetes volt, hogy segítettük egymás munká-
ját. Szeretettel és tisztelettel idézem fel néhányuk emlékét, akiktõl az útra-
valót kaptam.Majsa Ilona (Ispán Lajosné) osztálytársam volt a képzõben.
Barátnõk lettünk, Dömsödön kollegák, és férjeink révén egy családba ke-
rültünk. Szeretetben és tiszteletben éltünk, neveltük a saját, és a dömsödi
gyermekeket. Bár Õ nem érhette meg az Aranydiploma idejét, de bizo-
nyára sokan vannak Dömsödön olyanok, akik szívesen és szeretettel em-
lékeznek rá. Õ igazán, egész erejével tett eleget esküjének, amit végzõs-
ként tettünk a Fõvárosi TanácsDísztermében, hogy szívvel-lélekkel ama-
gyar ifjúság nevelését szolgáljuk. A Szõnyi iskolában lakott a Szõnyi há-
zaspár. Karcsi bácsi volt az igazgatóhelyettes, Margitka néni az alsó tago-
zatban elsõ és második osztályt tanított. Pályám során mindvégig minta
volt elõttem, ahogymunkáját végezte. Soha nem tett különbséget a gyere-
kek között, s a tanítási órák után sem ért véget munkája, mert mindig volt
gondja arra, hogy a leckék elkészüljenek. A neve fogalom volt, egész lé-
nye pedig fegyelmezett, tekintélyt parancsoló. Mindenki egyformán tisz-
telte Õt. Ami idõnkben a pedagógusoknak a szemléltetõ eszközöket is, és
az egész éves tanmenetet saját maguknak kellett elkészíteni. Ez a munka
az egész augusztusi hónapot igénybe vette. Áldott emlékû Bana Mariska
néni, mint tyúkanyó a kiscsibéit úgy gyûjtött össze bennünket, kezdõket a
lakásán. Ott tanította meg nekünk, hogy hogyan kell tervezni egy tanítási
évre az oktatást. Mindig vidám, mókás természete, arany szíve segített át
minket a nehézségeken. Az oktatás több helyszínen folyt. Az alsók: a
Szõnyi, Piactéri, Községi (mai Ságvári úti), Kaszinó (gyógyszertárral
szemben), Dabi iskolában (mai dabi ovi) és a Dabi Gyülekezeti Házban
tanultak. A felsõ tagozatnak a Hajós-kastély adott helyet, és szükség sze-
rint az említett épületekben is tanultak. Az elsõs osztályokba 30-40 gyer-
mek is járt egyszerre. Kemény harc volt az, hogy minden kisgyerekhez
odajusson a pedagógus, a tanítás folyamán kellõ segítséget nyújtson. A
Piac téren IványiMária nénivel tanítottam.Neki az iskola, a gyerekek vol-
tak a családja. Év elején célul tûztük ki, hogy mind a 38 gyerekünket
(akiknek 1/3-a cigány volt), megtanítjuk írni-olvasni. Sajnos minden
igyekezetünk ellenére csatát vesztettünk� Dabon az iskola épületében a
Szabó házaspár lakott (kezdõként mi is ott kaptunk egy kis szobácskát).
Olgi néni a dabi iskolaközösség szakmai vezetõje volt. Az iskola, a taní-
tás volt az élete. Keze nyomán csodálatos dolgok születtek. Jósága, szere-
tete kiapadhatatlan volt, minden nap újult erõvel kezdtemunkáját. Dabon

vel jött Szûcsné Gizike. Vele sokáig dolgoz-
tunk együtt. Késõbb, ahogy a gyermekek
száma nõtt, az óvoda is fejlõdött. Egymás
után jöttek a kiválóan képzett fiatal kollegák.
A nehéz idõszakokon mindig az itt lakó em-
berek szeretete, kedvessége lendített át. 1951
novemberében mentem férjhez. Házassá-
gunkból egy leányunk, Gréta és egy fiunk,
Lajos született.
� Volt-e kedves emlékezetes élménye?
� Ó, igen, számtalan kedves emlék van

gyerekekkel kapcsolatosan a tarsolyomban,
talán a következõ történetet emelném ki
mégis. Egy meleg nyári napon kint játszot-
tunk az óvoda drótkerítéssel körülvett udva-
rán. Bizony a környékbeli kutyusok alaposan
átrendezték, ezért kisebb-nagyobb lyukak

tarkították már. Egyszer csak azt vettem ész-
re, hogy a csoportlétszám egy maszatos,
meztelen kisleánnyal bõvült. Tündérien né-
zett ki, nagyon aranyos volt! A szomszéd
házból jött át játszani, a kerítésen át, a kutyák
járatán. Megkérdeztem a gyerekeimet, hogy
ki ismeri ezt a kislányt , mire az egyikük fel-
kiáltott: �Hiszen ez az én kishúgom!�
Gyakori kicsinyeknél, hogy felcserélik a

hangokat, ebbõl aztán nagyon érdekes sza-
vak kerekednek, amit bizony jó, ha az óvó
néni megért! Csak egy példa: EPLEK � ami
magyarra lefordítva LEPKE.
� Milyen nevelési elvet tartott maga

elõtt, amit pályafutása alatt mindig köve-
tett és másoknak is figyelmébe ajánlja
azt?

� Úgy kell szeretni a gyermeket, hogy an-
nak haszna is legyen. Követelni kell tõlük, de
szeretettel, hogy annak értelme legyen. �
Követelek, mert szeretlek!
� Van-e kapcsolata Margó néninek az

óvodával, a régi tanítványokkal?
� Természetesen! Nagyon kedvesek a kol-

legák, mert minden eseményre meghívnak.
Így aztán résztvevõje vagyok az óvodai élet-
nek! Mindez nagyon boldoggá tesz! A régi
tanítványaim közül rám köszönnek az utcán
s megkérdezik hogy vagyok? Nagyon jólesik
mikor megszólítanak és beszélgetnek velem!

Kedves Margó néni!
Engedje meg, hogy a továbbiakban jó egész-
séget és Isten áldását kívánjam! -V.I.-

AKIKAKIKTÕL AZ ÚTRTÕL AZ ÚTRAAVVALÓT KALÓT KAPTAPTAM�AM�
Beszélgetés IspánGáborné tanítóval.

Az elsõ osztályom 1957-ben, a Szõnyi iskola kertjében
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indították el z iskolai napközit, melynek elsõ tanító nénije Tóth Istvánné
Katóka lett. Hosszú éveken keresztül oktattunk együtt. Õ nemcsak taní-
tott, hanem helyes viselkedésre is nevelte a gyerekeket. Például, hogyan
kell megköszönnünk valamit, hogyan kell helyesen kérni, hogyan kell
szeretni, tiszteletet adni. Az iskolában tanító és anya volt egyszerre. Tanít-
ványai körülrajongták, szerették. Feltétlenül meg kell említenem Máté
GábornéKluh Erzsikét és testvérét, Kluh Rózsikát! Õk bátran felvállalták
vallási életformájukat. A tantestületben, melyben pályafutásom elsõ idõ-
szakát töltöttem, sok házaspár is dolgozott, így a kollegák közt szép szám-
mal voltak férfiak. Ezt azért tartom fontosnakmegemlíteni, mert õkmár a
puszta nézésükkel, mozdulatukkal, tartásukkal tekintélyt vívtak ki gyerek
és szülõ elõtt egyaránt. Tõlük lehetett tanulni, példát venni róluk! Szere-
tettel és tisztelettel emlékezek rájuk.
� A tanítási feltételek és sok más körülmény is megváltozott idõ-

közben.Mit tudott tovább adni a fiatalabb kollegáknak, hogyan segí-
tettemunkájukat?

�Az iskolában éveken keresztül voltammunkaközösség-vezetõ. Alsós
igazgatóhelyettesként 15 évig tevékenykedtem. Igyekeztem megtudni a
kollegák elképzeléseit, ötleteit, és megpróbáltam segíteni õket abban,
hogy megvalósíthassák azokat. Úgy érzem, inkább partnerük voltam,
mint szakmai vezetõjük. A munkakapcsolat mindig jó volt köztünk! A
mai napig gyakran hívnak szavaló- és prózamondóversenyekre, hogy ve-
gyek részt az értékelésben! Szívesen teszem!
�Azonkevesekközé tetszik tartozni, akikugyanabbólaz intézmény-

bõl mennek nyugdíjba, mint ahol egykor kezdõ pedagógusok voltak.
Van-emég a tarsolyábanútravaló, amit elmondhatnanekünk?
�A pedagógusmunkája sosem volt könnyû. Sem régen, sem napjaink-

ban. Kívánomminden kedves dömsödi kollégának, hogy naponta tudjon
megújulni, munkáját szívvel-lélekkel végezni, ezért hálás gyermeksze-
mek ragyogjanak rájuk!
�KedvesMarika néni! Egykori diákjai és a DömsödiHírnök olva-

sói nevében a jó Isten áldását kívánom további életére! -V.I.-

A gyermek számára a legfontosabb kapcsolati
rendszer a CSALÁD. Viselkedésüket, szokásrend-
szerüket a körülöttük élõ felnõttek alakítják.

Már az óvodáskorban oda kell figyelni arra,
hogy legyen a gyermekeinknek megfelelõ napi-
rendje!Anapirend nemmerev szabályrendszert je-
lent. Rugalmasan át is szervezhetõk.Anapirend lé-
nyege, hogy úgynevezett tájékozódási pontok van-
nak 1 napon belül, ami biztonságérzetet nyújt (ét-
kezések, lefekvés idõpontja�) Az alvás, pihenés
jelentõsége nagyon nagy.Ha sokáig néznek a gyer-
mekekTV-t, fantáziájuk �felpöröghet�, nehezen al-
szanak el, nyugtalanul alszanak, reggel nehezen,
fáradtan, rosszkedvûen ébrednek.Nagyobb a konf-
liktus lehetõségük, vagyis rossz napjuk lesz. Az ét-
kezések rendjére is érdemes odafigyelni. Nagycso-
portos óvodásnál már még tudatosabban kell a
rendszerességre törekedni otthon is, hiszen az isko-
la meghatározott rendet, egyfajta ritmus betartását
fogjamegkövetelni (órák, szünet, ebéd, játék, tanu-
lás). Sokszor a gyermekek életmódját nagymérték-
ben meghatározza a TV, számítógép. A levegõzés
kimarad az életükbõl. Azt azonban mindenkinek
tudni kell, hogy az egészséges testi fejlõdéshez na-
gyon fontos a mozgás, a szabad levegõ! A moz-
gásszükséglet kielégítéséért sokat tehet a család is.

� fogócska, bújócska, ugróiskola, tollaslabda,
célbadobás, túrázás, szánkózás�

Minden gyermek fejlõdése más és más. Termé-
szetes az is, ha némelyikük egy-egy területen jobb,
esetlegmásban lemarad.

Ha el tudjuk fogadni azt, hogyminden �hétköz-
napi� együttlét lelkük gyarapodásához, érzelmi
életük gazdagításához, értelmük fejlõdéséhez ve-
zet; õszinte kapcsolatot tudunk kialakítani a gyer-
mekeinkkel, s ezáltal sokoldalúan nevelõdhetnek
az iskolára, az életre.

Fejlesztõ játékok otthonra
Mozgásfejlesztés
Amozgások során gyermekeink ügyesednek, fej-

lõdik egyensúlyérzékelésük, mozgásuk összerende-
zetté válik, közben értelmi képességeik is fejlõdnek.
Biztosítani kell a családnak, hogy rendszeres napi já-
rásra legyen módja a gyereknek. Ugróiskolát is raj-
zolhatnak, akár a földre is, beleugorhatnakegy illetve
két lábbal. A nagymozgások fejlõdéséhez, azok ösz-
szehangolódásához, a szem- kéz koordinációhoz jó
lehetõséget biztosítanakakülönbözõ labdajátékok.

� labda dobása falhoz vagy szülõnek
� labda pattintgatása
� labda dobása levegõbe
� célbadobás
� labda rúgása
� labda vezetése földön, padon
Finommotorika fejlesztése otthon

A.) A kéz izomzatának erõsítése, lazítása
� kuglizás
� gyurmázás

� dugó dobás (vonal mögül, 1 kosárba kell bele-
dobni egyenként a dugókat)

� szivacs, csipesz összeszorítása
B.) Kézmozgás ügyesítése

� ujjnyitogatómondókák
pl. Hüvelyk ujjam almafa�

Ez amalac�
Egy,megérett a meggy�

�Ujjrejtés (kezek egymás mellett vannak az
asztalon tenyérrel lefelé.

Eldugjuk mindkét mutatóujjunkat, majd nyújt-
juk és így sorbaminden ujjunkat

� Csippentés az 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ujjal
� Földre fektetett bot pörgetése
� Vágjunk ki pl. egy kört. Ez lesz a napocska ar-
ca. Csipeszeket csíptessenek köré napsugárnak.

� Legóból, tüske építõbõl építés
�Minta kirakása pálcikákból, korongokból, lo-
gikai részlet elemeibõl

� Rajzolás színes ceruzával, zsírkrétával, bottal
a homokba

� Papírtépés, hajtogatás
� Gyöngyfûzés, szívószálfûzés
� Cipõfûzés gyakorlása

C.) Grafomotoros készség fejlesztése
� Vonalvezetés kézzel, ujjal, ceruzával
� Sorok közötti folyamatos vonal megrajzolása
�Minta nyomán haladó rárajzolás
� Hiányzó vonalak pótlása
Jó játékot!
Folytatjuk. MadarászMária

Iskolakezdés III.

