
Rendhagyó módon nem Dömsödön történt
eseménnyel kezdem e havi írásomat, hanem
kiskunlacházival. Ugyanis a hónap elején új
rendõrõrsöt adtak át Kiskunlacházán, amely
bennünket is érint. Az ünnepélyes átadáson �
köszöntõjében � Kontrát Károly államtitkár úr
jelezte, hogy a rendõrõrs tizenegy fõnyi állomá-
nya nemcsak Kiskunlacháza, hanem Dömsöd,
Apaj és Áporka polgárainak álmát is vigyázza.
A kamerarendszerünk �élesítésével� együtt így
már nem földtõl elrugaszkodott óhaj az, hogy
végre jelentõsen javuljon közbiztonságunk.
Árvíz után� Néhány héttel a Duna vissza-

húzódása után természetesnek vesszük, hogy a
nemrég még zabolázatlan áradat nyugodtan
halad a mederben. Bennem is csak az maradt
meg az egészbõl, hogy milyen sokan segítet-
tek, ésmilyen sokan ajánlották fel segítségüket
az árvízi gátak építésénél. Ezek között nagyon
sok dömsödi is volt, büszke vagyok Rájuk!
Milyen szép is lenne ez az összefogás akkor is,

amikor nincs veszélyhelyzet! Németh Gábor
tassi polgármester köszönõlevelét az árvízi
védekezésrõl szóló cikk mellett olvashatják.
Ez a levél nemcsak önkormányzatunknak szól,
hanem az önzetlen, segítõkész dömsödi embe-
reknek is.
Ezekben a hetekben három pályázatunk elõ-

készítõ munkái folynak, különbözõ fázisokban.
Az ivóvízminõség-javító nagyberuházás a ter-
vezés szakaszában van, reményeim szerint au-
gusztus végére ez el is készül, és utána kezdõd-
het a kiviteli munka. A Polgármesteri Hivatal
elõtti tér felújítása kapcsán a képviselõ-testület a
kivitelezõ kiválasztására nyílt pályázatot írt ki.
Nagyon jó lenne, ha a szigorú pályázati feltéte-
leknek dömsödi vállalkozás is megfelelne.
Nagy örömünkre megkaptuk az értesítést, hogy
a Vidékfejlesztési Minisztériumban befogadták
Tass Önkormányzatával közös pályázatunkat a
Duna-parton kijelölt kerékpárút felújítására.
Felkérést kaptunk a projekt kidolgozására, és si-

ker esetén ötvenmillió forintból gazdálkodhat-
nánk erre a célra.
Bár a szeszélyes idõjárás megviseli a szerve-

zetünket, mégsem panaszkodhatunk, mert a
szabadtéri rendezvényeinket nem zavartameg a
természet egyszer sem. Pedig lett volna alkalom
júniusban bõven, mivel egymást követték az
események. Elõször a nyolcadikosok ballagása
került az érdeklõdés középpontjába. Csak ismé-
telni tudom magam, hogy soha ne felejtsék el a
búcsúzó diákok: a jó alapokat a továbbtanulá-
sukhoz a Dömsödi Széchenyi István Általános
Iskolában szereztékmeg!Gratulálok valameny-
nyi ballagónak, és természetesen külön is annak
az öt tanulónak, akik ebben az évben kiérdemel-
ték a Polgármesteri díjat. Õk valamely kategóri-
ában nyolc éven keresztül kiemelkedõen teljesí-
tettek, így kaphatott humán tárgyak kategóriá-
ban Kátai Dorottya, reál tárgyak kategóriában
Perger Benjámin, Sass Nikolett és Turcsán Pál
sport kategóriában és Szabó Bettina énekmûvé-
szeti kategóriában kitüntetõ díjat.
Az iskolai évzáró ünnepség is rendben lezaj-

lott. Ismét feltûnt a jeles és kitûnõ tanulók ma-
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2013. július Ára: 250.- Ft

KKeeddvveess
OOllvvaassóókk!!

Dömsöd Nagyközség Képviselõ-tes-
tületének június 26-i döntése alapján az
újság online elérhetõsége megszûnik.

Községünk honlapján elérhetõ lesz
tájékoztató jelleggel a Dömsödi Hírnök
tartalomjegyzéke.

Az újság hagyományos formátum-
ban továbbra is megvásárolható 250 Ft-
os áron az üzletekben, a szerkesztõnél
és a lap fenntartójánál.

Vass Ilona Györgyi
felelõs szerkesztõ
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Folytatás a következõ oldalon.

A tassi polgármester köszönõlevele és cikk
a 6-7. oldalon



Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2013. június 26-án ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:

Bencze István polgármester, Varsányi Antal al-
polgármester, Szomor Dezsõ alpolgármester,
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Lázár
József, Ispán Ignác, Rókusfalvy Sylvia, Sallai
Gábor, SzabóAndrea képviselõk.

Napirendmegállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

87/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozzameg:

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés kö-
zött eltelt idõszak eseményeirõl

3./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a
2012/2013. nevelési évrõl

4./ A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ beszámolója

5./ Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár mûkö-
désérõl

6./ Beszámoló a Petõfi Emlékmúzeum mûkö-
désérõl

7./ Beszámoló a Dömsödi Hírnök elmúlt évi
mûködésérõl

8./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás mû-
ködésérõl

9./ A közterületek filmforgatási célú használatá-
hoz kapcsolódó szabályokmegalkotása

10./ Dömsödi Tûzoltó Egyesület támogatási
igénye

11./ Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beru-
házási Társulás megállapodásának módosí-
tása

12./ Gyermekétkeztetési feladatok finanszírozá-
sának kiegészítésére pályázat benyújtása

13./ Falumegújítás és -fejlesztés Leader kereté-
ben megvalósuló beruházás kivitelezõi fel-
adatok ellátására vonatkozó ajánlatkérés

14./Helyi Esélyegyenlõségi Programelfogadása
15./ Pályázat gyepmesteri feladatok ellátására
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

gas száma, amely tény a tanárok és diákok kö-
zös munkáját dicséri. Ha már az iskolánál tar-
tok, vissza kell térnem egy gondolat erejéig a
pedagógusnapra, ugyanis kimaradt az elõzõ ha-
vi írásomból az a blokk, amelyben az ünnepelte-
ket és a búcsúzókat méltattam. Az ünnepeltek
közül gratulálok Kovács Lajosné Margó néni-
nek �vasdiplomájához� és Kovács Lászlóné Il-
dikónak �aranydiplomájához�! A nyugállo-
mányba vonuló pedagógusok közül szívbõl kö-
szöntöm Nagy Lászlóné Jolánt, Jávorka
Józsefné Rózsát és Gulyás Lászlóné Juditot!
Nagy örömömre, rövid idõn belül két dömsödi

lakótársunkat�NemodaÁrpádnétésÁcsSándort
� is köszönthettük 90. születésnapja alkalmából.
A jegyzõ úrral együtt adtuk át a két ünnepeltnek a
miniszterelnök úr által aláírt gratuláló emléklapot.
Kívánok mindkét ilyen magas kort megélt szüle-
tésnaposnak jó egészséget, hosszú életet.
Idén már a VII. Hal-Víz Napot rendeztük Ba-

logh István Ferenc fõszervezõi segítségével.
Annyiban színesedett a program, hogy Marjay
Gyula, a VOSZ Közép-magyarországi Régió
Szervezetének elnöke jóvoltából a térség polgár-
mestereinek dr. Homolya Róbert államtitkár úr
tartott egy tájékoztatót a következõ uniós ciklus
pályázataival kapcsolatosan. Számomra nagyon
szimpatikus volt az a jövõre vonatkozó elképze-
lés, hogy átalakítják a pályázatokat, és megpró-
bálják a rendelkezésre álló pénzeket célzottan
odaadni az önkormányzatoknak. Ez annyit je-
lentene, hogy nem arra pályáznánk, amire nem
feltétlenül van szükségünk, hanem arra kapnánk
támogatást, amelyre tényleg szükségünk van.
Csak egy példa erre: nagyon jó, hogy felújíthat-
juk a hivatal elõtti teret, de ha választani lehetett
volna, akkor inkább néhány poros utcánkat asz-
faltoztuk volna le az elnyert összegbõl.

Szóval most is egy jól sikerült rendezvényen
vagyunk túl, köszönet érte a házigazdáknak, Ja-
kab Attilának és Kovács Ferencnek, és köszönet
a zöldterület-karbantartóinknak is. A vendége-
inknekmost is Takács István �Colos� fõzött, vál-
tozatlanul extra minõségben. A mûsor ismét le-
kötötte és kitûnõen szórakoztatta a nézõket, a
vendégmûvészekmellett Csikósné Jutka fiataljai
aratták a legnagyobb sikert. A zumbás lányok,
asszonyok elõtt is le a kalappal, amit produkáltak
a nagy melegben, az nem volt egyszerûen utá-
nozható. Egy szónak is száz a vége: ismét volt
egy nap, amikor néhány százan jól éreztük ma-
gunkat.Köszönöma támogatók segítségét is!
Másnap aztán azok is jól érezték magukat,

akik ott voltak a Dabi Református Egyház 450.
évfordulója ünnepségén. A Dabi Gyülekezet
ténylegmagáénak tudta ezt a ritka évfordulót, és
olyan ünnepi mûsorral és kiállítással emlékezett
a múltra, amely méltó volt az elõdökre nézve is.
Magam arról is beszéltem a köszöntõmben,
hogy példaértékû az a segítõkészség, összefo-
gás és magyarságtudat, amely a Dabi Reformá-
tus Egyház közösségére jellemzõ.
A sorban az Ízek és Mesterek Udvara rendez-

vénykövetkezik, amelyet az Ipartestületünk szer-
vezett � immár másodízben � azoknak a kisvál-
lalkozóknak, akik szorgalmukkal, kreativitásuk-
kal kicsibõl szeretnének nagyot �csinálni�. Na-
gyon örülök annak, hogy Dömsödön egy ilyen
rendezvény is sikeres lehet. Gratulálok a rende-
zõknek, mert ez tényleg egy jól sikerült nap volt.
Úgy gondolom, hogy a kétéves tapasztalat többet
jelent annál a ténynél, hogy akiállítókmegmutat-
hattákmagukat.Vároma folytatást!
Utoljára, de nemutolsósorban (idõrendben az

utolsó) július elseje apropóján köszöntöm a
köztisztviselõket és az egészségügy dolgozóit.
Orvosok, asszisztensek, ápolók, védõnõkmind-
mind azon dolgoznak, hogy megóvják egészsé-

günket. Köszönet érte! Wágner doktor úr a
Semmelweis nap keretében egy találkozót szer-
vezett az egészségügy dolgozóinak. Mivel más
elfoglaltságom miatt nem tudtam jelen lenni az
eseményen, így ezúton köszöntöm egészségünk
óvóit!
Köszöntöm a köztisztviselõket is, akik nem

mindig a legideálisabb körülmények között
szolgálják nagyközségünk lakóit. További erõt
kívánok nekik nem könnyûmunkájukhoz!

Bencze István
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
Aug. 07-én szerdán 14�15 óráig

LÁZÁR JÓZSEFLÁZÁR JÓZSEF
képviselõ úr, a Népjóléti

Bizottság elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ



1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem szavazat-

tal, 1 tartózkodással meghozta a következõ ha-
tározatot:

88/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

89/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a két ülés közötti idõszak ese-
ményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

3./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a
2012/2013. nevelési évrõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

90/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete aNagyközségiÓvoda 2012/2013-
as nevelési évérõl készült beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

4./APetõfi SándorOktatási ésMûvelõdési
Központ beszámolója
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

91/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Petõfi Sándor Oktatási ésMû-
velõdési Központ mûködésérõl szóló éves be-
számolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

5./ Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár
mûködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

92/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete aNagyközségi Könyvtármûkö-
désérõl szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

6./ Beszámoló a Petõfi Emlékmúzeummû-
ködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

93/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Petõfi Emlékmúzeum mûkö-
désérõl szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

7./ Beszámoló a Dömsödi Hírnök elmúlt
évimûködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 5 igen, 4 nem szavazat-

tal meghozta a következõ határozatot:

94/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az Oktatási, Közmûvelõdési és
Sport Bizottság javaslatával egyetértve döntött
arról, hogy Dömsöd Nagyközségi Önkor-
mányzat weboldalán (www.domsod.hu) a
�Dömsödi Hírnök� számai ne kerüljenek teljes
tartalommal feltöltésre, hanem az oldalon az
évfolyam, lapszám, tartalomjegyzék legyen
csak feltöltve.
Felelõs: képviselõ-testület;

Vass Ilona fõszerkesztõ
Határidõ: azonnal

(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

95/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete aDömsödiHírnökmûködésérõl
szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

8./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás
mûködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal meghozta a következõ hatá-
rozatot:

96/2012. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az egészségügyi szolgáltatók
mûködésérõl szóló tájékoztatókat elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

9./ A közterületek filmforgatási célú hasz-
nálatáhozkapcsolódó szabályokmegalkotása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmegalkotta a következõ rendeletet:

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

8/2013. (VII. 5.) rendelete
a közterületek használatáról szóló 20/2003.
(XII. 18.) számú rendeleténekmódosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2013. július 5. napján.
A rendelet hatályos: 2013. július 13. napjától.

10./ Dömsödi Tûzoltó Egyesület támogatá-
si igénye
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

97/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete 2013. évben 500.000 Ft összegû
vissza nem térítendõ támogatást ad a Dömsödi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület részére az egyesü-
let mûködésének, valamint tûzoltó gépjármû
beszerzésének támogatására.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert a támogatási összeg kifize-
tésére.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. július 31.

11./ Ráckeve és Térsége Önkormányzati
Beruházási Társulás megállapodásánakmó-
dosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

98/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Ráckeve és Térsége Önkor-
mányzati Beruházási Társulás társulási megál-
lapodásnak átfogó módosítását jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Aképviselõ-testület felkériDömsödNagyköz-

ség jegyzõjét, hogy a megállapodás módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítse el.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: 2013. június 30.

12./ Gyermekétkeztetési feladatok finanszí-
rozásánakkiegészítésére pályázat benyújtása
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Folytatás a következõ oldalon.



(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

99/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete pályázatot nyújt be a 2/2013.
(VI. 11.) BM rendelet szerinti gyermekétkezte-
tési feladatok támogatásának kiegészítésére.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. július 10.

13./ Falumegújítás és -fejlesztésLeader ke-
retében megvalósuló beruházás kivitelezõi
feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérés
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

100/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete Falumegújítás és -fejlesztés
LEADER HACS közremûködésével pályázati
konstrukcióra nyert �PolgármesteriHivatal elõt-
ti tér felújítása (632 hrsz.)� megnevezésû pályá-
zatban szereplõ beruházás kivitelezésére közbe-
szerzési értékhatárt el nem érõ nyilvános eljárás
szerint pályázatot ír ki.
A képviselõ-testület a pályázati felhívás szö-

vegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

14./ Helyi Esélyegyenlõségi Program elfo-
gadása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 7 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

101/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selõ-testülete a Helyi Esélyegyenlõségi Progra-
mot az alábbiak szerint hagyja jóvá. A képvise-
lõ-testület felkéri a program összeállítóját, hogy
aprogramnakahelyi közmûellátást bemutató ré-
szében a szennyvíztisztításra vonatkozó részt a
jelenlegi állapotnakmegfelelõen aktualizálja.
Egyebekben a Helyi Esélyegyenlõségi Prog-

ramot a határozatmelléklete szerint hagyja jóvá.
Felelõs: képviselõ-testület,

ZsinkóMárta szolgálatvezetõ
Határidõ: azonnal

15./ Pályázat gyepmesteri feladatok ellátá-
sára
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)

Aképviselõ-testület 7 igen, 0 nem�egyhangú
szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

102/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete pályázatot hirdet a település te-
rületén gyepmesteri feladatok ellátására.
A képviselõ-testület a pályázati felhívást a

határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos

(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-
vazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

103/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a gyepmesteri feladatok ellátá-
sára kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként dr.
Siket Péter állatorvost megválasztja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos

(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-
vazás)
A képviselõ-testület 6 igen, 1 nem szavazat-

tal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következõ
határozatot:

104/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a gyepmesteri feladatok ellátá-
sára kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként
Picard Annát megválasztja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos

(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-
vazás)
Aképviselõ-testület 7 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

105/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a gyepmesteri feladatok ellátá-
sára kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként Is-
pán Ignác képviselõt megválasztja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos

(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-
vazás)
A képviselõ-testület 6 igen, 0 nem szavazat-

tal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következõ
határozatot:

106/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a gyepmesteri feladatok ellátá-

sára kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként
SzabóAndrea képviselõt megválasztja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos

(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-
vazás)
A képviselõ-testület 5 igen, 1 nem szavazat-

tal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következõ
határozatot:

107/2013. (VI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a gyepmesteri feladatok ellátá-
sára kiírt pályázat bíráló bizottságába tagként
Csikós Lászlóné képviselõt megválasztja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos

A képviselõ-testület következõ munka-
terv szerinti ülésének idõpontja 2013. au-
gusztus 7.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-
testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõköny-
vek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon ol-
vashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagy-
községi Könyvtárban ingyenes internetes hoz-
záférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek

meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtáblá-
ján, és az önkormányzati honlapon tesszük köz-
zé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Minden kedves vásár-
lónknak ezúton szeretnénk
megköszönni hozzánk való

hûségét.

Üzletünk profilváltás miatt
június 10-én bezárt.

Trafikként üzemel majd
tovább.

Mindenszenti koszorú
választékunkkal továbbra is
várunk majd mindenkit
ugyanitt az udvarban.

Köszönettel:
Fábiánné Cser Ica



XXIII. évfolyam 7. szám 5

Ez a két hónap is mozgalmasan telt, elõzõ
cikkem óta 8 riasztást kaptunk.
Május 2-án este a hirtelen jött nagy mennyi-

ségû csapadék miatt több riasztást is kaptunk
egyidejûleg, mert az esõvíz pincéket árasztott
el. Ezen az estén is a ráckevei kollegákkal közö-
sen avatkoztunk be. Az Apaji úton még egy ki-
dõlt fát is el kellett távolítanimotoros láncfûrész
segítségével, mert forgalmi akadályt képzett.
De sajnos valakinekmég arra is volt ideje, hogy
szándékosan félrevezetõ jelzést adjon, még sze-
rencse, hogy addigra sikerült a káreseteket fel-
számolni, és a felelõtlen viselkedés miatt éppen
nem kellett senkinek a bajban ránk várnia.
Május 3-án aHorváth-kert egyik boltjához ri-

asztottak minket, ahol az elõzõ esti vihar egy
kéményt megrongált. Itt a meggyengült részt
visszabontottuk, hogy a balesetveszély meg-
szûnjön, valamint az ott lévõ egyik fa néhány
ága is vissza lett vágva, hogy az se okozzon a
továbbiakban kárt az épületben.
Június 15-én a vasúti töltés oldala égett. A tü-

zet sikerült gyorsan eloltani, így nem volt fenn-
akadás a vasúti közlekedésben ezen a szakaszon.
Június 20-án aVédgáton, egy üres telken gyul-

ladtmegaszáraz fû.Atûzsemmit semveszélyez-
tetett, és ezt is gyorsan sikerült lefeketíteni.
Június 27-én Apaj �Szúnyogra� kaptunk jel-

zést, mely szerint mezõgazdasági szántó, kazal
ég. A helyszínre a Kunszentmiklósi Önkor-
mányzati Tûzoltókkal közösen vonultunk és ol-
tottuk el a tüzet.

Eltelt egy év, és ismét aláírásra került a
Szigetszentmiklósi Tûzoltó Parancsnoksággal
az Együttmûködési Megállapodásunk, amely
mentõ tûzvédelmi feladatok ellátására jogosítja

fel az egyesületünket. Ez is azt bizonyítja, hogy
a tavalyi évben megfeleltünk az elvárásoknak
ésmeg voltak elégedve amunkánkkal.

Egy nagyon fontos dologra kérünk min-
denkit, ha teheti így cselekedjen!

Jelenleg ha valaki segítséget kér, azt a 105-ös
számon teszi, amely a Pest megyei fõügyeletre
fut be. Innét adják tovább a ráckevei vagy a
szigetszentmiklósi tûzoltóknak, és ezt követõen
kapunkmi is értesítést SMS formájában. Sajnos
az utóbbi idõben bebizonyosodott, hogy az
SMS-rendszer lassú. Áprilisban a Somlyó-szi-
geti Szilva utcában faház égett. Szerencsére az
egyesületünk néhány tagja pár méterre volt a
káresettõl, így közvetlen telefonon minket is ri-
asztottak. Az elõbb említett 105-ös rendszerben
is kaptunk jelzést ide, csak addigramár kiérkez-
tünk a szertártól lévõ 5.1 kilométerre lévõ kár-
esethez, és az IFA szer 2.300 liter vizét is fel-
használtuk az oltáshoz. Ez idõbenmond inkább
többet, az út 14 percig tartott a szûk utcákmiatt,
valamint az oltást is legalább 10 perce végeztük
már a helyszínen, mire megkaptuk az SMS-jel-
zést. Ha nem kapunk külön telefonon értesítést,
akkor mindenki el tudja képzelni, mi maradt
volna a faházból,mert a többi egység is utánunk
ért oda.
Tisztelettel kérünkmindenkit, hogy ha be-

jelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös
számon tegyemeg legelõször, de ezt követõen
a Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
TárkányiBélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefon-
számon. A késlekedés nagy kárt okozhat,
vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Egyesületünkmobiltelefonszáma:
06-20-383-5407

Ha baj van! 105

Támogatásukat továbbra is aFókuszTakarék-
nál vezetett számlánkra tudják befizetni (Döm-
södi Tûzoltó Egyesület számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk veze-
tõségét megkeresve (Ispán Ignác elnök, id.
Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György
gazdasági felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Megtisztelõ segítségüket várjuk
és elõre is köszönjük!