Nyugdíjba vonulásunkkor a kollegák szeretetteljes meglepetés mûsora
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KétTamásnak is szeretnénkköszönetetmon-
dani. Az egyikGábor Tamás. Neki azért, mert
május 16-án segített abban, hogy félszáz gyerek
jól érezzemagát.AmásikRupaTamás, a Petõ-
fi téri iskola nyolcadikos tanulója, aki összetar-
totta, és újból gyõzelemre vitte csapatunkat.

Hetedik éve rendezünk Dömsödön futball-
bajnokságot,melyre a környék hasonló iskolái-
ba járó gyerekeit hívjuk meg. Minden évben
kemény harc folyik egy vándorserlegért, me-
lyet már másodszor Gábor Tamás ajánlott fel.
(Az elsõt véglegmegnyerte a dömsödi csapat.)

Az idei eredmények: I. Dömsöd
II. Kiskunlacháza
III. Szigethalom
IV. Tököl

Sajnos Dunavarsány csapata az utolsó pilla-
natban lemondta részvételét.

A hazai csapat tagjai: Rupa Tamás (8. o.),
Végh Adrián (8. o.), Szûcs Sándor (7. o.),
Bulyáki István (7. o.), Horváth Norbert (6. o.),
Kun István (6. o.), Csepregi János (6. o.) és
HorváthMárió (4. o.)

Rupa Tamás a legtöbb gólt rúgta, ezért a
gólkirály címet is elnyerte.
Szép volt fiúk! Köszönjük!

Jutka néni, Kati néni, Zsuzsa néni
a Petõfi téri iskola tanárai

Köszönjük Tamás!

JÁTSSZUNK EGYÜTT!

Májusi helyesmegfejtésünk:
SZENTJÁNOSBOGÁR

Helyesmegfejtõink:
Vitáris Petra és Vitáris Péter

Gratulálunk nekik!

Júniusi játékunkban a képrejtvényt megoldva,
két író nevét kapjátokmeg!

A helyesmegfejtéseket juttassátok el hozzám,
vagy dobjátok be az OMK bejáratánál elhe-
lyezett ládába.
A borítékra írjátok rá a neveteket és a jeligét.

(Jávorka JózsefnéRózsa néni)

ÜÜggyyee ss kk eeddõõÜÜggyyee ss kk eeddõõ
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Iskolaév végén óhatatlanul leltárt készít az
ember. Méginkább így van ez, ha ez az év egy
négyéves ciklust lezáró út vége.
Gyermekeink jövõre felsõ tagozatban foly-

tatják tanulmányaikat. Az elmúlt négy évet két
olyan csodálatos tanító néni védõszárnyai alatt
töltötték, akik segítették, nevelgették, noszogat-
ták, vigasztalták, ösztönözték csemetéinket, mi-
kor, mire volt éppen szükségük. Játszva tanul-
tak, szinte észre sem vették, hogy mire megy ki
a játék. Közben okosabbak, tapasztaltabbak, fe-
gyelmezettebbek, figyelmesebbek lettek.
Szerencsések voltak, mert nem volt állandó

teljesítménykényszer; ha nem ment elsõre, volt
türelme a tanító néniknek, és sikerült második-
ra, ha nem kerekedett a betû karácsonyra, meg-
érett tavaszra az írás.
Aztán ahogy nagyobbacskák lettek, kaptak

egyre több feladatot és lehetõséget (sohasem
annyit, hogy otthon is �görcsölni� kellett volna
vele). És õk éltek is ezzel. Volt, aki rajzaival
nyert versenyt, volt aki matematika vagy nyelv-
tan versenyen ért el eredményt, de lelkesen állí-
tottak össze színdarabokat, táncokat is.
Így aztán lett sok sikerélmény, mindenki ki-

próbálhatta, megmutathatta magát.
Tanáraik pedig nem álltak meg a tanításnál,

nevelték õket elsõsorban jó példával, hiteles-
séggel, másrészt a lehetõségek és korlátokmeg-
ismertetésével.
Kedves Ági és Csöpi! Hadd köszönjemmeg

a többi anyuka és apuka nevében is, hogy gyer-
mekeinknek csodálatos négy évet biztosította-
tok. Ígérem, hogy õrizni fogjuk azt a darabot,
amit magatokból adtatok nekünk.
S hogymit gondolnak a gyerekek?
Megkérdeztem õket. Ez a néhány cenzúrá-

zatlanmondat magáért beszél.
Szeretettel:

Baranyi Ágota

�Ági néni és Csöpi néni aranyos. Jó jegyet
adnak. Ági néni viccesebb, mint Csöpi néni.
Azért fogom sajnálni, ha nem oda fogok járni,
mert kedvesek voltak hozzám.�

Á. B.

�Ági néni ésCsöpi néni nagyon kedves tanító
néni. Én még nem régóta járok ebbe az osztály-
ba. Nagyon tetszik, ahogy Ági néni a matek,
környezet, rajz, ének és technika órát tartja. És
az, ahogy Csöpi néni amagyar órát tartja.�

A. T.

�Tökéletes tanító nénik. Csöpi néni éles sze-
mével és bûvös szemüvegén átminden hibát ki-
szúr. Vajon ki lesz az, akinek a bizonyítványá-
ban nem lel hibát?
Ági néni: igaz, kicsit szigorú, de ennyi szere-

tet mellett ez semmi.

Õk ketten az én tanító nénijeim, jobbra nem
is vágytam."

B.B.

�Nagyon kedvesek, választani nem lehet kö-
zöttük. Megvan mindkettõjüknek a saját jó tu-
lajdonsága. Ági néni nagyon fellelkesíti az órán
a gyerekeket, Csöpi néni miatt pedig mindenki
szereti a nyelvtant és a fogalmazást. Szerintem
nagyon szerencsések vagyunk, hogy hozzájuk
járhatunk.�

B.V.

�Köszönöm az egész évi tanítást! Nagyon
fogtok hiányozni, aranyosak voltatok.�

D. B.

�Õk napmint nap nagyon sokat foglalkoznak
és törõdnek velünk. Az eltelt 4 évben sok jó öt-
letet és nagyon sok jó dolgot tanítottakmeg.Né-
ha igaz, hogy szigorúak, de meg is érdemeljük,
és ebbõl tanulunk is. Szerintem õk a legjobb ta-
nár nénik az egész világon.�

F. R.

�Szerintem a legjobb tanár nénik, sok helyre
elvittek kirándulni.�

F. A.

�Elsõ osztály óta hozzájuk járok. Csöpi néni
segített a tollbamondásban. Nem szeretnék el-
menni tõlük. Õk a leges-legjobb tanárok.�

G.K.

�A mi tanítóink szuperek! Jó tulajdonságaik
rajtunk is meglátszanak. Tanításuk nem volt hi-
ába való négy éven át. Okosak vagyunk nekik

köszönhetõen. Kedvesek hozzánk és sokat fog-
lalkoznak velünk. Még kirándulásokra és tábo-
rokba is elvisznekminket. Miminden nap talál-
kozunk velük az iskolában, ahol éjt-nappallá té-
ve dolgoznak azért, hogy nekünk jó legyen. Õk
a mi tanítóink, remélem, én is ilyen leszek, ha
felnövök.�

Gy. I.

�Én azért szeretem õket, mert néha szigorúak,
de ezt értünk teszik. Igaz, nem régóta ismerem
õket, de nagyon megszerettem mindkettõjüket.
Kár, hogy jövõremár nemoda fogok járni.�

H. J.

�Nagyon sokat tanultam már tõlük. Nagyon
kedvesek szoktak velünk lenni. Õk soha semvi-
táznak."

H. L.

�Azért szeretem õket, mert kedvesek és ara-
nyosak és nem szigorúak. Nagyon fogom saj-
nálni, ha el kell mennem.
Ez a 4 év volt a legjobb év életemben.�

H. L.

�Csöpi néni és Ági néni a világ legjobb taná-
rai. Nagyon aranyosak mind a ketten. Nagyon
szeretem õket.�

J. A.

�Elõször Csöpi nénirõl az volt a vélemé-
nyem, hogy nagyon szigorú, de most már tu-
dom, hogy a legjobbat hozza ki belõlünk. Ági
néni ugyanazt akarja kihozni belõlünk. Kár,
hogy jövõre nem fognakminket tanítani.�

K. Á.

OTTHON AZ ISKOLÁBAN
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�Második osztályban jöttem ide és kezdet-
tõl fogva kedvesek voltak velem. Kár, hogy
ötödikes koromban nem õk lesznek velem.�

K. K.

�Szerintem kedvesek, de néha szigorúak is.
Amikor elsõbe jöttem, akkor félénk voltam, de
ahogy múltak az évek, egyre bátrabb lettem.�

K. D.

�Csöpi néni szerintem a legjobb magyarta-
nár néni, mert néhányszor órán viccelõdni
szokott. Hát Ági néni meg a legjobb matekta-
nár néni, akivel csak találkoztam. Nagy kár,
hogy jövõre nem õk tanítanak.�

P. Sz.

�Csöpi néni a szigorúság mestere, de ked-
ves, aranyos is szokott lenni. Ági néni a leg-
jobb matektanár néni és a legjobb mókames-
ter.�

P. I.

�Én azért szeretek ebbe az osztályba járni,
mert sokan nagyon kedvesek velem. A két
tanító néni egyszerre szigorú és kedves is.�

S. B.

�Õk voltak a legklasszabb tanáraim. Na-
gyon jó dolgokat találtak ki nekünk, hogy jól
érezzük magunkat az iskolában. Köszönjük
szépen!!�

Sz. G.

�Én egy éve járok ebbe az osztályba. Ági
néni a legjobb matek és köri tanár. Csöpi né-
nit azért szeretem, mert õ a legjobb tanár né-
ni. Én arra emlékszem, amikor fogalmazás
órán felkiáltottam az A betûvel, akkor az
egész osztály nevetett. Nagyon rossz lesz, ha
nem hozzájuk fogok járni.�

T. N.

�Nagyon köszönök mindent, amit ebben
az évben nyújtottak nekünk és, hogy mindent
megtettek értünk.�

V. K.

Az iskolába 429 növendék iratkozott be furu-
lya, fuvola, klarinét, trombita, zongora, gitár,
néptánc, társastánc, grafika, kézmûves, vala-
mint színjáték tanszakra.
Intézményünk a dömsödi székhelyen kívül

több telephelyet ismûködtet, ígyApajon,Maká-
don, Szigethalmon és Budapesten is tanítunk fu-
rulyát, néptáncot, társastáncot, színjátékot.
2007 decemberében került sor az alapfokú

mûvészetoktatási intézmények minõsítésére,
amely minõsítõn iskolánk �KIVÁLÓRA MI-
NÕSÍTETTALAPFOKÚMÛVÉSZETOKTA-
TÁSI INTÉZMÉNY� címet kapott. Aminõsítés
során az egyes tanszakokat a szakma kiváló kép-
viselõi látogattákmeg óralátogatás keretében.
Az iskolai események közül kiemelkedik a

november 23-24-én megrendezett Dömsödi
Mûvészeti Napok, melynek keretében Katalin-
bált szerveztünk. A bál bevételébõl Rába-közi
népviseleti ruhákat tudtunk vásárolni a néptánc
tanszakos növendékeknek.
Decemberben az Ezüst Fenyõ Idõsek Ottho-

nában adtunk karácsonyi mûsort Kiskun-
lacházán a zenei tanszakos növendékeinkkel,
ezenkívül adventi hangversenyt adtunk az isko-
la székhelyén.

Januárban lezajlottak a féléves vizsgák, be-
mutatók, februárban nagyszabású társastánc be-
mutatót tartottak a dömsödi és apaji társastánco-
sok azOMK-ban.
Március 15-én trombitásaink vettek részt a

községi ünnepélyen, áprilisban a Comenius Is-

kolai Együttmûködés keretében zenei-, tánc- és
színjáték tanszakos növendékeink mûsort adtak
külföldi vendégeinknek, akiket április 3-8. kö-
zött láttunk vendégül.
Májusban, júniusban év végi vizsgákat, be-

mutatókat tartunk folyamatosan.

A 2007/2008. tanév a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben

Diákjaink a Rába-közi népviseleti ruhákban táncolnak

Valahol Európában c. musical elõadás Bugyin
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Növendékeink egyéb rendezvényeken is részt
vettek, mint pl. a Valentin bál, Banya bál, nyug-
díjas nap, a szigethalmi néptánctalálkozó, a Fe-
rencvárosi AlapítványiNap, DömsödiNapok.
Iskolánk grafika és kézmûves tanszakos nö-

vendékei részt vesznek egy Comenius Iskolai
Együttmûködések keretében zajló projektben,
melynek szakmai szervezõje, koordinátora Var-
ga Anett tanárnõ.
Színjáték tanszakosaink ebben a tanévben

TÍZ alkalommal mutatták be a Valahol Európá-
ban c. musical-feldolgozást az Iringó Színjátszó
Körrel közösösen.