További információk és képek a
weboldalunkon, a

www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

PestMegyei Tûzoltói Ügyelet: 105 vagy

RáckeveVárosi Tûzoltóság ügyelete:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666

Szigetszentmiklósi Hivatásos Tûzoltó
Parancsnokság ügyelete: 06-24-444-704

Tárkányi Béla, DömsödÖTEparancsnoka:
06-20-383-5407

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Május�június hónap

A Nemzeti Együttmûködési Alap Mobilitás és
Alkalmazkodás Kollégium által megjelentetett
NEA-13-M kódszámú, �Civil szervezetek mûkö-
dési célú támogatása 2013� címû pályázati kiírásra
2012. december 10-én benyújtott pályázatunk
800.000 Ft összegû támogatásban részesült vissza
nem térítendõ formában. Ez az összeg már a ren-
delkezésünkre áll, amit eszközökre, felszerelésre
és amûködés költségeire fordíthatunk.

A pályázat megírását köszönöm Klszák Tamásné és Csányiné Laczó
Judit polgárõröknek!

Az elmúlt két hónapban a napi szolgálatokon kívül több esetben szer-
veztünk gyalogos akciókat az éjszakai és hajnali órákban, részt vettünk a
Dabi és a Dömsödi Napokon, ott voltunk a Tassi-zsilip környékének ár-
vízi védekezésénél (errõl bõvebben külön cikkben olvashatnak).Miután

egy dömsödi postást megtámadtak, több alkalommal kísértük végig pol-
gárõr autóval a területén, így biztosítvamunkája zavartalanságát. A kéz-
besítõk biztonsága érdekében a jövõben polgárõrségünk fokozottabban
figyel rájuk.

Köszönjük az üzemelési költségekhez való hozzájárulásátminden tá-
mogatónknak!
Amennyiben módjukban áll és segítenének, akkor az 51700272-

10901115 számú bankszámlaszámra történõ befizetéssel tehetik
meg azt.

Bármilyen észrevétel esetén hívja a 70/453-0743-as számot
és segítünk!

KlszákTamás
polgárõr parancsnok
Dömsödi Polgárõrség

Események a Dömsödi Polgárõrség életében



Június hónapban kemény próbára tette a Du-
na menti falvak lakóit és az egész országot a
Duna áradása. Amédiában, hírekben rendszere-
sen, szinte óráról órára lehetett informálódni a
pillanatnyi helyzetrõl. Szakemberek és civilek
példás összefogást tanúsítva közösen birkóztak
meg a nagymennyiségû víztömeggel.
Az elõrejelzéseknek köszönhetõen elmond-

ható, hogy volt idõ a felkészülésre,mely szerve-
zetten és fegyelmezetten ment az egész ország
területén.
A víz ereje hatalmas.
Gondoljunk a folyószabályozást megelõzõ

idõszakra, mikor még sem gátak, sem zsilipek
nem zabolázták amegáradt folyókat.Már akkor

micsoda erõvel hömpölygött a víztömeg, meg-
töltve a mellékágakat és elöntve a legelõket,
szántókat. A víz visszahúzódásával micsoda
gazdag termõréteg maradt az elárasztott terüle-
teken! Felfrissültek a vizes élõhelyek, számta-
lan halfajtának biztosítva ezáltal életteret. Vi-
rágzott a halászat, a nádasok, gyékényesek alap-
anyaggal szolgáltak az építkezéshez, valamint
egyes háztartási eszközök elkészítéséhez. A fo-
lyók árterei gazdag legelõket biztosítottak az ál-
lattartáshoz. Ugyanezen árterek mikroklímája
alkalmas volt gyümölcs- és kertkultúra kialakí-
tásához. A folyómenti települések lakói mind-
ezt ismerték, képesek voltak mindehhez alkal-
mazkodni és saját javukra fordítani.

A folyók szabályozásával mindez megválto-
zott. Sokkal nagyobb területek kerültek szántó-
földi gazdálkodás alá, s a földek tulajdonosai
egyre nagyobb mennyiséget termeltek és ter-
melnekma is az anyagi jólét reményében.
A vizek megzabolázása eredményezte szám-

talan helyen a hétvégi víkendtelkek, nyaralók
létesülését. Sok esetben a lakóövezet is rátelepül
a folyók egykori árterére, hiszen ott kellemes
környezetben élikmindennapjaikat az emberek.
De a víz ereje hatalmas, melyet idõrõl idõre

megtapasztalunk, és így volt ez most június hó-
napban is.
A Soroksári Duna-ág vízállását északon a

Kvassay-zsilip, délen pedig aTassi-zsilip szabá-
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TassKözség Polgármesterétõl
6098 Tass, Széchenyi út 48.
Tel./fax: 06-76-536-204

Bencze István
Dömsöd polgármestere

TiszteltPolgármesterÚr,KedvesBarátom!
Az elmúlt napok során emberfeletti kitartás-

ról és elszántságról tettünk, tettetek tanúbi-
zonyságot. Olyan feladatba vágtunk bele
együtt,mely az elõrejelzések szerint is kétséges-
nek bizonyult. Mindezek ellenére több százan
vonultunk fel a töltések mentén, és több tízezer
homokzsákot megtöltve és több száz méter sán-
cot kiépítve felvettük a harcot a természettel.
Ha kellett a tûzõ napon, ha kellett éjszaka dol-
goztunk kitartóan, bízva abban, hogy megtör-
ténik egy kis csoda, és az eddigi legnagyobb
árhullám felett diadalmaskodhatunk.
Sajnos június 9-én este 10 órakor bebizo-

nyosodott, hogy ez a csoda sajnos nem sike-
rült, az ideiglenes töltés, amit építettünk, nem
bizonyult elégségesnek, elöntötte a megvédeni

kívánt üdülõterületet. Településünk hála isten-
nek nem forgott veszélyben.
Mindent elkövettünk, minden lehetséges

tartalékainkat mozgósítottuk, de lehetetlen
volt ekkora víz fölé kerekedni.
De egykis csoda talánmégismegtörtént. Egy

kis csoda, amely ha kitekintünk településünk
határain végig a Duna mentén, egyre gyara-
podott, dagadt, mint maga a víz. Egy csoda,
melyet Ti és az általatok nyújtott segítség jelen-
tett. Az önzetlen összefogás csodája, amit leírni
nem, esetleg csak körbeírni lehet. Azok, akik ott
voltak, értik mire gondolok, akik nem lehettek
ott, talán sejthetik, hogymirõl is van szó.
Kedves Barátom!
Engedd meg, hogy ezúton is megpróbáljam

kifejezni hálámat Tass Község Önkormány-
zata és amagamnevében az áldozatos, kitartó
és önzetlen munkáért.
Isten áldjonmindannyiótokat!

Tass, 2013. 06. 17.
Németh Gábor

Tass polgármestere

A víz ereje: kicsik és nagyok Tassnál
az árvízvédelemben



lyozza, így az itt élõk biztos védelmet élveznek
az esetleges áradásokkal szemben. Azonban
Tassnál, a nagy Duna �visszaduzzadásával� ve-
szélyezteti a zsilip környékét. Az idõsebbek el-
mondásából és korabeli fotófelvételek alapján
döbbenetes módon dõlt meg a tassi turbinaház
az 1956. március 11-i árvíz alkalmával. Jogos
tehát a félelem s a fokozott védekezés minden
alkalommalmikor árad aDuna.

Most júniusban is sokan vettek részt az
árvízi védekezésben. A tassiak és az üdülõla-
kosság mellett a környékbõl is érkezett segít-
ség. Szép számmal vettek részt dömsödiek is.
Polgárõrök, pedagógusok, idõsek és fiatalok

együtt, közösen, közös erõvel építették a véd-
gátat.
Kérésemre a Dömsödi Polgárõrség elnökhe-

lyettese, Csányiné Laczó Judit ismertette a vé-
dekezés elõkészületeit, menetét.
Elmondta, hogy az Országos Polgárõr Szö-

vetség körlevelében kérte a helyi szervezeteket,
hogy írják össze, kik azok, akik készenlétbe tud-
nak állni.

Így a polgárõr gyûlésen részletesen megbe-
szélték a védekezésben való részvételüket, szá-
mítottak, készültek az esetleges mozgósításra.
Több hivatalos felhívás nem történt. Mikor már
számítani lehetett az árhullámra, egész egysze-
rûen telefonon egyeztettek és indultak. Össze-
sen 18-an (14 férfi és 4 nõ) vettek részt a mun-
kálatokban. A helyszínre érkezve hamar kide-
rült, hogy elsõsorban a megtöltött zsákok elhe-
lyezése lesz a feladatuk. 5 órás munkával mint-
egy 4000 db homokzsákot raktak le, hat sorma-
gasan és három sor szélességben. A fák törzsén
szemmel látható volt a vízszint emelkedése.

A zsákokat egyenként taposni kellett, hogy
minél jobban illeszkedjenek egymáshoz � ezt
fõleg a nõk végezték. Összehangolt, hatékony
együttmûködés volt. Az erõsebbek cipekedtek,
az idõsebbek a �katasztrófaturistákat� irányítot-
ták a zsákolás napján, a tetõzéstmegelõzõ és azt
követõ napokon, valamint figyelték a gát szi-
lárdságát és buzgárok megjelenésével értesítet-
ték a vízügyeseket. A helybeliek ivóvizet, pogá-
csát, kávét, fánkot vittek a gáton dolgozóknak.

Csányiné Laczó Judit példaértékû összefo-
gásról beszélt, mely az embereket alaposan
megmozgatta.
A dömsödi általános iskola pedagógusai is

magukénak érezték a védekezésben való rész-
vételt. A kézilabdások, alsós és felsõs tanítók,
diákok közösen dolgoztak, töltötték a homok-
zsákokat.
Ácsné Jaksa Szilvia tanárnõ elmondása sze-

rint fontosnak érezték a kollegák is, hogy segít-
senek a bajban, és hogy a gyermekek is tapasz-
talják meg ezt az élethelyzetet. Ezzel kapcsola-
tosan azt is elmondta a tanárnõ, hogy már ké-
szülnek szeptember 14-re,mert benevezik az is-
kolát egy nagy szemétszedõ programba.
A gyermekek visszajelzése egy mondatban:

� Jó érzés volt segíteni.

Végszóként csak annyit: � mekkora ereje
van a víznek! ...
Köszönet mindazoknak, akik önzetlen segít-

ségükkel részt vettek az árvízvédelmi munkála-
tokban!

-V.I.-
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Június hó utolsó vasárnapján gyönyörû napsütésben, szép, rendezett
környezetben immármásodik alkalommal megrendezésre került �Ízek és
Mesterségek Udvara� elnevezésû rendezvényünk. Ipartestületünk to-
vábbra is segíteni szeretné a családi, mikro- és kisvállalkozásokat, az álta-
luk elkészített termékeik bemutatását a lakosság és az idelátogatók szá-
mára. Segítve ezzel mind a kezdõ, mind a már elismerten mûködõ vállal-
kozásokat és azok fennmaradását, megélhetését.
Tóth Sándor elnök úr megnyitó beszédében egy idézetet olvasott fel

Zach Le Bean amerikai származású írótól:
�Minden foglalkozás mûvészetnek tekinthetõ,
ha elegendõ szenvedéllyel végzik
és mindig kihívást jelent, ha az ember
mûvészete egybenmegélhetésének forrása is.�
Az idézet nagyon távol íródott, de a jelenlevõ kiállítóink azonosulhat-

nak a gondolattal.

Elnök úrmegköszöntemindazoknak, akik segítségünkre voltak az elõ-
készületekben és támogatták a rendezvényünket.
Bencze István polgármester úr, a rendezvény védnöke köszöntõjében

példaértékûnek nevezte az ipartestületünk törekvéseit, ismerve nehézsé-
geinket. Szükségesnek, fontosnak tartja rendezvényünk célját és mássá-
gát, ezzel erõsítve nagyközségünk jó hírnevét és élhetõbbmindennapjait.
Bödõ Mihály tiszteletbeli elnök köszöntõje most is figyelemre méltó

volt. Köszönetet mondott a vezetõségnek és a tagságnak mindazért az
erõfeszítésért amit tesz, hogy óvja és védi az elõdeik által hátrahagyott tár-
gyi és eszmei értékeket, szem elõtt tartva az új korszak kihívásait.
Zárszóként elnök úr mind a kiállítóknak, mind a kedves látogatóknak

sikeres, szép napot kívánt.
A rendezvényre kilátogató közönség szebbnél szebb és finomabbnál

finomabb termékeket kóstolhatott. A liszt készítésétõl a házi készítésû

sajtokig, torták, aszalt gyümölcsök sokaságával, különbözõ fajtájú mé-
zekkel, valamint különleges, nem mindennapi hústermékekkel ismer-
kedhettek.
A dömsödi iskola 6. c osztálya az osztályfõnök vezetésével, szülõk se-

gítségével, a gyerekeket is bevonva faszénen kürtõskalácsot sütött. A fris-
sen sütött és ízesített kalács illata az �egész udvart bejárta�.

Kézmûveseink is kitettekmagukért. A kiállított termékeiken látni lehe-
tett, hogy nagy szakértelemmel, szeretettel készítik azokat. Követik a je-
lenlegi divatot, ezzel nem csak az idõsebb korosztálynak készítenek ha-
gyományos termékeket, hanem a mindig változó fiatalos igényeknek is
megfelelnek. Ezáltal az ifjúsággal is próbáljákmegismertetni, megszeret-
tetni a kézmûvességet, kézmûves szakmákat. Mindenkinek jó érzéssel
töltötte el a szívét, hogy mennyi ügyes kezû kézmûvessel büszkélkedik
községünk.

Dömsödi ízek és mesterségek az Ipartestület udvarán



Kiállítóink között jó volt új arcokat látni, de sajnos idén az elõzõ évi ki-
állítók közül többen is hiányoztak. Borászaink úgy gondolták, hogy nem
mutatják be saját készítésû boraikat, így õk nem voltak jelen. Pedig a
dömsödi szõlõtermesztés régi keletû, és mindig biztos megélhetést bizto-
sított a gazdáknak. Hiányoztak, sajnáljuk, talán majd jövõre megtisztelik
rendezvényünket és koccinthatunk a jó termésre!!

A kilátogató vendégek a Szomor Dezsõ által felajánlott bivalyhúsból
bográcsban fõtt pörköltet fogyaszthattak. Az ízletes étel mellé Keresztes
Ágnes kínálta az italokat a nap folyamán, valamint házi készítésû lángost
és palacsintát sütött.
Az egész napos rendezvény alatt szólt a tárogató Hajdú László zenész

tolmácsolásában. A Kiskun Néptánc Együttes mûsora is nagy sikert ara-
tott, táncra perdültek még Koronáné Szabados Terike népdalokból össze-
állított mûsora alatt is.
Az idelátogatók sok élménnyel gazdagodva térhetettek haza, jó hírne-

vét terjesztve a rendezvénynek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a támogatóknak, segítõknek és
valamennyi kiállítónak:
Ambruska Péter, Ambruskáné Sörös Judit, ált. iskola 6. c osztály, Ács

Balázs, Babityné Mészáros Gyöngyi, Bábel László, Bokor Zsolt � Boxi,
Bõdi Endre, Czaniga Mihály, Cserna Károly, Fabula László, Fókusz Ta-
karékszövetkezet, Halász Boróka, Hajdú László, Holl László, Horváth
Béla, Ispán Ignác, Jávorka József, Kiskun Néptánc Együttes, Koronáné
Szabados Terike, Klenáncz Méhészet, �Még 1000 év Dömsödért� Egye-
sület, MészárosMiklósné, Oktatási és Mûvelõdési Központ vezetõje, ön-
kormányzat, Petõfi Emlékmúzeum, Rakszegi Gyula, SzomorDezsõ.
Továbbra is várjuk mindenki véleményét, építõ hozzászólását a követ-

kezõ rendezvényekmég sikeresebbmegvalósítása érdekében!
Képes beszámoló a rendezvényrõlmegtekinthetõ aDömsödi Általános

Ipartestület facebook oldalán.
Dömsöd, 2013-07-04

CsiszárGyörgy, Dömsödi Általános Ipartestület alelnöke
Fotó: Bábel László
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Érdeklõdni lehet:
Dömsödi Általános Ipartestület

06 70 318 6325



Ebben az évben is hagyományainkhoz híven megrendeztük a GYER-
MEKNAPOT a Dózsa GY. úti óvodánkban. A két nap alatt igyekeztünk,
olyan programokat szervezni a gyermekeknek, melyek emlékezetessé te-
szik azokat. Természetesen a JÁTÉK � az a tevékenység, ami legfonto-
sabb számukra, ezért a vidámság, játékosság jellemezte ezt a két napot is.
Az elsõ napon a szülõk támogatásának köszönhetõen a Gézengúz

együttes szórakoztatta a gyerekeket vidám, zenés elõadással. A legna-
gyobb örömet az jelentette számukra, hogy õk is aktív résztvevõi voltak
az elõadásnak. Jelmezt öltve, a zenészek segítségével elõadták �A kõle-
ves� címûmese zenés, dramatizált változatát. A vidám, mosolygós arcok
mindent elárultak az elõadással kapcsolatban.

A második napon óvodánk udvarán szerveztünk programot. Lufikkal
díszítettük a helyszínt, és mindent elõkészítve kezdõdhetett a vidám dél-
elõtt. Zenés tornával melegítettünk be a sorversenyekhez, ügyességi játé-
kokhoz. Minden csoport korosztályonként versenyzett és természetesen
mindenki gyõztes volt, hiszen olyan energiával, figyelemmel végezték a
feladatokat, hogy itt mindenki CSAK GYÕZTES lehetett. A sorverse-
nyek végén eredményt hirdettünk. Izgatott gyerekek, várakozó tekintetek
mindent elárultak! Az elismerés nagyon fontos számukra!

AFÓKUSZTAKARÉK,mint szponzor, biztosította számukra az okle-
veleket, amelyekkel a gyermekcsoportok teljesítményét jutalmaztuk.
Takácsné Bõdi Szilvia édességet ajánlott fel a csoportoknak.
Óvodánk ajándékot is kapott a FÓKUSZ TAKARÉKTÓL � egy szép

BÁBPARAVÁNT, amit minden csoport használhat. Anyagi támogatás-

ban is részesültünk, egy kedves SZPONZOR jóvoltából. Ebbõl az ösz-
szegbõl bábokat és homokozó játékokat vásároltunk. Ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani a SZPONZOROKNAK, hogy ajándékaikkal
még örömtelibbé tették ezt a szép napot!

A díjkiosztó után folytatódott a program.Ügyességi játékok, kézmûves
asztalok várták a gyerekeket. Az egyik asztalnál a FÓKUSZ TAKARÉK
logóját készíthették el a gyerekek puzzle technikával. Az elkészült képpel
szponzorunkat ajándékoztákmeg.
Minden állomásnál feladatokat kaptak, s azok teljesítéséért 1-1 korong

járt, majd 5 db korong összegyûjtése után ezeket ajándékra válthatták be.
Az ajándékokat a kedves szülõknek köszönhetjük!Nagy örömünkre szol-
gált, hogy a gyerekek nem unatkoztak, jól szórakozott apraja-nagyja. A
mellékelt fényképek talán felidézik a hangulatot, de a boldog, csillogó te-
kintetek, a mosolygós arcok, az igazi gyermeköröm ott a helyszínen volt
tapasztalható.
Köszönjük a TÁMOGATÓINKNAK, KOLLEGÁKNAK a segítsé-

get, hiszen úgy gondolom, hogy közös erõvel sikerült ismét maradandó
élménnyel gazdagítani gyermekeinket!

A 2013. évi gyermeknapi programok szervezõi nevében:
AKatica csoport óvó nénije:

Németh Józsefné (Marika óvó néni)

Dömsödön, aRáckevei-Dunától 30m-re, 70m2-es
nyaraló teljes berendezéssel, garázzsal, saját stéggel

eladó. Tel.: 06 70 358 8682
Irányár: 11.000.000 Ft
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Ildi néni ötven esztendeje vehette át tanítói dip-
lomáját. Az eltelt öt évtized alatt sok kis diákot in-
dított útnak. Bevezette õket a számok világába, s
megtanította nekik a betûvetés mûvészetét. Fárad-
hatatlanul nevelte, nyesegette a kis nebulókat, biz-
tos alapot adva ezzel tanulmányaik folytatásához.

50 éves kitartó munkájáért május 29-én az egy-
kori és a fiatalabb kollegák körében ünnepélyesen
köszöntötték Õt pályatársak, diákok, valamint
községünk elöljárói egyaránt.

Magam és a Dömsödi Hírnök olvasói nevében
szeretettel gratulálok a szép elismerésért!

Ebbõl az alkalomból kerestem fel Ildi nénit, aki
szívesen beszélt tanítói pályafutásának szépségei-
rõl. Elmondta, hogy már kisgyermekkora óta taní-
tó szeretett volna lenni.

� Fiatal diákként már nagyon céltudatosan
választotta meg iskoláit. Miután Mohácson vé-
gezte a nyolcadik osztályt, mérlegelte a lehetõ-
ségeit.Mik is voltak ezek?

� Abban az idõben nyolcadik után lehetett vol-
na menni középfokú tanítóképzõbe. Nekem vi-
szont az volt a tervem, hogy elõbb leérettségizek, s
majd csak azt követõen megyek tovább tanítókép-
zõbe. Így is történt.

�Abajai képzõben kapott-e esetleg olyan út-
ravalót, mely késõbb is kiemelten fontos volt az
Ön számára?

� A tanítói pályára igen alaposan felkészítettek
bennünket, nagyon jó pedagógusaink voltak. Ami
lényeges és említésre méltó, hogy a képzés során
fél évet töltöttünk falusi iskolákban, ahol a népmû-
veléstõl kezdve a napközis munkáig, naplóvezeté-
sig, jelentésírásig mindenre megtanítottak. Egy-
egy osztályt teljesen önállóan tanítottunk. Ez ala-
pos felkészülést kívánt meg tõlünk. Sokszor éjfé-
lig írtuk a vázlatokat, amiket természetesen elõre
le kellett adni. Mentoraink megnézték, kijavítot-
ták, és azt követõen bírálták tanításunkat.

� A diploma megszerzését követõen hogyan
indult el a pályán?