Szigetbecsén, Makádon, Taksonyban, Bu-
gyin, Tökölön, Kiskunlacházán és több alka-
lommal Dömsödön tapsolhatott a közönség a
lelkes szereplõknek. A többnyire jótékonysági
elõadásokon a szereplõk rászoruló gyerekek ré-
szére ajánlották fel a bevételt. A színvonalas
elõadást a felkészítõknek: Bognár Gáborné ta-
nárnõnek, Tarr Istvánnénak, Orosz Kingának,
valamint a színjáték tanszak fõszervezõjének:
Nagy Sebastiánnak köszönhetjük.
Április hónapban két versenyen vettek részt

iskolánk növendékei. Mindkét körzeti versenyt
a szigetcsépi mûvészeti iskola szervezte. A fu-
rulyaversenyen szóló kategóriában Varga Ist-
ván, a kamara kategóriában a reneszánsz együt-
tes III. helyezést ért el. Felkészítõ tanáruk So-
mosAndrás.
A rajzversenyen három különbözõ korcso-

portban három I. helyezettünk lett: Csiszár Dó-
ra, Bábel Beáta, Jároli Dolli. Felkészítõ tanáruk:
VargaAnett.
Május 11-énVácott a társastánc tanszak nagy

sikereket ért el a minõsítõ versenyen, ahol kü-
lönbözõ korcsoportok, valamint páros és cso-
portos koreográfiák szerepeltek. Páros kategóri-
ában Tillinger Tímea és Szigethy Sándor bronz
minõsítést, Varga Andrea és Nagy Gábor arany
minõsítést, Bak Barbara és Erdõs Sándor arany
minõsítést, Bábel Brigitta és Kiss Gergõ arany
minõsítést nyertek. Bábel Barbara és Radics
Roland a legjobb párosnak járó fõdíjat is meg-
kapta. Csoportos kategóriában a Cha-cha cha

koreográfia arany minõsítést, a Maszk koreog-
ráfia arany minõsítést kapott. A Maszk koreog-
ráfia elhozta a legjobb csoportnak járó fõdíjat,
valamint a legjobb elõadásmódért járó különdí-
jat is. A társastánc tanszakos növendékeink fel-
készítõ tanára:MihóDiána.
Tanítványaink és tanáraink júniusban három

év végi bemutatóra készülnek. Június 3-án a
néptáncosok, 10-én a zenei- és színjáték tansza-
kosok, 20-án a társastánc tanszak növendékei
tartanak bemutatókat, melyekre szeretettel
meghívjuk a kedves dömsödi Lakosokat.
Növendékeink június 16-18-án 9 és 16 óra

között iratkozhatnak be a mûvészeti iskolába.
Az alábbi tanszakok közül választhatnak: fu-
rulya, fuvola, klarinét, trombita, zongora, gi-
tár, néptánc, társastánc, grafika, kézmûves,
színjáték tanszak.
Felhívjuk a szíves figyelmét mindenkinek,

hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ménnyel rendelkezõknek a mûvészeti iskolá-
ban egy tanszak igénybe vétele ingyenes,

egyébként térítésköteles. A jelentkezéskor be-
iratkozási lapot kell kitölteni, és a gyermekvé-
delmi kedvezményrõl szóló határozatot be kell
mutatni. A régi növendékek hozzák magukkal
a bizonyítványukat is.
Megköszönöm növendékeinknek a sikeres

fellépéseket, jó tanulmányi- és versenyeredmé-
nyeket. Köszönöm a sikeres tanévet kollégáim-
nak, akik a következõk: Angyal László Károly
� néptánc, Bagi Ferenc � néptánc, Bognár
Gáborné � színjáték, Fekete Annamária � nép-
tánc, Horváth Ágnes � zongora, Mihó Diána �
társastánc, Nyikes Krisztián � furulya és trom-
bita, Povázai Gyula � furulya, klarinét, Sebes-
tyén Gábor � gitár, Somos András � furulya, fu-
vola, kamarazene, Tóth Andrea � társastánc,
VargaAnett � grafika, kézmûves.
Iskolánk minden tanulójának és dolgozójá-

nak kellemes nyári pihenést kívánok!

Köntös Ágnes
igazgató

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd 1998. június 22-én került bejegyzésre közhasznú szervezetként a Pest Megyei Bíróságon
5.Pk.60.166/1998/2. szám alatt.
A közhasznú tevékenységet az alapító okirat tartalmazza, mely szerint az alapítvány célja különösen a mûvészeti iskolában

folyó oktatómunka támogatása, eszközök beszerzése, szakmai utak szervezése és támogatása, találkozók, versenyek
szervezése, anyagi feltételeinek biztosítása.
Támogatást az alapítvány a Dömsödi Református Egyháztól kapott 50.000 Ft-ot, az adózók által felajánlott 1%-ból 44.413 Ft

folyt be, valamint 240 Ft kamat került könyvelésre.
A kiadások közt 10.468 Ft banki költség szerepel.
2007. december 31-én az alapítvány pénzkészlete 11.716 Ft volt, a bankszámlán: 135.788 Ft volt.
Az alapítvány az alapító okiratban foglalt közhasznú céloknak megfelelõen végezte tevékenységét.

Köntös Ágnes , a kuratórium elnöke

SSzzöövveeggeess bbeesszzáámmoollóó aa 22000077.. éévvii kköözzhhaasszznnúússáággii tteevvéékkeennyyssééggrrõõll

Társastáncosaink
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Összeállításunkkal emlékezzünk halálának 50. évfordulóján Edvi Illés
Aladárra!
Dömsöddel való kapcsolata az 1940-es évektõl 1958-ban bekövetke-

zett haláláig tehetõ. Alkotásainak jelentõs részét ennek a tájnak a termé-
szeti szépségei, és az itt élõ becsületes emberek ihlették.

�Edvi IllésAladár 1870.május 25-én szü-
letett Budapesten és meghalt 1958. június 1-
jén Budapesten. Festõ, grafikus. 1888-1893
között a bp.-iMintarajziskolában tanult Szé-
kely B. és Greguss J. növendékeként, majd
két évet Párizsban a Julian Akadémián töl-
tött. Ezután Londonban tanulmányozta az
angol akvarellfestészetet. 1897-ben ösztön-
díjjal Olaszo.-ba ment. 1891-tõl folyamato-
san szerepelt kiállításokon. 1903-tól a bp.-i
Képzõmûvészeti fõiskolán tanított. 1905-
ben Erdélyben és Töröko.-ban a nemzeti
szalonban rendezték meg gyûjteményes ki-
állítását.Mûveit azMNGõrzi.�

(MagyarNagylexikon)

Életérõl, és munkásságáról idézünk, a Részletek E.I.A. és mûvészete c.
tanulmányból (Sopron, 1942): �Az a mûvészeti irányzat, amely a natura-
lizmus és impresszionizmus szellemében, a múlt század utolsó harmadá-
ban, a természet õszinte visszaadását tûzte ki célul, egyik igen kiváló hazai
képviselõje: Edvi IllésAladár. Élete,mûködése amaga sokrétûségébenma
már tisztán áttekinthetõ egészként áll elõttünk.Alkotásaiból festõi hitvallá-
sa, a természettel szemben való állásfoglalása hiánytalanul kitûnik. Azon
kevés számúmûvészünk közé tartozik, aki indulása álláspontját beérkezé-
se után semmódosította soha sma is hûségesen kitart ifjúsága � akkoriban
még annyira friss � jelszavai mellett. Ez a jelszó pedig a természet áhitatos
szívvel való megértése, megközelítése, megértése és a látottak visszaadá-
sa: nem különben hangsúlyozása annak az õsi örömérzetnek, amely a lel-
kes mûvészt az alkotás folyamán mindenkor eltölti. Az a sokféle mûvészi
irány, amelyEdvi IllésAladár hosszúmunkás élete alatt föl és letûnt, õt ter-
mészetszemléletében, mûvészi meggyõzõdésében soha meg nem zavarta:
mindig megmaradt finom ízlésû, halk szavú mûvésznek. Aki soha nem
volt szolgai másolója, hanem meleg szívû átköltõje a természetnek; aki
igaz rajongással kereste és választékos kézzel rendezte el mûvészi monda-
nivalóit, akár az alföldi romantika veszendõ világának lassan halódó ma-
radványai, akár Kalotaszeg (Kõrösfõ) festõi népviselete, vagy a számûzött
Rákóczi és bujdosó kurucainak tovatûnõ rodostói emlékei szolgáltatták
azokat. Munkáit mûvészi becsük, az alapos mesterségbeli megmunkálás
mellett még jellemzi feltétlenmagyarságuk.�
KITÜNTETÉSEINémet, Francia és a Révai lexikon alapján.
1893 Párizs: Elsõ díj Akt tanulmányok; 1895 Budapest: Esterházy-díj;

1897 Budapest: Andrássy Denis-díj; 1899 Budapest: Mûvészetbarátok
díja; 1903:Nemzeti Szalon-díj; 1906Budapest:Nemzeti Szalon-díj; 1906
Milano: Aranyérem, mint professzornak; 1908 London: ezüstérem; 1909:
München: II. Nemzetközi kiállítás, aranyérem; 1909 Budapest Mûcsar-
nok: Esterházy-díj; 1910 BudapestMûcsarnok:Mûvészeti Szövetség díja;
1911 Budapest: Esterházy-díj; 1916 Budapest: Állami aranyérem; 1922
Budapest Nemzeti Szalon: Erdélyi kiállítás Állami Díj; 1925 Budapest
Mûcsarnok: Pallik díj; 1925 Budapest Nemzeti Szalon: Akvarell-festésze-
tért Állami díj; 1926 Budapest: �MAPE�-díj; 1926 Budapest Mûcsarnok:
Wolfner-díj; 1928 Budapest Nemzeti Szalon: Balaton kiállítás; 1929 Bar-
celona: Aranyérem; 1939 Kassa: Nemzeti Kiállítás, Állami Nagy Arany-
érem; 1953Budapest Munkácsy-díj; 1958 ÉrdemesMûvész kitüntetés.

Az itt élõ emberekkel való viszonyát, híven tükrözi a következõ írás.

Egy késõi levél�
KedvesAladár bácsi!
Ötven év telt el halálod óta, de hamost még élnél, nagyon sokmondani-

valóm lenne számodra. Nehéz így levélben, de mégis megpróbálom.
Mikor Dömsödre kezdtél járni, én még nem voltam húsz éves és Te

már közeledtél a nyolcvanhoz. Feleségeddel, Etelka nénivel, aki csodála-
tos portrékat készített többünkrõl az évek folyamán, és fiadékkal belesze-
rettetek ebbe a faluba. A táj, az emberek, minden megragadott, és mi is
befogadtunk titeket. Túl a II.világháború kínszenvedésein itt barátokra
és sok-sok képednek témájára találtál.Az emberek kezdtek rád ismerni, a
fehér vászonkalapodról, fehér bajuszodról, szakálladról, ahogy festõáll-
ványoddal, vásznaiddal itt-ott megjelentél és festeni kezdtél. Amit meg-
örökítettél, abba belefestetted a szeretetedet. Eleinte csak kerestétek, hogy
hol lakjatok, aztánmegállapodtatokadömsödi református parókián, ahova
mindig szeretettel visszavártNagyGábor tiszteletes és családja.Végülmár
második otthonotokká vált az a ház, és mi fiatalok köréd csoportosultunk.
Eleinte kíváncsiságból,majd azért,mert tanítónkká is lettél. Emlékszem, né-
ha én vittelek ki egylovas kocsinkkal, hogy pusztát festhessél. De megfestet-
tél lovakat, házakat, kisborjakat, öreg embereket, szép cigányasszonyt
gyermekével és még sok mindent. Mikor Veled mehettem, mindig tanítot-
tál. Megmutattad, hogy mi a szépség. Könyveket adtál a mûvészetekrõl,
vagy más írásokat. Tõled tudom, hogy annyi értékes elolvasnivaló van a
világon, hogy nem szabad az idõnket fércmunkákra pazarolni. Kiállítá-
sokra vittél vagy küldtél, és aztán beszélgettünk a látottak, az olvasottak
szépségérõl. A húgommal, barátnõimmel körülötted nyüzsögtünk és Te
nem szûntél meg beszélgetni velünk. Én abban a korban voltam, amikor a
legképlékenyebb az ember a tanulásra. Most szeretném megköszönni azt
a tanításodat, ami a mai napig így öregen is hatással van rám. Azt
mondtad: -�Kislányom, figyelj arra, hogy ha bármilyen öreg leszel is,
nem szabad elfásulni, elszürkülni belülrõl! Az élet tele van szépségekkel,
amit mindig észre kell venni, örülni kell neki, mert ezeket ajándékba
kapjuk!Ha elfelejtkezünk róla, akkor leszünk igazán szegények. Nem az
évek száma öregít meg, hanem a közömbösség, de ezért örökké harcolni
kell, mert csak úgy tarthatjuk meg!� Újra csak köszönöm és szeretettel

emlékezemRád. D.Nagy Judit

Kedves Olvasók!
Edvi Illés Pál, a festõ unokája, aki Németországban él, deDömsödöt

második otthonának tartja, arra kéri Önöket, hogy ha valaki tud eladó
festményt nagyapjától vagy nagyanyjáról szívesenmegvenné.
Ezenkívül fontosnak tartanánk, hogy aki még emlékszik a Döm-

södön töltött évekkel kapcsolatosan valami kis történetre, eseményre,
az keressenmegminket a könyvtárban. Halálának 50. évében ezeket az
összegyûjtött emlékeket szeretnénk közreadni a Dömsödi Hírnökben.
Minden kis emléknek nagy értéke van!
Köszönjük: D.Nagy Judit és Vass Ilona

AA ffeessttõõ ééss DDöömmssöödd ��

Tehén borjával 1911

Munka közben, ahogy
õt sokan látták
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A labdarúgók szereplése a
megyei bajnokságban

Dömsöd �Dunaharaszti 0:8

Kóka �Dömsöd 0:3

Dömsöd �Hévízgyörk 1:2

Õrbottyán �Dömsöd 4:1

Dömsöd � Tárnok 0:4

A tabella utolsó helyén tartózkodó csapa-
tunk tisztes helytállásra törekedve sportsze-
rûen igyekszik teljesíteni a bajnoki mérkõ-
zéseket. A Kóka elleni idegenbeli gyõzelem
felcsillantot némi reményt, de ezer sebbõl
vérzõ csapatunk jelenleg csak ennyire képes.

Az utolsó hazai mérkõzés június 8. vasár-
nap 17 óra

varsányi

Iskolák közötti horgászverseny Ráckevén
Az április vége mozgalmas volt a dömsödi horgászok számára, hiszen 27-én vasárnap nem

csak az egyesületünk házi horgászversenyére került sor, hanem azzal teljesen azonos idõpontban
rendezte a Ráckevei Horgász Egyesület és a Duna-ági Horgász Szövetség a szokásos Duna-par-
ti általános iskolák részére kiírt megmérettetést Ráckevén a Piac-téren.
Adömsödi iskolások tavaly vettek részt elõször ezen a versenyen, és az akkori eredménymin-

den várakozást felülmúlt, hiszen az alsósok elsõ, míg a felsõsök második helyezést értek el az
erõs mezõnyben, hét iskola közül. Az idén is a Dömsödi Horgász Egyesület vette át az iskolától
a feladatot, és felkészített egy 3 fõs alsós és egy szintén 3 fõs felsõs csapatot, ezen kívül az
etetõanyagokat és csalikat is az egyesület vásárolta. A felkészülésnek aztán szerencsére az ered-
ménye is meglett, hiszen rendkívül szoros eredmények születtek, melynek során az alsó
tagozatos csapat ismét elsõ lett, míg a felsõsök a dobogóról mindössze 80 gramm(!) hallal
lemaradva a 4. helyen végeztek.
A helyezettek kupát és érmeket kaptak, de azt biztosan állíthatom, hogy egyik résztvevõ sem

volt elkeseredve, mert minden gyerek kapott egy-egy Shimano spiccbotot ajándékba, sõt a rác-
kevei egyesület még tízóraival is kedveskedett a versenyzõknek és kísérõiknek.
Reméljük, ezt amár hagyományosnakmondható jó szereplést jövõre ismeg tudjuk ismételni.
Az alsós csapat tagjai: Saller Tímea, Dobrai Bence és Ambruska Tamás voltak.
A felsõsöket Saller András, SutaMáté és Zölei Ádámképviselte. TartalékDobrai Ferenc volt.

BaloghLászlóH.E. titkár

Április 27-én vasárnap tartotta szokásos évi halfogó versenyét a Döm-
södi Horgász Egyesület az Északi övcsatornán.
67 fõ 4 kategóriában (gyerek, ifi, nõi, felnõtt) vett részt idén a viadalon,

mely reggel 7-kor kezdõdött a helysorsolással. A verseny fél nyolckor
kezdõdött és fél tizenegy óráig tartott.
Az idõjárás kegyeibe fogadta a résztvevõket, mivel ragyogó, napos idõ

volt egész verseny alatt. Ami hiányzott, az a halak étvágytalansága.
Voltak szakaszok, ahol mindenki fogott, de voltak olyanok is, aki vé-

gigunatkozták a 3 órát.
Persze a nagy igazságok a végén derültek ki amérlegeléskor,mert ugye

a helyezések a fogott grammok alapján kerülnekmegállapításra�
A verseny meglepetése Siket Péter ifi horgász halfogása volt, akinek

egyedül sikerült annyi halat fognia, mint az egész mezõnynek! Ezért
külön gratulálunk!

Sajnos minden indulónak nem tudtunk díjat adni, de 15 fõ így is
gazdagabb lett 1-1 kupával, és a �Virágoskert�Drogéria háromkülöndíjá-
val. Így volt: �Legfiatalabb leány�, �Legfiatalabb fiú�, �Legnagyobb hal�
különdíj,

Eredmények:
Legfiatalabb résztvevõk:

Leány Imre Zsófia 20 g
Fiú Szegedi Tamás 20 g

Gyermek kategória:
1. Szegedi Imre 180 g
2. NagyGergõ 40 g
3.Major László 40 g

Ifi kategória:
1. Siket Péter 5260 g
2. Dulcz Dénes 300 g

Nõi kategória:
1. TóthMárta 160 gr +Virágoskert különdíj
2. Hatalák Józsefné 100 g

Felnõtt kategória:
1. Horváth Károly 1140gr +Virágoskert különdíj
2.Mészáros László 980 g
3. Fabók Sándor 620 g
4.MovrinMáté 540 g
5. Balogh László 520 g

Legnagyobb hal különdíját Siket Péter ifi horgász kapta az 560 g-os
kárászért.
A díjakat Tóth István elnök és Ács Balázs alelnök adták át.

H.E.Önkörmányzat

Beszámoló a Dömsödi Horgász Egyesület
horgászversenyérõl
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KKééppeess  bbeesszzáámmoollóó.. .. ..

Csikónézõben

ADömsödi Napokon

MikulásItt a farsang, áll a bál

Anyák napja

Ismerkedés a kutyussal
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......aa ddöömmssööddii kkiissccssooppoorrtt éélleettéébbõõll

Hattyúkkal

Útban Mártika nénihez Önfeledt játék

A kisnyuszikkal Lovaskocsikázás Tassra

Vendégségben Gnájéknál
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�Ha lehetséges, amennyire tõletek telik, élje-
tek minden emberrel békességben. Ne álljatok
bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adja-
tok helyet az õ haragjának, mert meg van írva:
Enyém a bosszúállás, én megfizetek � így szól
az Úr. Sõt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha
szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, para-
zsat gyûjtesz a fejére. Ne gyõzzön le téged a
rossz, hanem te gyõzd le a rosszat a jóval.�
Róma 12,18-21

Az emberi együttélés egyik legszomorúbb ta-
pasztalata, hogy vannak, akik ellenséges maga-
tartást tanúsítanak a másik emberrel szemben.
Mit tegyünk ebben a helyzetben, ha a saját éle-
tünkben tapasztaljuk ezt? Mit mond errõl Isten
Igéje?Hogyan gyógyulhat ki az ember az ellen-
ségeskedés betegségébõl?
Az emberek élete tele van sokféle nyomorú-

sággal, hiúsággal, szívtelenséggel, gõggel s az
ebbõl fakadó és mások felé irányuló bántással
és ellenségesmagatartással. Ezt nemkönnyû el-
viselni. Megdöbbentõ, hogy a teremtett világ-
ban az emberek legtöbbet egymástól szenved-
nek. És sokszor nem is az idegenektõl, hanem
talán a legközelebb állóktól. A férj a feleségtõl
és viszont, az anya a gyermekétõl, anyós a me-
nyétõl és még sorolhatnánk a különféle kötõdé-
seket, amelyeket megront az ellenséges indulat.
Milyen sokan hordoznak lelki sebeket emiatt!
Mennyire meg tudják keseríteni az emberek
egymás számára az életet!
Az Ige arra tanít, hogyan válaszoljunk az el-

lenséges magatartásra, hogyan védekezzünk el-
lenük.
Ez azért is nagyon fontos, mert a rosszindulat

az mindig rombol és lefelé húz. Az emberi élet
egy alacsonyabb szintjére süllyeszt, ahol termé-
szetes a szemet szemért, fogat fogért elv érvé-
nyesülése. Ezt látjuk nemcsak a hírmûsorok be-
számolóiban, ahol a kõzáporra puskagolyóval
válaszolnak, hanem az iskoláinkban is, ahol a
diáktársnak meg kell halnia, mert a volt �bará-
toknak�már nem tetszett a viselkedése.
Az általános emberi gonoszságnak az a tulaj-

donsága, hogy ragad, mint a piszok. Beszeny-
nyezi a gondolatokat, érzelmeket, a beszédet.
Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten �
mondja a közmondás. Az ember a természetes
ösztöne szerint úgy védekezik, hogy visszaüt és
visszaszól. Lehetõleg erõsebben, hogy legyõzze
a másikat. Általános az a vélemény, hogy kény-
telen így védekezni az ember, mert különben
alulmarad! Farkastörvény uralkodik a világban.
Láthatjuk is az eredményét a lelki, szellemi, er-
kölcsi színvonalban.
Fel kellene végre ismernünk, hogy a rosszat

rosszal legyõzni nem lehet! A keserût keserûvel
megédesíteni nem lehet! Ezért van a Bibliában
újra és újra az a figyelmeztetés, amit Pál apostol
így fogalmaz meg: �Ne álljatok bosszút maga-
tokért!� Ezt az utat ne kövessétek! Bármennyire
ez a �természetes� válasz a sérelmekre, ez nem
hoz megoldást. �Mert meg van írva: Enyém a
bosszúállás, én megfizetek � így szól az Úr.� Õ
lesz az, aki megfizet majd mindenkinek úgy,
ahogy cselekedett akár jót, akár gonoszt. De
még ebben is az õ végtelen kegyelme mutatko-
zik meg, hiszen nem úgy bánik velünk, ahogy
azt megérdemelnénk. Isten nem úgy számolt le
velünk, hogy megtorolta gonoszságainkat, ha-
nem úgy, hogy megbocsátott, kegyelmet adott,
fölmentett JézusKrisztusért!Õrajta hajtotta vég-
re a nagy leszámolást helyettünk! Titeket úgy
szeret az Isten, hogy megbánt bûneitekre bocsá-
natot ad és örök életet ajándékoz. Ezért ti megte-
hetitek, hogy nem álltok bosszút magatokért és
felülemelkedtek a bántásokon. Ez az emberi
életnek az Isten által ajándékozott magasabb
szintje, amelyre eljuthat amegbántott ember.
De még ezen is túl lehet jutni. Hiszen nem

csak azt mondja, hogy ne gyõzzön le téged a
rossz, hanem azt is, hogy �te gyõzd le a rosszat
jóval�.
Elõször saját magadban. Úgy gyõzd le a

rosszat, hogy fordítsd a javadra. Használd fel a
magad lelki növekedésére. Ha valaki rosszindu-
latúmegjegyzést tesz rád, amely sérti az önérze-
tedet, vizsgáld meg, nincs-e benne valami igaz-
ság? Isten még ilyen nekünk nagyon rosszulesõ
megjegyzéseken keresztül is tud alakítani és
formálni bennünket � ha hagyjuk. Mert mind-
nyájan csak még készülõ gyermekei vagyunk,
akiken egy életen keresztül dolgoznia kell, hogy
amikor eljön az idõ és indulnunk kell, akkor ké-
szen legyünk. Igy lehet legyõzni a rosszat jóval
magunkban, a saját lelkünkben.
Sõt, még arról is ír az Ige, hogy a rosszat a

másik emberben is legyõzhetjük. Mert az õben-
ne levõ rossz csak jóval gyõzhetõ le. Vagyis va-
lami jót kell tenni vele. A legfõbb jó, amit tehe-
tünk, hogy imádkozunk érte. Jézus is erre tanít a
Hegyi Beszédben: �Imádkozzatok azokért, akik
üldöznek titeket.�Máté 5,44. Õ is ezt tette, ami-
kor kigúnyolták, megkorbácsolták és keresztre
feszítették. Igy könyörgött értük: �Atyám, bo-
csáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselek-
szenek.� Lukács 23,34. Pál ezt írja: �ha éhezik
ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia;
mert ha ezt teszed, parazsat gyûjtesz a fejére�.A
fém is csak izzó szénben lágyul meg, hasonló-
képpen a jéghideg ellenséges szív is az õszinte,
képmutatás nélküli szeretetet megtapasztalva
enyhül meg. Mert éhes és szomjas a szíve és a

lelke, és üresen nem maradhat. Ezért könnyen
megtelik gonoszsággal. De ha találkozik az iga-
zi krisztusi szeretettel, annak jóságával, akkor
megváltozhat! Mert nemcsak a rossz ragad,
mint a piszok, hanem a jóság is. Próbáljuk ki!
Ne gondoljuk azt, hogy vissza nem ütni, jó-

val gyõzni le a rosszat, az valami gyengeség!
Egyáltalán nem. Sõt! Ez az igazi erõ. Ehhez kell
bátorság. És ez az igazi gyõzelem. Igy gyõzzük
le a rosszat jóval. Így kerülünk fölébe minden
bennünket lehúzó rossznak. És ettõl gyógyul a
beteg világ! Talán már sokan úgy érezzük,
olyan lett ez a világunk, mint egy zsúfolt terem,
ahol elfogyott a levegõ és fulladoznak az embe-
rek. Ha megnyílik az ajtó és beárad a friss leve-
gõ, egyszerre új erõre kapmindenki. Amikor az
ember a rosszat jóval gyõzi le, akkor az olyan,
mintha megnyitná az ajtót és éltetõ levegõvel
telnemeg az emberek kapcsolata. Ilyen ajtónyi-
togató emberek lehetünk, ha elhisszük és enge-
delmeskedünk az Ige felszólításának: �Ne
gyõzzön le téged a rossz, hanem te gyõzd le a
rosszat a jóval�.