� Ez nagyon érdekesen alakult, mert a fõiskolán
már megismerkedtem leendõ férjemmel, Kovács
Lászlóval. Szép és tartalmas éveket töltöttünk Ba-
ján, és miután 1963-ban végeztem, hozzámentem
feleségül. Laci bácsi egy évvel korábban végzett
és Dunapatajon helyezkedett el, így házasságköté-
sünket követõen én is oda kerültem. Albérletben
laktunk egy igen kedves ismerõs néninél, mert
szolgálati lakást nemkaptunk. Ekkor születettmeg
elsõ gyermekünk, Ildikó.

�Mikor kerültekDömsödre?
� 1965-ben szolgálati lakást kaptunk. Így kerül-

tünk Dömsödre. Decsov Lajos bácsi fogadott, és
igen örült, hogy egyszerre két pedagógust is kapott.

�Mindig alsó tagozatban tanított?
� Dömsödre kerülésünket követõen férjem is és

én is a felsõ tagozatban kaptunk osztályt, mert ott
volt ránk nagy szükség. Férjem öt esztendõt taní-
tott ott, én meg csak kettõt, mert megszületett ki-
sebbik leányunk, Tünde. Szülés után kértem az
igazgató urat, hogy taníthassak alsó tagozatban,
mert a kicsik voltak a kedvenceim. Harmadik-ne-
gyedik osztályt tanítottam. Miután Laci bácsi vé-
gigvitte 8.-ig az õ osztályát, szintén átkérte magát
az alsóba. Onnantól kezdve én mindig elsõ-máso-
dikat tanítottam, férjempedig harmadik-negyedik-
ben átvette a gyerekeket. Egymás keze alá dolgoz-
tunk, az iskolában is és otthon is. Pedagógiai
szempontból is mindent megbeszéltünk.

� Mit jelentett az Ön számára az Ötödik Is-
kola?

�Mindenféle szempontból jelentõs szerepet töl-
tött be életünkben ez az iskola. Férjemmel sokat
tettünk azért, hogy ez az épület és udvara szép és
komfortos legyen. Második otthonunknak tekin-
tettük, nem beszélve arról, hogy társadalmi mun-
kában építettük a mellette lévõ termet is. Emlék-
szem, hogy a villanyszerelési munkákat az apu-
kám végezte.

� Pedagógiai munkája során számos megta-
pasztalásban volt része. Így visszatekintve van-e
esetleg olyan,melyre szívesen emlékezik?

� Részt vettem a Lénárd Demeter-féle matema-
tikai kísérleti oktatásban, ami azt eredményezte,
hogy a gyermekeink gondolkodásmódja és mun-

katempója változott. Ez a módszer nagyon ered-
ményesnek mutatkozott. Jónéhány idõsebb kolle-
ga alkalmazza ma is, mert a gyermekeknek siker-
élményt okoz. Járási szinten is tartottam amódszer
alkalmazásával kapcsolatos bemutatókat.

Ezért a munkámért 1988-ban miniszteri kitün-
tetést kaptam.

Nagyon sok versenyt nyertünk. Ezek közt vol-
tak szép számmal tanulmányi megmérettetések és
persze Ki Mit Tud-on való részvételek több kate-
góriában is.

Maradandó emlék számomra, hogy mi vittük
elsõs ésmásodikos gyerekeinket elsõként táboroz-
tatni aCsónakházba.Nagy élmény volt, amikor éj-
jel fél egykormég nemaludt senki sem, és a gyere-
kek csak nevettek és hancúroztak.

Napköziben is dolgoztam, nyugdíjba vonuláso-
mat követõen. Szükség volt helyettesítõ pedagó-
gusra, ha beteg volt valaki, vagy egyéb okból ma-
radt távol, akkor én örömmelmentem segíteni.

� Aktív nyugdíjasként mivel foglalatosko-
dik?

� Elmondhatom, hogy nem unatkozom. Fér-
jemmel közösen sokat dolgozunk a kertben és
rendben tartjuk. Szeretjük az otthonunkat.

Legkedvesebb idõtöltésem az unokákkal való
együttlét.

� Visszatekintve erre a tartalmas életpá-
lyára, van-e valami, amit megosztana az ol-
vasókkal?

�A fõiskolán eltöltött idõszakról elmondhatom,
hogy azok voltak az igazi gondtalan diákévek. Így
visszatekintve minden szép volt, jó volt, csak az a
kár, hogy úgy elmúlt az idõ, és azt azért az ember
megérzi. Örülök, hogy megvagyunk és boldogu-
lunk, és minden hónapban meglátogathatom a 89
éves édesanyámatMohácson.

Nagyon örülök, hogy megérhettem az arany-
diplomát és átvehettem azt!

-V.I.-

Kovács Lászlóné Ildi néni Aranyoklevelet kapott
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A június már a tanév végérõl, de leginkább a
vizsgákról, beszámolókról szólt.
Minden tanszak szépen szerepelt a vizsgá-

kon, nagyon jó volt látni, hogy egy év alatt is
mennyit fejlõdtek tanítványaink.
Háromnagyszabású év végi bemutatót tartot-

tunk. Június 7-én a zenei tanszakok és a színjá-
tékosok, június 12-én a társastánc és néptánc
tanszak bemutatóját láthatták a szülõk, 10-én
pedig a zenészek és színjátékosok zárták az évet
Makádon.
Júniusban volt még Jávorkáné Rózsa néni

búcsúztatója, amelyen a társastáncos növendé-
keink szerepeltek.
29-én ismét a társastáncosok mutatkoztak be

Kiskunlacházán, a IX. Lacipecsenye Fesztivál �
László-napi Vigasságok rendezvényen.
Növendékeink sokat gyakoroltak, készültek,

versenyeztek az idén, megérdemlik a pihenést.
Kívánom, hogy pihenjenek a nyári szünetben,

töltõdjenek fel, hogy újult erõvel kezdhessék a
következõ tanévet.
Tanárainknak is jó pihenést kívánok, itt sze-

retném megköszönni mindnyájuknak az egész
évi áldozatos munkát, a felkészítést és verse-
nyeztetést. Álljon itt névsoruk és tanszakuk:
Bagi Ferenc � néptánc, Bognár Gáborné � szín-
játék, Csák Péter � zongora, Geier Attila � gitár,
Halassyné Székely Orsolya � korrepetíció,
Mihó Diána � társastánc, Nyikes Krisztián �
trombita és furulya, Povázai Gyula � klarinét és
furulya, SomosAndrás � fuvola és furulya, Var-
ga Anett � grafika.
Köszönetet szeretnék még mondani két kol-

léganõmnek: Bene Jánosnénak és Faragóné Pá-
dár Tündének, hogy egész évben segítették a
munkámat.

Szeretném még felhívni a tisztelt szülõk és
növendékek figyelmét arra, hogy a zeneiskolá-

ban minden szerdán ügyeletet tartunk 9 és
12 óra között.
Kérem, hogy aki még nem hozta vissza az is-

kolába a ruhákat, cipõket, eszközöket, ebben az
idõben tegyemeg!

Köntös Ágnes igazgató

AAAA   DDDDeeeezzzzssssõõõõ   LLLLaaaajjjjoooossss   AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú   MMMMûûûûvvvvéééésssszzzzeeeettttiiii   IIIIsssskkkkoooollllaaaa
jjjjúúúúnnnniiiiuuuussssiiii   hhhhíííírrrreeeeiiii

Burján DzseniferBurján Dzsenifer,,
Ádám Lúcia,Ádám Lúcia,

HarsányiHarsányi AnnaAnna

Szolfézs csoport Kamaraegyüttes

Kedves Ildi néni!
Csupán egy év telt el azóta, hogy meghatottan ültél itt Laci bácsi mel-

lett, amikor is Õt köszöntöttem abból az alkalomból, hogy megkapta
Aranydiplomáját. Milyen jó azt látni, hogy megint együtt látunk titeket,
demost Te vagy az ünnepelt. Öten év ótamondhatodmagadról, hogy pe-
dagógus vagyok, tanító vagyok.Mert ez akkor is így van, hamamár nem
a tanterem jelenti életed terét.

De jelentette sokáig, hiszen évtizedeken keresztül nevelted-oktattad a
dömsödi kisdiákokat.
A legtöbbet közülük az elsõ és második osztályban. A legszebb, de a

legnehezebb feladat volt a tiéd.
És biztosan tudom, nagyon sok emléket õriz szíved az így eltöltött

évekrõl.
Emlékét annak, hogy csiszolatlan gyémántokat kaptál szeptemberben,

amikor az elsõsök átlépték az iskola kapuját.
Õrzöd az osztályba elõször belépõ kicsi gyermek kíváncsi tekintetét,

olykor sírásra görbülõ száját, de az elsõ szépen leírt betû, a kiolvasott
szó miatti örömöt is. Azt a szavakba nehezen önthetõ érzést, hogy sok

száz tanulót tanítottál meg írni, olvasni, számolni. Segítetted õket abban,
hogy a tudás fájáról minél többet csipegethessenek. Ismerted minden
rezdülésüket, örömüket, bánatukat, és szívedben õrzöd az elválás szomo-
rúságát is, amikor is két év után kiröppentek óvó-védõ szárnyaid alól.
Tudásodat szívesen adtad át kollégáidnak is, segítségedre mindig szá-

míthattak.
Szinte otthonod volt az iskola, mert tudjuk jól, Laci bácsival együtt

mennyire szíveteken viseltétek az ötödik iskola sorsát, és munkátok révén
is lett egyre otthonosabb az ott tanulók számára. Így képeztek ti hidat a
múlt és jelen között. És kívánom, hogy ez még sokáig így legyen.
Kedves Ildi néni!
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a tanítói múltad felidézése után

én adhatom számodra az alma mater által kiállított Aranydiplomát, ab-
ból az alkalomból, hogy ötven évvel ezelõtt vetted át tanítói okleveledet.
És mit is kívánhatnék további életedre?
A tavasz minden ragyogását,
A nyár mindenmelegét,
A tél minden költészetét, Minden fényt és semmi árnyat.

Kovács Lászlóné Ildi nénit köszöntötte Mészáros Pálné igazgatónõ
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Zumba, Zumba, Zumba!!!!