Ámen

(A dömsödi református templomban 2008.
május 25-én elhangzott igehirdetés szerkesztett
változata.)

Szabó Péter lelkipásztor

Keresztyén élet
A rosszat jóval gyõzd le

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi
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Kovács Zsigmondné Bödõ Mária bocsátotta
rendelkezésünkre azt a felvételt, amely 50 évvel
ezelõtt, (1958) örökítette meg a Dömsödi gyüle-
kezet konfirmandusait.
A képen balról jobbra ülnek: Nyerges Éva;

Molnár Györgyi; Major Erzsébet; Balaton Mar-
git; Klepáncz Lívia; Takács Annamária; Nagy
Gábor (lelkipásztor); (KISFIÚ) Bõdi Emília;
Bödõ Mária; Hegedûs Mária; Bednárik Ibolya;
Kovács Judit. Állnak balról jobbra: Sass Zsófia;
Gacs Julianna; Csonka Emília; Horváth Imre;
Hegedûs János; Ujj Lajos; Végh Imre; Horváth
Pál; Ispán Imre; Bencze Sándor; Szabó Antal;
Gál József; Sebestyén József; Májer Mária;
Dancsics Judit. Felsõ álló sor balról jobbra: Ács
Bálint; Sörös László; Faragó Imre; Ács József;
Hriazik Illés; Molnár János; Gergely József; Bá-
csi Imre;Mészáros Csaba;Mészáros Szabolcs.

Találtam egy képet...
Akövetkezõ komaképet, illetve az épp 60 évvel ezelõtt konfirmált fiatalokról készült felvételtÁcs Józsefné (KovácsEszter) kedves olvasónktól kaptuk.

Afelvétel 1947-ben készült.
A képen balról állnak: Balogh László; Mikó

Gyula; Horogh Antal; Domokos Gábor; Keresz-
tesi Gábor; Papp József; Nagy Sándor; Ács Ist-
ván; Cser Gábor; Budai Ignác.

60 évvel ezelõtt, 1948-ban Dömsödön konfir-
máltak.Ebben az esztendõben, lelkészváltás volt.
A fiatalok felkészítését a képen látható BanaMá-
ria; Szõnyi Károly és Magda testvér végezték,
nagy odaadással, odafigyeléssel és szeretettel!
Név szerint vizsgát tettek: ülõ sor balról: Tormási
Juliánna; Bácsi Mária; Varga � (ismeretlen);
GereKrisztina; Béczi Eszter; ismeretlen, ismeret-
len. Álló sor balról: Bácsi Juliánna; Váci Mária;
Buránszki Krisztina; Csipán Mária; Tóth Lídia;
Balaton Juliánna; Borbély Juliánna; Bödõ Er-
zsébet; Szadai Ilona; Kovács Eszter; Csonka
Eszter; Jakab Erzsébet; Dömötör Teréz. Fiúk
balról: ismeretlen; Major Béla; Holemont Jó-
zsef; Cser Sándor; Pongrácz István;Denke Imre;
Gyöngyösi Péter; Kovács Mihály; Kovács Jó-
zsef; Tóth Gyula; Rab József.

Kedves Olvasóink, továbbra is várjuk érdekesnek vélt régi felvételeiket, hogymásokkal is megoszthassuk azt! V.I.
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Településünk utcáit járva egyre inkább foglalkoztat azoknak a tekinté-
lyes épületeknek a sorsa, melyek arról árulkodnak, hogy egykoron gon-
dos tulajdonosaik rendeltetésüknek megfelelõen jól építették meg falai-
kat! Nemzedékek, falvak õrlettékmalmokban, s raktároztákmagtárakban
megtermelt takarmányaikat. Ahhoz, hogy megtudjuk, miért is vált szük-
ségessé létrejöttük, a falu történetét és az ipari forradalmat kell megvizs-
gálnunk.

Ebben Kónya Miklós bácsi volt segítségemre, aki a következõképp
emlékezik:

�Dömsöd mezõgazdasági jellegû település volt. A XIII. században a
Ráckevei-szigettel együtt a magyar királynék birtoka volt. Nevét valószí-
nûleg a Gyümölcsöd szóból eredeztetik, mivel mindmáig nagy gyümölcs-
termelõ hely. ADuna által lerakott hordalék jó táptalaja a kalászosoknak,
mint a búza, rozs, árpa vagy a kukorica.
Az 1800-as évek elején a gõzgép kezdte forradalmasítani a világot. A

mezõgazdasági termények fölhasználásával teret nyert az állatállomány
fejlesztése is. A régi kezdetleges õrlõszerszámokat fölváltotta az örlõkõ,
amelyet kezdetben állati erõvel hajtottak meg. A szélmalmok is ekkor
kezdtek elterjedni, mert a szél energiáját bevonták az õrlés folyamatába.
Az állatok és az emberek ellátására szolgáló gabonák darálását daráló-
õrlõ üzemeknek nevezzük. Ez volt az alapja a malomipar kialakulásának.
Létesültek nagyobb üzemek több kõjárattal, és ekkormár a vízi malmok is
kialakultak, ahol ennek megvoltak a feltételei. Ezek alkották a malom for-
radalmát.
Az 1800-as évek ipari forradalma a gõzgép munkába állásával történt

meg. Mivel Magyarország gabonatermõ vidék volt, így a kezdetleges da-
ráló-õrlõ üzem elsõdlegesen a gabonamennyiség felhasználása miatt az
állattartás szükségleteit fedezte. Az állatokat a vásárokba terelték, és úgy
adták el.
A gõzgépmint olyan, elindította az ipari fejlõdést. A gépesítés fejlõdése

az ipari fejlõdést ismaga után vonta.A szél és kövesmalmok igazi fejlõdé-
se az volt, hogy a gabonát nemcsak ledarálták, hanem kezdetleges szita-
rendszerekkel az õrleményeket osztályozni tudták.
A gõzgép elindította a szállítás lehetõségét, a vasút elkezdett fejlõdni. A

távolságok kisebbek lettek, gyorsan el lehetett a terményeket szállítani.
A XIII. sz. ipari fejlõdése, amely a vasipart is forradalmasította, a ma-

lomipar kialakulásához vezetett. Az 1800-as években a malomkövek he-
lyett a Ganz vasgyárban egyHaggenmacher nevû mérnök feltalálta a ké-
regöntést és a malomiparban kezdték alkalmazni a hengerpárokat, ame-
lyek felváltották a malomköves rendszert. Természetesen ez még kezdetle-
ges volt, de már a malomipar fejlõdését vonta maga után. A gõzgép mint
meghajtó erõ és a fémbõl készült õrlõhengerek iparszerûvé tették a gabo-
na feldolgozását. Rohamos fejlõdés indult meg az ipar terén, különbözõ
rendszerek alakultak ki, amelyek a kezdetleges kisüzemeket gyárakká fej-
lesztették ki. Így alakult kiMagyarországon is amezõgazdaság gyáripara,
amalomipar. Itt olyan gyors volt a fejlõdés, hogyminden egyes községben
alakult egy-egy malom, mely hivatott volt ellátni a község lakosságát és
annak állatállományát.
A nagyobb gazdaságok igyekeztek malmot építeni, ami aztán a környé-

ket is ellátta.
A XVIII. sz. végén már Dömsöd is rendelkezett malommal. A Dömsödi

malom eredetérõl keveset tudunk, míg a Dabi malom Nemes János nagy-
gazdálkodó nevéhez fûzõdik. Az 1800-as évek vége felé már mindkét ma-
lom a modernebbek közé tartozott. Az akkori lakosság lélekszámát tekint-
ve fele lehetett a mostaninak, ellátásukat e két malom biztosította.
Adömsödimalomaz 1800-as évek végén ama fönnálló épület (Rákóczi

u.) mellett állt, kb. 20 méterre. Gyermekkori emlékeim közt kutatva, a
nagyszülõk beszélgetését hallgatva úgy tudom, hogy ez egy háromkõ-

rendszerû malom volt a kezdet kezdetén, és az udvaron felállított gõzgép
hajtotta. Ez az épület az 1890-es években Várkonyi malom néven vált is-
meretessé, és az1900-as évek elején alakították át, ill. modernizálták.
A bányászat fejlõdésével a kõszéngázas robbanómotorok elterjedése a

malomipart is meghódította. Az I. világháború éveiben már kõszéngázas
motor hajtotta amalmot, amely félig hengerekkel, félig pedig kövekkel vé-
gezte az õrlést. Az ezt követõ idõkben amodernizálás következtében ama-
lomipar gépei nagyon erõteljesen fejlõdtek, és a gépek alkalmazásával a
magyar szakemberek a ma is használatos gépeket fejlesztették ki. Ekkor
már gyáriparszerûenmûködött a malom.

A robbanómotor beállításával már akkor gondot fordítottak a levegõ
tisztaságára. A századelõn, amikor modernizálták amalmot, egy kb. 20m
magas, téglából készült kéményt építettek hozzá. Ez kb. az 1940-es évek
közepéigmegvolt, amostani épülettõl K-i irányban, kb. 10m-re lehetett. A
malom gyár jellegét messzirõl mutatta a kémény. Ezt kb. az 1940-es évek-
ben bontották le.

Malom- és raktárépületek Dömsödön és Dabon

Egykori képeslapon a Várkonyi malom. � A képeslapot Csehi
Csaba kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre

Az egykori Várkonyi malom és a Zsufa Pál által épített �Zsufa�
malom, ma. Fotó: Fábián Domokos
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AVárkonyiék kezelésében mûködõmalmot késõbb többen is mûködtet-
ték. Az 1940-es évek elején Zsufa Pál megvásárolta, és az akkori igények
kielégítése mellett dieselmotor meghajtásúra építette át. AkkorÕmár lát-
ta, hogy a malomipar lehetõségei megkívánják azt, hogy az ilyen kis mal-
mokat modern, nagykapacitású malmokká cseréljék át. Ennek jegyében
kezdte el építeni a régi malommellett a ma is látható modern épületet. Ez
napjainkig �Zsufa malom� néven ismert.
Az 1944 utáni rendszerváltozás mindent megváltoztatott. Azokról a

szép álmokról, melyet a malom tulajdonosa felépített, dédelgetett, ma is
árulkodik a gondosan megtervezett, kivitelezett épület. Azonban az álla-
mosítás derékba törte ezt az álmot.
Az épület az 1970-es, 80-as években vegyes rendeltetéssel mûködött,

napjainkban az enyészet lovagjai laknak benne.�

Sokan kísérték figyelemmel a �Zsufamalom� épülését.
KelemenGyuláné, SassMargitka néni így idézi fel emlékeit:
�Zsufa Pál Peregen volt jegyzõ. Megvásárolta a Várkonyi malmot. Itt

olyan jóminõségû lisztet õröltek, hogymégKunszentmiklósról is ide jár-
tak õrletni.
Igyekvõ és elõrelátó ember volt. Ezért úgy vágott bele egy korszerûbb

malom megépítésébe, hogy a régit folyamatosan üzemeltette. Az építke-
zés nagyon sokba került, így nem ment egyik napról a másikra. Aprán-
ként hordták a téglát, ahogy ki tudta fizetni azt.
Elkészült az új épület. A falak megvoltak, a beosztása is elkészült, már

csak a gépek hiányoztak� Ekkor szólt közbe az államosítás, így aztán a
késõbbiek folyamán, bár annak épült, malomként sohasem funkcionált.�

Amalmokkal szervesen összetartozó építmények, amagtárak,melyek-
ben amalomipar alapanyagát, a szemes terményeket tárolták.
Dömsödön Siket Gábor (id. Imre Jánosné, sz. Siket Eszter édesapja)

kb. az 1940-es években épített magtárat. (Jólmegfigyelhetõ, hogy stílusá-
ban is hasonlít a Rákóczi úton található Zsufamalomra.)

Az épületet veje, Imre János lakatosmûhellyé alakította, melyet korá-
hoz mérten korszerû, transzmissziós készülékkel látott el. Ez a készülék,
mely a mai napig mûködõképes, egyszerre képes meghajtani fúrót, esz-
tergát egyaránt.
Az épület a Dózsa György úton ma is megvan. Jelenlegi gondos tulaj-

donosának köszönhetõen, annak állaga jó. A mûhelyépület (a benne levõ
transzmisszió) helyi ipari védelemre javasolt.

Folytatólag, következõ számunkban a Dabon található malmokat is-
mertetjükKónyaMiklós bácsi segítségével!

Összeállította:

V.I.

Az eredetileg magtárnak készült épület

A transzmissziós készülék a fúróval

Az egykori magtár épülete ma mûhelyként funkcionál
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. január 20-
tól hatályos a 2/2008 (I.12.) IRM rendelet, amely
módosítja a közúti közlekedés igazgatási felada-
tokról szólóBMrendeletet.A rendelkezés lénye-
ge, hogy a rendõr a helyszínen abban az esetben
is elveszi a vezetõi engedélyt, ha a gépjármû ve-
zetõje ittas vezetés szabálysértésének elkövetésé-
vel gyanúsítható. Tehát a korábbi rendelkezés
annyiban változott, hogy eddig csak akkor vette
el a rendõr a vezetõi engedélyt, ha a gépjármûve-
zetõ az elfogyasztott alkoholtól befolyásolt álla-
potbanvezette agépimeghajtású jármûvet.Aha-
tárnaptól pedig a vezetõi engedélytmindenolyan
esetbenelveszi a rendõr, haa jármûvezetõaveze-
tésmegkezdése elõtt vagy alatt alkoholt fogyasz-
tott.Megváltozott a rendõr helyszíni bírságolását
szabályozó és a szabálysértési elõéleti pontrend-
szerre vonatkozó jogszabály is. Ennek a válto-
zásnak a lényege, hogy ezentúl a helyszíni bírság
legkisebb összege 3.000 Ft, a legnagyobb hely-
színen kiszabható bírság pedig 20.000 Ft lett. A
szabálysértésekért adható büntetõpontokat is
megemelték, így egyes kiemelt szabálysértése-
kért a helyszínen a korábbi 3 pont helyett 5 bün-
tetõpont jár. Ilyen pl.: a szabálytalan elõzés és a
jelentõs sebességtúllépés.
A Ráckevei Rendõrkapitányság Igazgatásren-

dészeti Osztálya felhívja a tisztelt fegyverenge-
déllyel rendelkezõ ügyfeleket, hogy nem fognak
mindenkinek külön értesítést küldeni a fegyver-
engedély érvényességének lejártáról. Az enge-
dély lejárta elõtt 30 nappal kezdeményezni kell a
fegyvertartási engedély megújítását, különben
automatikusan visszavonják az engedélyt.
Az ország közvéleményét élénken foglalkoz-

tatja a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett
erõszakos cselekmények sora. A gyermekkorú
elkövetõk esetén nagy a látencia, a bûnüldözõ
hatóságok látókörébe csak nagyon ritkán kerül-
nek 14 év alattiak. Túlnyomórészt vagyon elleni
bûncselekményeket követnek el, legtöbbször
lopást. De kiveszik a részüket az erõszakos cse-
lekményekbõl is. A gyermekkorúak által elkö-
vetett és felderített cselekményekbõl minden ti-
zedik irányul személy ellen. Sajnos minden év-
ben fény derül gyermekkorú által elkövetett
emberölés bûncselekményre is. Van már köz-
rend elleni bûncselekmény, garázdaság is gyer-
mekkorúak rovásán. Sajnos a módszerek egyre
durvábbak és erõszakosabbak, és jellemzõ a
csoportos elkövetési mód. A hatékonyabbmeg-
elõzés érdekében kérem, hogy a lakókörnyeze-
tükben fordítsanak nagyobb figyelmet a gyer-
mekkorúak életvitelére és a deviáns, jogellenes
magatartásokra. Kirívóan közösségellenes ma-
gatartás illetve családon belüli erõszak észlelése
esetén értesítsék a gyermekvédelmi hatóságo-
kat és a rendõrséget. Szervezzenek a gyermek-
korúaknak értelmes és érdekes szabadidõs
programokat. Fel kell figyelni a céltalanul csel-
lengõ gyerekekre, gyerekcsoportokra.

Dömsödi bûnügyek�
A nyomozók elõtt jól ismert B.Z. helyi lakos

folyamatosan italozó életmódot folytat, és a
megfelelõ mennyiségû szesz elõteremtéséhez
vagyon elleni bûncselekményeket követ el.
Március 30-án kocsmáról kocsmára járt, majd a
Kartontechnikai Vállalat Bajcsy-Zs. utcai épü-
letébe tört be, és ott szerszámokat készített ösz-
sze, de állampolgárok és a biztonsági õr vissza-
tartották, amíg kiérkeztek a rendõrök. Március
16-án pedig egy idõs hölgy kezébõl a táskáját
akarta kitépni a Tóth József utcában: A néni
ugyan rosszul lát, de az éppen emiatt nála lévõ
fehér bottal két-három esetben fejbe csapta a tá-
madóját. A támadó elmenekült. Nagyon nehéz
józan pillanatában elkapni és vallomást kicsi-
karni a gyanúsítottól, de a vallomásában még
két-három cselekményt elismert, amelyet idõs
emberek sérelmére követett el, kihasználva,
hogymár nemannyira jól látnak, hogymár nem
annyira jól hallanak� Szabadlábon védekezik,
apróbb alkalmi munkákat végez és iszik�
Május 13-án ismeretlenek betörtek a Kis Duna-
parton egy családi házba, és onnan készpénzt
tulajdonítottak el. Az Áchim utcai Tehenészeti
Telep területére kerítésbontás módszerével ha-
toltak be május 13-án éjszaka. MTZ és Deitz tí-
pusú traktorokból gázolajat kíséreltek meg lop-
ni, de cselekményük közben megzavarták õket.
A kiérkezõ rendõrjárõr tájékozódott, majd a fel-
tételezett elkövetõk lakására indult Apajra.
Mennyit számít a hely- és személyismeret,
együtt értek a lakásra, az elkövetõk Trabantból
kiszállva már az intézkedõ rendõrökkel találták
magukat szembe, és szinte azonnal elsimerték a
gázolajlopást. Szabadlábon védekeznek. Május
12-én 11.00�11.20 óra közötti idõben a Fürst S.
utcában parkolt egy személygépkocsi. Ismeret-
lenek betörték a jobb elsõ ablakot, és onnan
pénztárcát, iratokat loptak el. A Szabadság utcá-
ban betörtek egy lakatlan családi házba, és on-
nan porcelánt, videómagnót tulajdonítottak el.
Május 3-11. közötti idõben a Nyírfa utcában be-
törtek egy hétvégi házba, egyszerûen kibontot-
ták a tetõt és onnan fûnyírót, gázpalackot, hor-
gászfelszerelést és szivattyút loptak. Január eleje
ésmájus eleje közötti idõben a Tókert soron egy
víkendházból csillárt, televíziót, gázpalackot,
kályhát loptak ajtófeszítésmódszerével. Benzin-
motoros fûkaszát loptak egy Petõfi utcai családi
ház melléképületébõl május 02-re virradóra. A
Tölgyfa utcában, a Diófa utcában és a Dabi szi-
geti úton víkendházakba törtek be április köze-
pén, és onnan szerszámokat, kerékpárt, hûtõgé-
pet és rotációs kapát vittek el. Március végén a
Magyar utcai víkendterületen törtekbe, és onnan
gázpalackot, sövényvágót és kerékpárt loptak.
Április 01-jén 20.00�22.00 óra közötti idõ-

ben a Dózsa György úton családi ház udvarán
álló személygépkocsiról Styhl magassági galy-
lyazót loptak el. Az autó tetejére, csomagtartóra

volt rögzítve gumipókkal a szerszám. A két tolvaj
aCBAelõtt álldogált, észrevettékazautót a tetején
a szerszámokkal. Lekövették,majdmegbeszélték,
hogy ellopják az értékes gallyazót.Késõbbvissza-
tértek a helyszínre, egyikük figyelt, a másik átmá-
szottakerítésenéselloptaazautó tetejérõlazegyik
szerszámot. Elvitték, eldugták, de mivel nagyon
könnyen ment a haszonszerzés, ezért visszamen-
tek és kísérleteztek a másik géppel is. Régi igaz-
ság, hogy az elkövetõ visszatér a helyszínre, amit
állampolgárok és a kiérkezõ rendõrjárõr is tapasz-
talt, és azonnal felelõsségre vonták a két alkalmi
tolvajt.Elismertéka lopást, agallyazógépetvissza-
adták.Szabadlábonvédekeznek�
Mégmárcius 02-án történt, hogy két helyi la-

kos a Középsõ úton kifigyelt egy lakatlannak
látszó családi házat. Éjjel még két társukkal
visszatértek, betörték az ajtót és kifosztották a
házat. Ahogy az ajtót berúgták, az ajtó mögött
tartózkodó idõs hölgy megsérült, a földre esett.
Az elkövetõk felrakták az ágyra és még vizet is
adtak neki. A lakásból készpénzt, mobiltelefont
és ékszert loptak el. Az idõs hölgy súlyosan
megsérült, védekezésre teljesen képtelen álla-
potba került. A nyomozóknak sikerült kideríte-
nie az elkövetõk kilétét, 3 fõ beismerésben van,
1 fõ megtagadta a vallomástételt. Õrizetben
vannak, várják a sorsukat, már nem elõször él-
vezik vendégszeretetünket.
Információk esetén keressék Ódor Zoltán r.

zls. vagy Baka Miklós r. õrm., illetve Balázs
Csaba r.zls. és Kajdácsi Imre r. zls. dömsödi
rendõröket vagy bármelyik rendõrt.

Körözések
Antal István 30 éves Dömsöd, Felsõ Duna-

part 3. sz. alatti lakos ellen a Fõvárosi Bíróság
BVCsoportja adott ki körözést.
Bödõ György 55 éves Dömsöd, Középsõ út

118. sz. alatti lakos ellen a Ráckevei Rendõrka-
pitányság Közlekedésrendészeti Osztálya adott
ki elfogatóparancsot.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik

Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. hölgyet a
körözési elõadót is vagy bármelyik rendõrt.
A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszá-

mai: 06 24 518 680, 06 24 518 690, 06 30 960
0572, 06 20 444 1268

RRendõrendõr ségi hírségi hír ekek

ZÖLDHÍREK
� 2008 tavaszán a Kossuth L. u., a CBA, a

Bajcsy-Zsilinszki és a Bocskai utca által hatá-
rolt mini téren nyírfát és a kelet-ázsiai eredetû,
az eperfafélékhez (Mora Ceae) tartozó papír-
eperfát (Broussonetia papirifera) ültettek.
Japánban a fa kérgét papírkészítésre hasz-

nálják.
� 2007-ben az OMK farkasfogait eltünte-

tendõ több, erõsen megnyúlt nyírfát ültettek a
Dózsa György úti oldalon.
Sajnálatos módon ezekbõl 5 db elpusztult,

melyek pótlása 2008 tavaszánmegtörtént!
Julia Szujkó-Lacza
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Hajnik Pál központi rendõrigazgató és Irinyi
Dániel budapesti kormánybiztos aláírásával
plakát jelent meg a fõvárosban:

�BUDAVÁRAMIÉNK!
Ma reggel 7órakor vette beostrommalGörgey

tábornok dicsõ hadseregével. Az osztrák zsoldo-
sok keményen védelmezték a várat, de a magyar
vitézségnek végre engedni voltak kénytelenek.
Hentzi osztrák tábornok, a városparancsnok halá-
los sebben fekszik õrizet alatt. Örvendj magyar
nép, de el ne bízd magad, hanem készülj újabb
csatákra, hogy új gyõzelmeket és végdiadalmat
arass!Éljen a haza!Budapest,május 21. 1849.�
E dicsõséges nap a magyar honvédelem nap-

ja százhatvan esztendeje. Ez az ünnep a hon-
védség legszebb õsi és hõsi hagyományaira
épül. Minden ünnepünk a megemlékezés és
számvetés napja is egyúttal. Látni és tudni kell,
honnan jövünk és hová megyünk. A múlt tisz-
tán és fényesen áll mögöttünk, a jelen és a hol-
nap pedig arra vár, hogy tegyük széppé, emlé-
kezetessé, ahogyan elõdeink is azt cselekedték.
Nevük ott van leírva vagy feldolgozva tanköny-
vekben, arcképük tantermek,múzeumok közin-
tézmények falán, tetteik mindannyiunk közös
tudatában él. A magam részérõl a �reneszánsz
reneszánszát� várom a jubileumtól, várom a kö-
zös gondolkodást és a közös cselekedeteket, kö-
zösen, együtt, egymásért, a szellemi felemelke-

désért, mert csak így kaphat igazi értelmet, érté-
ket az emlékezésünk.
Igaz, ma merõben más a világ, mint száz év-

vel ezelõtt,merõbenmásEurópában élünk.Meg
kell állapítanunk, gondterhelt világ ez. De éppen
ez adja aMagyarHonvédség szerepvállalásának
fontosságát és jelentõsségét. Napi hírek szólnak
arról, hogy az Európai Unió tagjaként, új kihívá-
sok tükrében átalakult a honvédség, befejezve
közel két évtizedes reformját. Jól felkészített,
korszerû képességekkel rendelkezõ haderõ ami-
enk,melynek az ország biztonságáért, a nemzet-
közi béketámogató kötelezettségeink teljesítésé-
ért szolgáló katonáit Magyarország polgárainak
és szövetségeseinek elismerése övezi.
Az emlékezés egyben tisztelgés is azok elõtt a

magyar katonák elõtt, akik az Árpád-kortól
kezdve az 1848-49-es szabadságharc, az elsõ és
amásodik világháború és az 1956-os forradalom
idején keresztül napjainkig megvédték és védik
az ország függetlenségét, mindannyiunk béké-
jét, a tanulás és az alkotómunka biztonságát. Az
elmúlt napokban országszerte fejet hajtottak
megemlékezve aHõsöknapján,melyet 1925óta
minden év utolsó vasárnapján tartanak. A budai
várnegyed déli részén áll a hõsök emlékét ma-
gasztaló romantikus lobogású �Honvéd�-szo-
bor, Zala György alkotása. A fõ alak a zászlótar-
tó, harcba rohanó ifjú katona. A talapzaton fel-
írás: �1849.május 21. Szabad hazáért.�

Álljunkmeg a hittel harcolók, a szabadságért
életüket adó 1848-49-es hõsök emlékmûve
elõtt. Áldozatuk nem volt hiába.