Tisztelettel köszöntöm a Dömsödi Hírnök olvasóit. Szeretném Önök-
kel megosztani azt az örömhírt, miszerint Zumba csoportom július 5-én
másfél éves lett!
Mi is az a Zumba, ésmit csinálunkmi?
AZumba program egy latin ihletésû tánc-fitness kategória, amely egye-

síti a latin és a nemzetközi zenét és táncmozdulatokat, egy dinamikus, iz-
galmas, élénkítõ, és hatékony fitness rendszert teremtve. AZumba kategó-
ria � amely Zumba Fitness Party-ként ismert � kombinálja a gyors és lassú
ritmusokat, ami aerobic/fitness módszer használatával erõsíti és formázza
a testet a kardio- és izomerõsítõ jótékony hatások egyedülállóan keveredõ
egyensúlyának elérése érdekében. A Zumba program az aerobic, interval
és erõsítõ edzés néhány alapelvét egyesíti a kalória-leadás, a kardi-
vaszkuláris jótékony hatások maximalizálása és az egész test erõsítése ér-
dekében. A kardio-alapú táncmozdulatok könnyen követhetõ lépések,
amelyek magukba foglalják a test formálását, amely olyan területeket cé-
lozmegmint a farizom, láb, kar, has és a test legfontosabb izma � a szív!
Táncosok és nem táncosok ugyanolyan gyorsan és könnyen sajátítják

el a Zumba kategóriát, mivel korábbi táncos tapasztalat nem szükséges. A
Zumba kategória partiszerû atmoszférát teremt, amely félelemtõl mentes
lehetõséget kínál a nem táncosok, a tornát újonnan kezdõk vagy azok szá-
mára, akik korábban haboztak részt venni csoportos órákon. A Zumba
program a leghatékonyabb, leginnovatívabb és legélénkítõbb program,
amelymindenkinek szól.
Mivel a Zumba program olyan könnyû és élvezetes, az emberek nem

tudják abbahagyni, újra és újra csinálni akarják. Minél többször vesznek
részt, annál jobban érzik magukat. A Zumba Fitness Party nagyszerû a
szellemnek, a testnek és a léleknek!
Mi Dömsödön 2012. január 5-én alakultunk. Óriási volt az érdeklõdés

az elejétõl fogva, mindenki alig várta az elsõ órát, hogy végre megtudja
mi is az a Zumba.Alig fértünk el a tornateremben, így nagyon gyorsan ki-
derült, hogy heti egy alkalomnem is lesz elég nekünk.Azóta is heti két al-
kalommalmûködünk itt Dömsödön, kedden és csütörtökön 19-20 óráig.
Nagyon örültem annak, hogy a tavalyi nyarat is végigcsináltuk úgy,

hogy minden órán több mint 20 fõ vett részt! Én azt gondolom, itt Döm-
södön ez nagy szám! Az órákat inkább hölgyek látogatják, pedig az urak
is bátran csatlakozhatnának hozzánk, hiszen ez nem csak nõknek szól.

Egy férfiember van közöttünk, aki a maga sajátos edzéstechnikájával csi-
nálja végig a foglalkozásokat, és közben a kisgyermekeket is leköti. Jelen-
leg a Sportcsarnokban vagyunk minden alkalommal, ami kényelmes, tá-
gas és kulturált környezetet biztosít számunkra. Csoportunkban egész ki-
csi gyerekektõl (5-6 éves kortól) 60-65 éves korig vesznek részt amozog-
ni vágyók, tehát kortól és nemtõl független hogy ki jön el hozzánk. Min-
denki tisztában van saját lehetõségeivel, erejével, és aszerint osztja bemi-
lyen aktivitással tud részt venni, de a lényeg, hogy ott van, és
mindenképpen jól érzimagát.Nagyon jó, bárki újonnan érkezõ számá-
ra nyitott közösség lettünk. Mindig vannak újítások, meglepetések.
Például februárban farsangi óráink voltak, jelmezbe öltözve zumbáztunk.
Rendeztem két-, illetve háromórás maratonokat is több alkalommal: nõ-
napkor, halloweenkor és most utoljára húsvétkor egy Nyuszimaratont,
amelyen több mint 100-an voltunk. Azt gondolom, ez a rendezvény or-
szágos szinten is megállta volna a helyét! Nagyon sok fellépésünk volt
már itt Dömsödön: Dabi Napon, Hal-Víz Napon, Gyermeknapon, Tök-
fesztiválon� és még sorolhatnám! Ezek a bemutatók remek lehetõséget
nyújtanak nekünk, hogymeg tudjukmutatnimimindent tanultunk, ésmi-
lyen jól érezzük magunkat együtt. Itt szeretném megköszönni Csikósné
Jutkának a felkéréseket, és azt a sok segítséget amikor terem-problémáink
vannak, rá mindig számíthatunk! Legközelebb az Apaji Falunapon fo-
gunk bemutatót tartani, hiszen én ott is tartok órákat heti két alkalommal.
Bízom benne, a soraim elolvasását követõen sokan kedvet kaptak és

meglátogatnak minket Zumba-óráinkon. Csatlakozni bármikor lehet, mi-
vel koreográfiáink nagyon egyszerûek, könnyen lekövethetõk, nemokoz-
hat gondot senkinek sem, aki szeretne nagyon vidám hangulatban, fel-
szabadultan egy jót mozogni!

Perger Éva, hivatalos zumba instructor

Másfél évesek lettünk!!!
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Ragyogó, napfényes és nagyon meleg idõben került megrendezésre a
VII. Dömsödi Hal-Víz Nap keretében a Dömsödi Horgász Egyesület há-
ziversenye idén 5 különbözõ kategóriában. A kánikula ellenére a halak
igazán étvágyuknál voltak, igaz fõleg sajnos a törpeharcsák. E halfaj apró
egyedeibõl össze lehetett szedni 2-3 kg-ot, ami élvezetes pecát adott a fo-
lyamatos kapások miatt, azonban a jövõre nézve szomorú tény, hogy ek-
kora mennyiségben lehet fogni vizeinkben ezt az ikra- és ivadékpusztító
fajt� A versenyt közös ebéd zárta, melyet a Hal-Víz Napok helyszínén,
az egyesület árnyékot adó sátrai alatt fogyaszthattak a résztvevõk és kísé-
rõik. Köszönet a fõ támogatónknak, a Dovit Kft.-nek a felajánlott aján-
dékcsomagokért, valamint az egyesület mindazon tagjainak, akik részt
vettek a rendezésben!
Az eredmények:
ifi:
1. Saller András 1,84
2. Hainz Krisztián 1,5
3. ForczekKrisztofer 0,34

gyerek:
1. Láng Zete 0,78
2. Ács András 0,66
3. Láng Tege 0,6
4. Bódog Zsolt 0,34
5.WedamKristóf és ifj. Kakuk Rudolf 0,26

nõi:
1. Balogh Réka 0,5
2. Gulyás Alexandra 0,48
3. Kakuk Zsanett 0,28
4. Bábelné Jutka 0,14

felnõtt:
1. Balogh László 2,36
2. Gáspár László 1,98
3. Szigeti Barna 1,92
4. id.Major László 1,64
5. Bánházi István 0,4
6. Balajthy László 0,17
7. Horváth Károly (nemméretett)

versenyzõi:
1. Kajári Tibor 4
2.MihóGyörgy 3,46
3.Molnár Tamás 3,38
4. Domján Zoltán 2,24
5. Juhász József 1,92
6.Major László és Nyáry László 1,36
7. Bánhegyi Zoltán 0,82

legnagyobb hal Kajári Tibor 0,86 dévér

Dömsödi Horgász Egyesület házi horgászversenye

2013. 06. 22.
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TTTTAAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLLTTTTAAAA MMMM   EEEE GGGGYYYY   KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT
�Magyar vagyok, magyarnak születtem,
magyar nótát dalolt a dajka is fölöttem.

Magyarul tanított imádkozni anyám,
és szeretni téged, gyönyörû szép hazám!�
(SzabolcskaMihály református lelkész)

Bödõ Misi bácsi kedves olvasónktól, Döm-
söd díszpolgárától kaptuk ezt a képet, amelyen a
dömsödi V. iskola egyik évfolyama látható,
1937-38-ból.
Misi bácsi nagy gonddal õrizte ezt a képet,

amely egyik kedves tanítójára emlékezteti visz-
sza: Vitéz Tóth Zsigmond állami általános is-
kolai tanítóra. Akkoriban a tanítói hivatás lé-
nyegesen különbözött a maitól. Erõsen domi-
nált a nevelõi szándék, a belsõ jellem erkölcsi
tisztasága, a hazafias nevelés. A dabi és dömsö-
di tanítók nagy példát mutattak ebben. Ennek
maradandó hatását mi sem bizonyítja jobban,
minthogyMisi bácsi a mai napig hûen õrzi e ta-
nító szavait:

�Ha egy mód van rá, a településedhez min-
dig ragaszkodj, politikával pedig ne foglalkozz,
mert a politika az úri huncutság! Mindig csak
az igazságot tartsd szem elõtt! Igazság pedig
több is van, de becsület csak egy van!�

AzV. iskolába együtt jártak református, kato-
likus, zsidó vallású gyerekek, s mindannyian
egyforma jó nevelést és alapokat kaptak, ésmég

iskolába is szívesen jártak! Ünnepségekre pedig
nem kellett toborozni sem a diákokat, sem a fel-
nõtteket, jöttek maguktól és sokan. Szavalni
nem 10 éves gyerekek álltak ki, hanem a felnõtt
férfiak. A Hõsök szobránál ünnepelték a régi
dömsödiek a március 15-i forradalmat. Senki
nem kapott meghívót, de március 15-én a szo-
bor elõtti tér pillanatok alatt megtelt embe-
rekkel�

Vitéz Tóth Zsigmond igazi jó magyar ember
volt. Június 4-én az igazgató úr talpig feketében,
fekete szalaggal a kabátján jelent meg az osz-
tályban. A gyerekek megijedtek ezt látva, mert
azt hitték, a feleségével történt baj, aki Sebes-
tyén Pál református lelkész leánya volt, és ép-
pen akkor állt szülés elõtt. Hála Istennek, nem
errõl volt szó. Azon a napon volt a Trianoni bé-
ke évfordulója. A tanító úr szavai pedig így
hangzottak a gyerekekhez:

�A Trianoni paktum nem békeszerzõdése,
hanem szégyenszerzõdése volt a világnak,mert
a világ nagy urai összetették a fejüket, és együtt
hozták meg ezt a szégyenteljes döntést Ma-
gyarországról.�

A tanító személyes életével is példát mutatott
tanítványainak. A háborúban maga is harcolt.
Tíz katonatársát mentette meg a haláltól az elsõ
világháborúban, amiért nagy ezüst vitézségi

érem kitüntetést kapott Horthy Miklóstól, Ma-
gyarország kormányzójától. AMagyar Vitézsé-
gi Érem a magyar katonai hagyományok letéte-
ménye. 1939-ben alapította Horthy Miklós, és
annak a magyar katonának adományozták, aki
kiemelkedõ bátorságról, kezdeményezõkész-
ségrõl tett tanúbizonyságot. Vitéz Tóth Zsig-
mond ilyen katona volt. Felesége a dömsödi re-
formátus lelkész család leánya, akitõl három
gyermeke született. Vitéz Tóth Zsigmond háza
a Kossuth Lajos utca és Petõfi utca sarkán, a
pékségmellett látható.

Misi bácsinak köszönjük, hogy belül meg
tudta õrizni azt a régi, tiszta emberséget és ma-
gyarságot, amelyet tanítóitól látott, és nem saj-
nált áldozatokat hozni a faluért, amelyet mindig
magáénak érzett. Gondolatait sosem az egyéni
haszonszerzés vezérelte, inkább megkereste és
megõrizte azokat az értékeket, amelyek soha-
semmérhetõk pénzben, s amelyek õt is boldog-
gá tették.

Ezért Isten szép hosszú élettel, friss szellem-
mel ajándékoztameg.
Június 23-án ünnepelte 86. születésnapját.

Kedves Misi bácsi, születésnapod alkalmá-
ból Isten éltessen sokáig!

SzabóAndrea

Aképen 40 tanuló látható, körülbelül három osztály együtt. Közülük ma négyen élnek.
Ötödik iskola, 1937-38.

Középen: Vitéz Tóth Zsigmond igazgató
Balról elsõ ülõ sor: Juhász Pál, Gózon Lajos, Tóth Ignác, Mészáros István, Bíró József, Bödõ Mihály, Váczi István,

Székely Zsigmond, Siket Gábor, Túri Lajos, Szabó László, Kocsi József, Jónás István, Túri Lajos II.
Második álló sor: Bíró József, Bernhardt Rudolf, Földvári Zsigmond, Zakar Ernõ, Szakos Imre, Stern (Sasvári) Tibor, igazgató úr,

Joó Gábor, Nagy József, Sebestyén István, Izsák Gyula, Komáromi Imre, Tatár József, Gyenes Béla.
Felsõ álló sor: Benczik József, Hirt Pál, Vass József, Kúti László, Kocsis Ferenc, Nagy Mihály, Hirt János, Nyerges István,

Horváth Árpád, Gábor Gyula, Pék Dávid, Denke József.



�Láttam nevetést szörnyû helyeken,
égi jelenést szétlõtt tereken,

Mennyi zokogást, féltve ölelést�

Láttammagamat, szívem csatatér.
Égi seregek harcát lelkemért,

Hangos zokogást, sírva ölelést.�

Falunk történelmének volt egy szomorú idõszaka, amelyre összeszorult
szívvel gondolnak vissza azok a dömsödiek, akik átélték vagy túlélték. Mi,
akik kevésbé fojtogató évtizedekben nõttünk fel, talán végig sem gondol-
juk, hogy az idõsebbeknek miben volt részük a két világháború alatt. Talán
nem haszontalan, ha egy kicsit többet beszélünk róla, hogy milyen amikor
nemzet támad nemzet ellen, az otthonok háborús csatatérré változnak, ami-
kor az iskolákat sebesültek és haldoklók hörgése tölti meg gyermekek ne-
vetése helyett. �Háború� amely mindenki számára romlást és pusztulást
hozott.

Bödõ Misi bácsi visszaemlékezéseibõl kirajzolódik, hogy hogyan élték
megDömsöd akkori lakói az oroszmegszállást.

Történetünk valamikor 1944-ben játszódik, amikor augusztusban a szov-
jet csapatok megszállás alatt tartották Dömsödöt és környékét is. A német
front akkoriban Apaj és Kunszentmiklós vonalában állt. Ahogy az oroszok
nyomták a frontot, a magyar honvéd kórház folyton változtatta helyét. Az
orosz csapatok Erdély felõl vonultak be az országba, dél-kelet irányból. Cél-
juk Budapest elfoglalása volt. A dömsödiek aggódva hallgatták a híradáso-
kat, amint Kecskemét-Kerekegyháza-Kunbábony irányból közeledtek.
Amikor a frontKunszentmiklós�Apaj irányában állt, az ottmegsebesülteket
Dömsödre szállították. Ez az idõszak 1944 júniusára tehetõ. A katonai kór-
ház a rektori iskolában volt elhelyezve. Ezt iskolát Dezsõ Lajos rektorról
nevezték el, és amai piactéren állt.

A frontvonalon történtekrõl volt információja a dömsödieknek: jöttek-
mentek a hírek. Többnyire kerékpáron hozták õket a kunszentmiklósiak,
amint jöttek át a piacra vásárolni. Meg is kongatták a vészharangot: �Min-
denki dugja el az óráját, értékeit, amelyek vannak, mert az oroszok mindent
elvesznek!� Így volt idõ felkészülni, menteni amimenthetõ. Közben a front-
ról érkeztek a sebesültek a �katonai kórházba�, azaz a rektori iskolába. Aki
szívén viselte a sebesültek sorsát, igyekezett bemenni, maga is segíteni a sé-
rültek ellátásában. Többen is jártak be, például Bíró Gábor késõbbi jogász,
Balogh László tanító, késõbbi igazgató. Õk Misi bácsi barátai voltak, aki
maga is ott volt velük együtt amikor csak tehette. Segédkeztek amiben tud-
tak, fõként a sebesültek ápolásában. Húsz magyar katona halt meg itt. Õk a
dömsödi református temetõben vannak eltemetve. Kilétüket késõbb Misi
bácsi kutatta fel. (A következõ számban felsoroljuk neveiket.)Ahogy a front
változtatta a helyét, illetve közeledett, a kórháznak is költöznie kellett. 1944.
augusztus 9-én a magyar honvéd kórház Ócsára költözött. Négy ismeretlen
haldokló katonát hagytak itt, akiket már nem vittek magukkal, mert már az
utat sem bírták volna ki. Dr. Székely Zsigmond községi orvos felügyeletére
bízták õket, aki próbálta fájdalmukat csillapítani. Szegények két- három na-
pon belül meghaltak. A nyakukban lévõ cédulákat elvitte magával a kór-
házparancsnok, ígymég a nevüket sem tudta senki�

1944. november 2-án jött be az elsõ orosz katona Dömsödre. Félelemmel
voltak tele a dömsödiek. Az asszonyokat, lányokat bújtatták. Az orosz kato-
nák közt is voltak jobbak és rosszabbak is, de általában véve emberséget, jót
nemigen lehetett elmondani róluk. Parancsot teljesítõ érdekemberek voltak,
akik nem ismertek kíméletet� A�felszabadítók� egyben �megszabadítók�

is voltak. Gyakran lehetett hallani: �Davaj csasz!� Az óráktól, bicskáktól
elõszeretettel szabadították meg a delikvenseket. Ahonnan lehetett, elhord-
ták a vodkát és a bort. Otthonosanmozogtak a faluban. Ha nem volt, hát csi-
náltakmaguknak helyet. Kitúrták a dömsödieket házaikból, és helyükbe be-
kvártélyozták magukat. A háziaktól mindent �elzabráltak�. Már hetekkel a
frontmegérkezése elõtt elrejtették a dömsödiek amijük volt: élelmiszereiket,
ruháikat, a módosabbak a búzát, krumplit, kukoricát. Az oroszok mindent
elvettek. De sajnos a hazaiakban is megtaláltatott az aljas indulat, még eb-
ben a nehéz helyzetben is. Dr. Vályi Lajosné méltóságos asszonyt besúgta
valaki az oroszoknak. 615 hektó bora volt. Férje országgyûlési képviselõ, fi-
ai orvosok voltak. A bort az oroszok elvitték�

Misi bácsi ekkor az �orosz� pékségben dolgozott, azaz a Bíró péknél,
amelyet megszálltak az oroszok. Egész napra kapott ittmunkát, sõt az ebéd-
je is megvolt. A pékségbe bekvártélyoztak két orosz katonát, akik felügyel-
ték a munkát. Az egyiket Málik-nak, a másikat Saská-nak hívták. Ez a pék-
ség amai katolikus templommal szemben volt, a patikamellett, a sarkon. Itt
raktározták az oroszok a �zabrát�, vagyis mindazokat a javakat, amiket má-
soktól elszedtek (bor, liszt, takarmányok stb.).

ABíró pékség udvara, háttérben a katolikus templom.
Balról: Málik, Bödõ József inas, Saska, Bíró József

pékmester kötényben, Szakos Imre inas,
Bödõ Mihály harmonikával

A pékségbõl látták el kenyérrel a fronton harcoló katonákat. A kenyeret
telefonon kérték és lõcsös kocsin vitték be a Hangya szövetkezet udvarába
(amaiMadarász áruház helyén volt), s onnan teherautón szállították a front-
ra. A lõcsös kocsiról lepakolva Misi bácsiék visszafelé lisztet vittek, illetve
dohányt és gyufát.

XXIII. évfolyam 7. szám 17

HISTÓRIÁNKBÓL
A háború zsoldja (1. rész)

� Visszaemlékezések Dömsöd orosz megszállására �

Folytatás a következõ oldalon.



Korábbi kép a Hangya szövetkezetrõl, 1932-bõl

Így történt, hogy egy alkalommal Perkátára indultak a megrakott sze-
kérrel. Misi bácsi és egy Zsutuszov nevû katona ültek a lõcsös szeké-
ren, s hajtották a két lovat. Az volt a terv, hogy a Szalkszentmártonnál
lévõ ponton hídnál kelnek át. A perkátai nagy katonai raktárnak szállí-
tották a dohányt és a �Szikra� gyufát. Tass és Szalkszentmárton között
a Csabonyi Csárdánál jártak, amikor repülõk érkeztek föléjük. Mivel
világos nappal volt, a lassan haladó lõcsös kocsit a repülõsök észrevet-
ték. Amint meglátták a szekeret, alacsonyabbra szálltak, és gépfegyve-
reikkel gondolkodás nélkül lõni kezdtek. A lövésektõl szinte rögtön
meggyulladt a cigi és a �Szikra gyufa�. Hamarosan begyulladt az egész
szekér is, s már a lovak faránál égett a szekérfa�
Misi bácsi és Zsutuszov, a kocsis gyorsan leugrottak a szekérrõl, hamarjá-

ban elvágták az istrángokat és elbújtak az árokban. A kocsi leégett. A sze-
kérvasakat még évek múltán is ott lehetett látni azon a helyen, ahol elõször
kigyulladt.

(Folytatjuk)

Összeállította:
SzabóAndrea
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Amikor e sorokat olvassa a kedves lakótárs, gazdálkodó, kertészkedõ �
július közepén �már a legfontosabbmezõgazdaságimunka, a gabonaara-
tás, a kalászos gabona betakarítás közepén leszünk. Elmondhatjuk, hogy a
kedvezõ idõjárás és az alapos munka eredménye, hogy jó gabonatermést
takaríthatunk be, és reméljük, hogy a júliusi idõjárás kedvezni fog és be
tudjuk a termést minél kisebb veszteséggel takarítani!
Mint ismeretes a sajtóból, rádióból, televízióból, már hetek, hónapok,

sõt évek óta folyik a vita a termõföldrõl szóló törvény körül. E sorok írója,
aki már koránál fogva és az alapos jogi és közgazdaságimai ismeretek hi-
ánya miatt már kevésbé tud eligazodni e bonyolult kérdésben, de azért
van véleménye, amit röviden kíván kifejteni.
Õseim, elõdeim egész családom földmívesek, magyar parasztok vol-

tak, és én is tovább örököltema föld, a termõföld tiszteletét, szeretetét.Azt
is tudom, hogy alapvetõenmegváltoztak az utóbbi években, évtizedekben
amezõgazdaság termelési feltételei, be kellett lépni a termelõszövetkezet-
be, majd azt szét kellett szedni. Azt most nem részletezem, hogymiért.
A rendszerváltás után a 2000-es évek elején be kellett lépni az Európai