Patkós Imre

Százhatvan év, honvédelem, ünnep

Honvéd-szobor; Budapest I. ker. Dísz tér;
Zala György alkotását 1893. május 21-
én leplezték le, azon a napon, amikor
1849-ben a honvéd seregek elfoglalták

Buda várát

KKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYYKKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYY VÍZSZINTES
1. Amegfejtés
10. cipészszerszám
12. te meg én
13. Na a vegyjele
14. pusztít
15. mesefigura
17. azon okból
18. ide is lehet feküdni
19.Mitsubishi rally típus
22. a lehetõ legközelebbi ro-

koni kapcsolat
24. manus
26. Erika becézve
27. Albert... település
28. társa rövidítve
29. azonos ivarú
31. duplán nõi név
33. zamat
34. néma halál!
35. angol hosszmérték
36. GN
37. kamu egynemû betûi
38. szeretem
40. férfinév
42. párom
43. indítéka

FÜGGÕLEGES
1. város az USA-ban
2. hupikék
3. nõi név
4. általában vizek partján ta-
lálható

5.Magyar Távirati Iroda
6. mármajdnem hírnév!
7. mutatószó
8. daganat
9. Kevert Timi!
10. nem használ
11. részvénytársaság
14. be van rúgva
16. latin csillag
20. gyilkosság helyszínén

szokott lenni
21. téli sport
23. településDebrecenmellett
24. túlságosan szemérmesek
25. polcrendszer márka
26. szellemi útmutatás
27. majdnem Imre!
28. ....-takk
29. ész
30. EAM
32.folyadékotvennemagához
34. magához kéret
39. német, spanyol autójel
41. GA

Június havi helyesmegfejtéseiket juttassák el július 20-ig az ÁZSIÓ 2000Bt. Italdiszkont-
ba, 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. Áprilisi helyes keresztrejtvénymegfejtésünk a következõ:A

megkerült cirkáló.A szerencse ezúttalMolnár János (2344Dömsöd, Felszabadulás u. 9/a)
kedvesmegfejtõnknek kedvezett! Nyereményét az Italdiszkontban veheti át. Gratulálunk!

Amegfejtésben SzekeresAdrienn dalának címe olvasható
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ÁLLANDÓPROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban Kovács László ta-
nító úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a
könyvtári 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 be-
mutatója az OMKelõterében.

FELHÍVÁSKIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét be-
mutató kiállításra hívunkminden vállalko-
zó kedvû bemutatkozót.

BANYAKLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól

OVISNÉPTÁNC
Minden csütörtökön 17-18-ig

(Az aktuális programok
amûvelõdési központ hirdetõtábláján

kifüggesztve, ill. Dömsöd község
honlapjánmegtalálhatók.)

PROGRAMOK AZ OMK-BAN

Hagyományt teremteni, azt ápolni és életben
tartani nem könnyû feladat! Talán még
nehezebb, mint a már meglévõ több évtizedes
hagyományokat, szokásokat megtartani a köztu-
datban! Az utóbbi idõben tapasztalni lehet, hogy
mind az újkori mind pedig a régebbi egy adott
közösség, a község számára oly fontos prog-
ramokat, hagyományokat megpróbálják kisajátí-
tani, elvenni, elvitatni! Annak ellenére, hogy
azokat egy közösség, egy csoport közösen hozta
létre a maga és mások örömére, nem pedig az
önzõ egoizmus erõsítése céljából. A �Még 1000
év Dömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet
már az 1995-ös megalakulásával is egy új hagy-
omány alapjait tette le, arról nem is beszélve,
hogy ebben az évben indítottuk az azóta igen
közkedveltMikulás-programunkat! 1996 nyarán
pedig aHajós-kastélyban a falu apraja és nagyjai

számára is igen vonzó, sok pozitív élménnyel és
emlékkel bíró Falusi Gyermeknapot, amit 2006-
ban tíz év után a különbözõ támadások és rágal-
mazások hatására utoljára rendeztünkmeg!Még
ebben az évben indítottuk a Zenés Irodalmi
Estéket amúzeum udvarán, ami rövid idõn belül
szintén egy sikeres programsorozatnak
bizonyult! Minden újszerû egyesületi progra-
munkból mind magánszemélyek, mind közin-
tézmények, mind pedig az egész falu, Dömsöd
profitált! Évekig és még napjainkban is nagyon
sokan várják és várnák � megszûnt � program-
jainkat. Egy civil szervezet számára komoly
kihívás akár a régi, akár az új hagyományok
ápolása, életben tartása, amíg a körülmények
megengedik, addig ragaszkodni fogunk az
értékeinkhez, eredményeinkhez! S lépéseket
teszünkúj, a faluközössége számáravonzóprog-
ramok, események szervezésére is! Ilyen a tavaly
több helyi civil szervezet és vállalkozó által
elindított és rögtön nagy sikert aratott I. Hal-Víz
napi rendezvény! Idén a korábbi szervezõ csapat
kiegészülve újra megszervezi a II. Hal-Víz
Napot a Dömsödi Duna-parton, 2008 június 21-
én szombaton! Egyesületünk a többiekkel
közösen oroszlánrészt vállalt a sikeres lebonyo-
lítás érdekében, de errõl a júliusi Dömsödi
Hírnökben és az interneten fogok részletesebben
írni, a korrekt tájékoztatás érdekében.

2008. évi Zenés Nyári Esték program-
ja a PetõfiMúzeumudvarán

Az elõadások minden esetben szombatonként,
19 órakor kezdõdnek, hagyományosan egyPetõ-
fi vagy egy kedvenc vers elmondásával!
2008. június 21. Reneszánsz est; Balassi
Bajtársi Szövetség kórusának mûsora, megem-
lékezés a reneszánsz kor nagy magyarjáról
Mátyás királyról, Õszikék Apaji Nyugdíjas
Klub Petõfi-verses, zenés estje. A nyitó prog-
ram része a II. Hal-Víz napi programnak!
2008. július 5. Melody mix zenés mûsor
Angyal Nikolett és barátai elõadásában
2008. július 19. Primavera nõi fúvós ötös
elõadása a reneszánsz jegyében
2008. augusztus 2. IringóSzinjátszókör elõadása
2008. augusztus 16. Ünnepi mûsor, záró kerti
programmal
A mûsorok elõtt továbbra is lehetõség nyílik a
verseket kedvelõk számára, hogy elmondják
kedvencüket, jelentkezni a Petõfi Múzeumban
lehet Fehér Lászlónénál!
Részletesen a programokról, fellépõkrõl
szórólapokon és a helyi újság hasábjain tájékoz-
tatni fogjuk a nagyérdemût!
Sok szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklõdõt!

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért�

Egyesület Közhasznú Szervezet

KöszöntõKöszöntõ
60. születésnapra

a világ legjobb asszonyának,
ki nemmás, mint

SZABÓ ANTSZABÓ ANTALNÉALNÉ
TTARR ÉVARR ÉVAA

Anap az égen is Neked ragyog,
hiszma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor,
de benne van a lényeg,
senki se szeret úgy,
mint mi Téged!

Szeretettel:
Családod

A 2008-as Zenés Nyári Esték
apropóján!

Avagyújra szól az ének s zene a PetõfiMúzeumudvarán!
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ÚÚjj  kköönnyyvveekk  éérrkkeezztteekk  aa  MMááttrriixxbbaa!!

ASzalayKönyvkiadó
széles választékú és kedvezõ árú könyvei
már kaphatóak aMátrixKönyvesboltban!

NNéézzzzeenn  bbee  hhoozzzzáánnkk,,  mmeeggéérrii!!

Dömsöd,Kossuth L. u. 87.

NYEREMÉNY!

Vegyen részt nyereményjátékunkban,
a sorsoláson értékes ajándékot nyerhet!

Kérdõíveket keresse aMátrix-házban!

VVíízzii KKaarrnneevvááll aa KKiiss--DDuunnáánn!!
2008. július 12-én Ráckeve és Szigetszent-

márton helyszínnel, valamint a Kis-Duna
ezen szakaszán hagyományteremtõ szándék-
kal kerül megrendezésre a Kis-Duna Vízi
Karnevál. A karneválon felvonuló hajók Rác-
kevén a Savoyai-kastély elõtti stégnél gyü-
lekeznek 8.00 és 9.30 között,majd a regisztrá-
ció után elindulnak a szigetszentmártoni ki-
kötõbe.

Itt a szabadstrand és a kikötõ területén
egész napos program várja a versenyzõket és

a nézõket. A karneválon való felvonulás feltétele, hogy a motorral hajtott vízi jármû ter-
ménykompozícióval (virág, zöldség, gabonaféle külön-külön vagy párosítva) legyen
feldíszítve. A zsûrizésnél azok a hajók
elõnyt élveznek, ahol a �legénység� jel-
mezbe öltözik. Nevezési díj hajónként
1800 Ft, melyet a Mártoni Csárda és
Fogadóban lehet befizetni. További infor-
máció: Tourinform-Ráckeve, 2300
Ráckeve, Eötvös u. 11. t.: 24/429-747, e-
mail: rackeve@tourinform.hu, Mártoni
Csárda és Fogadó, 2318 Szigetszent-
márton, Dunapart-Alsó 1. t.: 06/20/496-
0123, e-mail: peter@martonicsarda.hu.

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

Tisztelt Olvasók!

Az évekkel ezelõtti nyári nyitva tartásunkhoz
hasonlóan, 2008-ban június 16-tól augusztus
31-ig a következõ nyitvatartási rend szerint vár-
juk Önöket:

Nyári zárva tartásunk
2008. július 14 - augusztus 18-ig lesz.
Nyitás: 2008. augusztus 19. (kedd).

Minden kedves olvasónknak kellemes idõ-
töltést kívánunk!

Hétfõt
õl

Péntek
ig:

7 30- 1
4-ig

Szom
bat

8-12-i
g.

Könyvtári hírek

VViirráággoosskkeerrttVViirráággoosskkeerrtt
DDrrooggéérriiaaDDrrooggéérriiaa

3éveDömsödön,azÁtrium
üzletházban

é Illatok
é Testápolási cikkek
é Bizsuk, plüssök, gyertyák
é Gyógyteák, étrend-kiegészítõk
é A teljes Flavin termékskála katalógusáron
é Fûzõgyöngyök, kiegészítõk
é Teljes körû 1 napos fotószolgáltatás, képek

akár netrõl feltöltve is
é Keres-kínál hirdetésfelvétel

10 ezer forint feletti vásárlás esetén (kivéve
fotó és hirdetés) egyedi, értékes ajándékot
adunkminden kedves vásárlónknak!

Mi visszavárjuk!
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� Régen lehetett hallani Rólad, pedig sok mindent csinálsz egyszerre,
mégis valahogy csendben teszed ezt. Idén viszont újból hangos tõled amé-
dia, hiszen hat év után új könyvet írtál, hét év után pedig új lemezzel jelent-
keztél. Közben üzletasszony vagy a kismamák egyre nagyobb örömére, fo-
tóstúdiót nyitottál, elváltál, újból férjhez mentél és újból édesanya is lettél.
Hát ezt még felsorolnom is sok volt! Le a kalappal!!!
De azt hiszem, Neked most a két �kisgyereked� fontos, úgyhogy elõbb

beszéljünk róluk �mármint a könyvrõl és a CD-rõl.

� Az, hogy a könyved
az anyaságról és annak
minden örömérõl-bá-
natáról szól, a kisma-
ma-tevékenység követ-
kezménye, esetleg a te
újbóli anyaságodé vagy
van egy harmadik oka?
� Azt gondolom,

hogy az anyaság a kis-
mamaruha �biznisz�-
ben való részvételem
miatt valamilyen szin-
ten tényleg közelebb
került hozzám, hiszen
így az elmúlt évek so-
rán nem csupán a saját
anyaságom kapcsán ta-
lálkoztam ezzel az ér-
zéssel. Tény azonban,
hogy második férjem,
Zoli két éve szinte
egyedül � úgy értem
nélkülem � viszi a cé-
get, hiszen amikor el-

döntöttük, hogy szeretnénk egy közös gyermeket is, nekem ez volt a fel-
tételem. Nem kell ezt persze szigorúan elképzelni, hiszen õ Anka és Vik-
tor jóvoltábólmár tisztában volt azzal, hogymekkora feladat gyermekeket
nevelni, így egyetértett azzal, hogy három manó ellátása teljes embert,
anyát kíván. Amikor � szinte azonnal, szép �szabályosan� két nappal az
esküvõnk után �megfogant a kis Zolna, eladtuk az õ vállalkozását, s úgy 6
hónapos pocakosságomig együtt intéztük a cég ügyes-bajos dolgait és a
kreatív feladatokat is. Amikor Zolna megszületett, már semmi más dol-
gom nem volt, csak babázni és megerõsíteni a nagyokat arról, hogy õk
sem lettek kevésbé fontosak. Nagyszerû érzés volt, hogy nem egy vállal-
kozás nehézségeivel és anyagi dolgokkal kell foglalkoznom. Azt gondo-
lom, valójában a háromgyermekes anyaság és Zolna személye váltotta ki
belõlem, hogy ennyire elõtérbe került nálam a világ legszebb kapcsolatá-
nak témája.
�Miért éppenÕK szerepelnek a könyvedben, hogyan történt a felkérés,

hogyan beszélgettetek, avasd be olvasóinkat, már amennyire lehet, a
könyvkészítés érdekes pillanataiba.
� Akadt olyan, aki az elsõ pillanatban eszembe jutott, értelemszerûen

Szandi, Janza Kata, Szinetár Dóra, akikkel személyes a kapcsolatom és

kisgyermekesek. Volt olyan, akit nem ismertem, de valamiért különleges
volt számomra az anyasága, ezért a menedzsmentem segítségével felke-
restem õket, mint mondjuk Adát vagy Szabó Esztert. Értelemszerû volt,
hogy gyermek- vagy tinikorom ikonjait, mint Csepregi Évát, Zoltán Eri-
kát vagyMary Zsuzsit is meg fogom szólaltatni, közülük egyedül Zsuzsi-
val nem volt személyes kontaktusom korábban, ami nagy baj, mert nagy-
szerû csajt ismertemmeg benne.De jobb késõn,mint soha. Szempont volt
az is, hogy ne csak énekesnõket és színésznõket kérdezzek, így sportolók
és mûsorvezetõk is kerültek a csapatba. Nem beszélve a két édesapáról,
akik közülMikola Péter jó barátom, egyben nagyszerû édesapa, Gerendás
Péterrel pedig régebben dolgoztam együtt sokat, s mivel õ most éppen a
kilencedik gyermekét várja, azt gondolom, butaság lett volna õt kihagyni.
Minden beszélgetés egy-egy csoda volt, rengeteg kacajjal, vidám és meg-
ható visszaemlékezésekkel, könnyekkel és sok-sok kávéval. Különleges-
nek tartom, hogy Szinetár Dóri anyukája, Hámori Ildikó is interjúala-
nyom volt, így az õ családjuk életébe két megközelítésben is betekintést
kap az olvasó.
� Riportalanyaid, beszélgetõtársaid, úgy látom a könyv olvasása után,

hogy nagyon megnyílnak elõtted. Mennyire tudod feldolgozni, hogy olyan
dolgokat mondtak el Neked, amirõl még tényleg soha, sehol nem lehetett
olvasni, kellett szerinted ehhez egyfajta szimpátia, kellett az hogy téged is-
merjenek ezek az emberek?
�Az ismeretség nem feltétlenül, hiszenmint említettem, nem ismertem

mindegyik beszélgetõpartnerem korábban. Talán az fontos, hogy engem
tényleg érdekelt, mit válaszolnak a kérdéseimre, ami manapság nem biz-
tos, hogy mindig így van. Egy rohanós reggeli TV-mûsorban a legtöbb-
szörmég válaszolni sem hagynak, nem?Ha nekem tetszett egy-egy témá-
ban a beszélgetés, bele-belekérdeztem, boncolgattuk a témát. Azt gondo-
lom, én nem interjúkat készítettem, hanem beszélgettem ezekkel a höl-
gyekkel (és urakkal), ami talán át is jön.
� Könyved által a kedves olvasók is közelebb kerülnek az ismert embe-

rek lelkéhez�
Engempéldául nagyonmegdöbbentett hogy Zoltán Erika hogyan hozta

világra gyönyörû lányát, nagyon emberi hogy Szandival a mai napig mi-
lyen nagyszerû testvérek vagytok, nagyon megható hogy Csepregi Éva
szülei olyan szeretetben, egymást tisztelve és elfogadva élték le az életüket,
hogy egyazon évben hunyták le szemüket�
Érdekes, megható és örömteli érzések vannak a könyvedben�
� Amikor rohanó világunkban az emberek nem is figyelnek egymásra,

sokat gondolkodom azon, vajon van-e létjogosultsága egy ilyen könyv-
nek? Végül aztán mindig oda lyukadok ki, hogy érzések nélkül nem lehet
élni! Örülök, hogy téged tényleg érdekelt, amit írtam. Egyébként ne higy-
gye bárki, hogy ez a könyv nagyon komoly, igaz, megható, de egyben na-
gyon vicces is sokszor.
� Ne haragudj hogy

így kérdezem, de aki az-
elõtt Pintácsi Viki éne-
kesnõre nem volt nagyon
kíváncsi, az kíváncsi lett
az írónõre? Lettek példá-
ul új rajongóid ezáltal?
� Nagyon érdekes, s

most, hogy kérdezed,
tényleg vannak új arcok
mellettem, de nem tud-
nám megmondani, hogy
az énekesnõre vagy az
�írónõre� kíváncsiak
jobban. Talán inkább azt
mondanám, sokan örül-
nek, hogy végre újra
szem elõtt vagyok. Már
csak azért is nehéz a két
szerepemet különválasz-

PPintács i Vikiin tács i Viki
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tani, mert a könyvvel egy idõben új CD-m is
megjelent.
� A könyvben egyvalaki nem szólal meg, bár

a te életutadról sem derült ki sok minden. Mit
szólt a kiadványhoz édesanyád, egyáltalán, mi-
ért nem került bele amûbe?
� Semmiképpen sem szerettem volna, ha ez a

könyv rólam szól, ezért csak a bevezetõben írok
magamról és az anyukámról. Ha anyut is meg-
interjúvolom, az is valahogyan egoista lett vol-
na a részemrõl. Igaz, hogy nagyszerû édesanya
és nagyi, de õ nem sztár.
� Csoda történt, az már egyszer biztos, jól

megleptél minket ezzel az albummal amelyen
nagyon szép duettek is hallhatók. Hogyan jött
létre ez a lemez, ki vagymi inspirált?
A szerzõi gárdáról mit lehet tudni?
�Meglepõ az album?A demó felvételek ide-

jén többször meghatódtam a kocsiban, hallgat-

va a készülõ dalokat, mert még sohasem érez-
tem azt, hogy a lemezanyagom ennyire a valós
énemet, aktuális lelkiállapotomat sugallná. Ez a
CD teljesen a 2008-as Pintácsi Viki. Aki a dalo-
kat tüzetesen meghallgatja, annak egy nyitott
könyv leszek, és én ezt nem bánom. 16 dalból
körülbelül a fele feldolgozás, amásik felét Bog-
dán Csabi, a sógorom írta, a szövegeket termé-
szetesen én magam. Szólnak dalok konkrétan a
gyerekeknek, de a pocakosoknak, az édes-
anyáknak, nagyiknak, sõt apáknak is. A duet-
tekben hozzám közelálló elõadómûvészek, s
rendszeres fellépõtársaim énekelnek velem,
Szandi, Csepregi Éva, Fésûs Nelly, Baby Gabi,
Mikola Péter és Ricsi bohóc.
� Viki, én úgy érzem hogy egy csupa derû,

csupa vidámság, sikeres nõvel beszélgetek, aki
néha nem is látványosan, de sikereket arat az
élet több területén. Ha esténként már elfáradsz,

ha néha eleged vanmindenbõl, vajonmi vagy ki
ad erõt Neked a folytatáshoz?
� Egyértelmûen a gyermekeim és a férjem

szeretete. Azonkívül a hitem a Jóban és ab-
ban, hogy a dalaim és az írásaim nyújtanak
egyfajta többletet az embereknek. Tavaly
március 8-án, amikor Zolna pár napos volt,
nem volt lehetõségem névnapi ajándékot ven-
ni Zolinak, így egy 4 versbõl álló kis köny-
vecskét adtam neki ajándékba. Zárszóként
hadd nyújtsam át neked és az olvasóknak az
egyik versike négy sorát.

Megszületni csoda, de kínok közt zajlik.
Babának, anyának gyönyör, de harc is.
Rózsaszín arca bûbájos, édes,
Hangja erõs, de nekünk csengõ és fényes.

Kancsár Péter

Meghívó
Szeretettel meghívjukÖnt és kedves család-
ját a XVI. Délegyházi Napok keretében

megrendezésre kerülõ kiállítás megnyitójára
2008. június 13-án 16.00 órára a Kölcsey
Mûvelõdési és Információs Központba

Kiállítók:
PeterWolf Toth,

a �suttogó� óriásszobrok alkotója
BaloghBoglárka negyedéves festõhallgató

A kiállítást megnyitja:Mádl Dalma
Amegnyitó után amûvelõdési ház
teraszán reneszánsz énekeket ad elõ a

Hylarion Énekegyüttes.
Kérjük, megjelenésével
tiszteljenmegminket!

A szervezõk

***

Szeretettel várjukÖnt és kedves családját a
XVI. Délegyházi Napok keretében

megrendezésre kerülõ
Szent István-szobor felavatására
2008. június 14-én 8.30 órára

az új posta elõtti térre.
A szobrot ajándékbakészítetteDélegyházának:

PeterWolf Toth,
Amerikában elismert faszobrász.

Köszöntõt mond:
�Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármester
Ünnepi beszédet mondanak:
�Hancsics György, a FIDESZDélegyházi
Csoportjának vezetõje
�Pánczél Károly országgyûlési képviselõ
A szobrotKis R. Sándor plébános úr és dr.

Bóna Zoltán fõtiszteletes úr szenteli,
ill. áldjameg.

Fellépnek: aKölcsey Kórus, a délegyházi
óvodások,Tordai Viktor, Naszály Gábor

Aprogramokra tisztelettel várjuk!
A szervezõk

Rendezvényünk fõvédnökei: Kisduna-menti Civil Szervezetek Szövetsége és Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatala

2007. évben elsõként megrendezett Hal-Víz Napi horgász- és fõzõverseny, családi és baráti
programok nagy sikert arattak. Ezért közkívánatra a programokat megtartva, kibõvítve,

színesítve ismételtenmegrendezzük!
Tervezett programok: Reggel 7 órától meghívásos horgászverseny a strandon

Fõzõverseny a dömsödi �Petõfi sétányon� 9 órától

Aversenyeken induló csapatok és az idelátogató vendégek szórakoztatására:
Zenésmazsorettes hívogató a faluközpontban, versenyhorgász bemutató országos bajnokok
részvételével, magyar öregfiú válogatott mérkõzésemeglepetés ellenféllel!, KékDunamotel
udvarán folyamatos játszóház (agyagozás, jelmezkészítés, haj- és arcfestés), veterán autó
bemutató (Zil, Csajka, Volga stb.), Petõfi-fánál reneszánsz zene, reneszánsz királyi ünnepi
étkezés asztalának elkészítése és bemutatása, tenyérjóslás, kórusbemutatók, vízi- és repülõ-

modell bemutató, hajóbemutató � sétahajózás
Ebéd után vegyes szórakoztató jótékonyságimûsor aKék-DunaVendéglõ udvarán
Fellépnek:VÁRKONYIANDRÁS (VILI BÁCSI) ÉSBARÁTAI, CSEPREGI ÉVA,

PAU-WAUECUADORI EGYÜTTES,MEGLEPETÉS SZTÁROK, JU-ZSUSTÚDIÓÉS
ABANYAKLUB, �ÕSZIKÉK�APAJI NYUGDÍJASEGYESÜLET

Kora este: hõlégballonos repülés, este: amegújult Petõfi-ház udvarán a reneszánsz
jegyében szervezett zenésmûsor zárja a programot.

Legyenmegint egy jó napunk! Hívjuk és várjukÖnt és Kedves Családját, Barátait, Kollégáit
a II. Hal-Víz Nap rendezvényeire.

Dömsödi Civil Szervezetek
Elérhetõség:Még 1000ÉvEgyesület (70-70-85-553), e-mail:megezerevdomsod@vipmail.hu
Információ: Dömsödi HE (30-26-00-957), e-mail: h.e.domsod@invitel.hu
Tájékoztatás: KékDunaKisvendéglõ (30-95-15-637), e-mail: kekdunaclub@invitel.hu

Reneszánsz éve jegyében
Együtt a dömsödi Duna-parton

2008. június 21.
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Immár 9. alkalommal szervezték meg Dömsödön a 60 és 50 éve konfirmáltak találkozóját!
Az egykori konfirmandusok nagy örömmel vesznek részt családtagjaikkal ezen az ünnepi istentiszteleten,

mely kötetlen baráti beszélgetéssel zárul.

50 éve, 1958-ban konfirmáltak
Állnak balról: Mészáros Szabolcs; Ács Bálint; Mészáros Csaba; Horváth Imre; Faragó Imre;

Szabó Péter lelkipásztor; Sörös László; Bencze Sándor, Molnár János.
Ülnek balról: Hegedûs Mária (Bodor Istvánné); Molnár Györgyi (Meixner Istvánné);

Csonka Emília (Galambos Zsigmondné); Dancsics Judit (Varga Istvánné); Gacs Julianna; Bödõ Mária
(Kovács Zsigmondné); Nyerges Éva (Bárány Gáborné).

60 éve, 1948-ban konfirmáltak
Állnak balról: Kovács Eszter (Ács Józsefné); Kovács Mihály; Bödõ Erzsébet (Seregély Andrásné);

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor; Szabó Péter lelkipásztor; Kovács József.
Ülnek balról:Tormási Julianna (Ujj Lászlóné); Bácsi Mária (Szabó Józsefné); Váczi Mária (Papp István-
né); Csonka Eszter (Nagy Mihályné); Szadai Ilona (Béky Istvánné); Dömötör Teréz (Szõnye Antalné)