Unióba, vállalva annakminden pozitív és negatív következményét. Azt is
elfogadom, hogy ez volt a kisebbik rossz, csak hát bizony nem a legjobb
feltételeket tudta amindenkori országvezetés képviselni.
Visszatérve a földkérdéshez, évszázadok óta a vidék lakosságának

megélhetési forrása a termõföld volt, és a mai modern gazdaságban ame-
zõgazdasági termelés aránya lecsökkent, de vidéken szinte minden ösz-
szefügg a mezõgazdasággal és a környezettel. Az a véleményem, hogy a
magyar föld maradjon magyar tulajdonban, és azé legyen, aki abból él és
aki azt mûveli. Nem akarom most felsorolni, hogy az elmúlt több mint
húsz év alatt mennyi rossz politikai döntés történt, ami a mai helyzetet ki-
alakította. Lehet, hogy maradi nézetû vagyok, de felháborít, hogy munka

nélkül, spekulációval egyesekmilliókat tesznek zsebre, és a termelõ pedig
� aki a javakat elõállítja � épphogymegél. Meg kell védeni a magyar me-
zõgazdaságot, amagyar földet és a vidékimunkahelyeket. sõt növelni kell
a foglalkoztatást, növelni az állatállományt, szégyen, hogy ezelõtt hu-
szonöt éve tízmillió sertést hizlaltunk évente, most meg behozatalra szo-
rul az ország.Mint már az elõzõekben írtam, be kellett lépni az EU-ba, de
amit rosszul kötöttekmeg, azt korrigálni kellene, és sokkal jobban kellene
képviselni amagyar termelõk, amagyar termõföld védelmét. Ez nemcsak
politikai kérdés, hanem a vidék létkérdése, és az õseink, elõdeink, hagyo-
mányainkmegtisztelése is.
Ezek után rátérek az éppen aktuális mezõgazdasági munkákra, mint

már az írás elején írtam, most a kalászos gabonák betakarítása a legfonto-
sabb feladat. Az aratás után a szalmabetakarítás jelent nagy feladatot, mi-
vel bõséges a szalmatermés is. Ha van rá lehetõség, kisbálás szalmát is ké-
szítsünk, mert a háztáji és kisgazdaságokban igény van a kisbálákra, mert
azt könnyebb tárolni és szállítani. Az aratás mellett fontos feladat a lucer-
na, széna és a réti széna betakarítása, hogy az állatoknak biztosítsuk a téli
szálastakarmányt.
A kiskertekben a növényápolás, az -öntözés és a növényvédelem a leg-

fontosabb feladat. A júniusi esõs idõ kedvezett a gombabetegségeknek,
így bizony a szõlõt már többször kellett permeteznünk, hogymegelõzzük
a betegségeket.
Ugyancsak védekeznünk kell a rovarkártevõk, fõként a levéltetvek ellen,

de a burgonyabogarak újabb nemzedékét is le kell permeteznünk. Júliusban
már érnek a gyümölcsök, így tartsuk be az élelmezésügyi elõírásokat, gyü-
mölcsszedés elõttmár ne permetezzünk,mert ezzelmagunkat ismérgezzük.
A fentiekben leírt feladatokmellettmég sok tennivaló van, a szántóföldi

növénytermesztésben, a kiskertben, a szõlõben és a házi kertben, a virágos-
kertben. Ha szárazra fordul az idõjárás, akkor a füvet is öntözni kell, ha azt
akarjuk, hogy szép és üde legyen, és persze folyamatosan nyírni kell.
Július, augusztus a gyerekek nyári szünideje, jó nyaralást kívánok a

gyerekeknek, a szülõknek ésminden kedves olvasónak.
Összeállította: Tóth István nyugdíjasmezõgazdász

Mezõgazdasági hírek
2013. év július hó

ANagyközségi Könyvtár és azOMK
2013. június 17. � augusztus 31-ig a következõ
nyári nyitvatartási rend szerint tart nyitva:

H: ZÁRVA,K: 7.30�13.30, Sz: 7.30�13.30, Cs: 7.30�13.30,
P: 7.30�13.30, Sz: 8.00�12.00

A nyári szabadság idõszakára szeretnénk szüneteltetni a könyv-
tár nyitva tartását: 2013. augusztus 5-17-ig.

AzOMKnyári szabadsága: 2013. július 22. � augusztus 18-ig.

Dömsödmúltjából állandó helytörténeti kiállítás a
könyvtárbanKovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.

Nyári nyitva tartás!
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ÁÁLLLLAATTOORRVVOOSSII TTAANNÁÁCCSSOOKK

Állatorvosi rendelõ
Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. (bejárat a Bocskai u. felõl, aHorváth-kertmellett)

Betegellátás, védõoltások beadása,
Mikrochip-beültetés, állatútlevél kiállítása,
Lágysebészeti mûtétek (ivartalanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.),
Ultrahangos fogkõeltávolítás,
Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

Rendelési idõ:

hétfõ, szerda, péntek: 17.30�18.30,
szombat: 8.00�10.00

Ahõguta
Már túl vagyunk a nyár elsõ komoly megpró-

báltatásán, de a jelenlegi szélsõséges idõjárást te-
kintvemég biztosan számolhatunk kánikulával.
A hõmérõ higanyszálának emelkedésével

egyre gyakrabban fordulnak elõ a nyári hóna-
pokra jellemzõ betegségek. Az egyik legsúlyo-
sabb, gyakran elhullással végzõdõ betegség a
hõguta. Háziállataink közül a kutyákat viseli
meg leginkább a nyári kánikula. Fõleg a hosz-
szúszõrû kutyákat fenyegeti a hõguta veszélye,
különösen, ha fekete színû a bunda. A 30 Celsi-
us fölötti külsõ hõmérséklet következtében a
kutyák gyakran kapnak hõgutát.
A betegség kialakulásához zárt, forró légtér-

ben hosszú ideig való tartózkodás vezet. Leg-
gyakoribb esete a nyári melegben, tûzõ napon,
gépkocsiban felhúzott ablakok mellett bent-
hagyott állatok példája. Ilyen esetben 20-30
perc alatt kialakulhat ez a súlyos, életveszélyes
állapot. Bekövetkezhet fülledt, meleg idõben
folyamatos erõsmunkát végzõ kutyákban vadá-
szat, kiképzés vagy versenyeztetés során is.
Közvetlen napsütésnek kitett láncon vagy ken-
nelben tartott ebeknél is kialakulhat a hõguta.
Ahõguta soránaközponti idegrendszer hõsza-

bályozó központja csõdöt mond, és nem képes a
test belsõ hõmérsékletét élettani szinten tartani.A
normális 38-39 fokos testhõmérséklet 42-43 fok-
ra szökhet fel, ami hosszú idõn keresztül hatva
biztosan elhulláshoz vezet. Az állatoknak csak
csekély számú verejtékmirigyük van (ujjak kö-
zött), ezen oknál fogva lihegéssel adják le a szer-
vezetben keletkezõ felesleges hõt. A forró, zárt
térbõl belélegzett forró levegõa szervezetbe jutva
hõtorlódást okoz, így a lihegés a helyzetet csak
tovább rontja. A szervezetben a hõmérséklet
emelkedésével az agyvelõben bõvérûség, az erek
kitágulása és az ereken átszivárgó savó hatására
agyi vizenyõ alakul ki. A koponya csontos terébe
bezárt vizenyõmiatt duzzadó agyvelõ nemképes
tágulni (a folyadékok összenyomhatatlanok), és
az agy szövete kezd ellágyulni, elhalni a foko-
zodónyomáshatására.Az agylágyulás visszafor-
díthatatlan, nemgyógyítható elváltozás.
A betegség kialakulásában súlyosbító ténye-

zõ az ivóvíz hiánya. A szaporán lihegõ kutya a
légutakon távozó vízpárával sok vizet veszít,

ami pótlás nélkül rövid idõ alatt kiszáradáshoz
is vezet.
A tünetek gyorsan kialakulnak és nagyon jel-

lemzõek. Az általános állapot rohamosan rom-
lik, a bõr rendkívül forró tapintatú. Erõteljes
szapora légzés jelentkezik, a háttérben kialakuló
tüdõvizenyõ miatt a szájon és az orrnyílásokon
keresztül habbá verõdött légúti váladék távoz-
hat. Az agyödéma kialakulása idegrendszeri tü-
netek jelentkezését vonja maga után, levertség,
elesettség, hányás, elbutulás, eszméletvesztés,
kóma képében.
Ennél a betegségnél a szakszerûen végzett el-

sõsegélynyújtás életmentõ lehet. A legsürge-
tõbb feladat a magas testhõmérséklet normali-
zálása. Kezdeti enyhébb esetekben a kutyák hû-
vös, szellõs helyen való pihentetése gyors javu-
lást eredményez. Súlyosabb esetben a testfelület
hideg vízzel való permetezése, locsolása, hideg
vizes borogatások, beöntések kedvezõ hatásúak
lehetnek. Ha ezek a kezdeti lépések megtörtén-
tek és a beteg állapota stabilizálódni látszik, fel-
tétlenül vigyük állatorvoshoz. Az orvosnál to-
vább folytatódik a sokktalanító kezelés hûvös
infúzió bekötésével, agyödéma-csökkentõ, víz-
hajtó gyógyszerekkel.
Idegrendszeri tünetek jelentkezése eseténmi-

nimális az esély a teljes felépülésre és a túlélés-
re, inkább elõzzükmeg a bajt!
A fentiek nem csak kutyákra érvényesek, ha-

nem háziállataink többségére, ezért a kánikulai
meleg idején fokozottan figyeljünk arra, hogy
az állatok részére folyamatosan biztosítsunk
friss ivóvizet és megfelelõ hûvös, árnyékos he-
lyet, feleslegesen ne mozgassuk, terheljük álla-
tainkat a nagymelegben!

Dr. Siket Péter

Zenés Nyári
Esték

július 20-án
szombaton

19 órai kezdettel.
Program: a Kunsági

Lakodalmas rövidített
változata, utána meg-
lepetés szórakoztató

mûsorszámokkal.
Helyszín: a Petõfi
Emlékmúzeum udvara
(Bajcsy-Zsilinszky u.)



20 XXIII. évfolyam 7. szám

Könyvajánló
Zolnai Imréné Tánczos Mária: ��én

szeretek írni�: Egy kunszentmiklósi pa-
rasztasszony válogatott írásai címmel ke-
rült kiadásra az a naplóválogatás, melyet Ba-
logh Mihály rendezett sajtó alá. A kötet elsõ
nyilvános bemutatójának 2013. június 6-án, a
kunszentmiklósi városi könyvtár adott ott-
hont. Június 29-én, a dömsödi Petõfi Emlék-
múzeum udvarán a Zenés Nyári Esték kere-
tében ismételten bemutatásra került.

Zolnai Imréné TánczosMária (Mancika néni) életútja 1922-ben indult
a bábonyiMárkút pusztáról. Itt született és töltötte gyermekkorát, s innen
ment feleségül Zolnai Imréhez. Ekkor került a �nyárfás tanyába�, a Há-
romszögi tó szomszédságába. Három gyermekének itt adott életet, itt él-
ték át a II. világháború viszontagságait. A kollektivizálás teljesmértékben
megváltoztatta életüket. Beléptek a tsz-be, megszûnt önálló gazdálkodá-
suk, így költöztek be a városba, Kunszentmiklósra. Férje elvesztését kö-
vetõen továbbra is szorgosmunkálkodás jellemezte életét. Nyugdíját nap-
számmal egészítette ki, emellett aktív tagja volt a nyugdíjas körnek és a
presbitériumnak. Feljegyzései, visszaemlékezései ekkor a legteljesebbek.
Dömsödhöz több szálon is kötõdik azÕ élete, hiszen a �nyárfás tanya�

Dömsöd és Kunszentmiklós határában fekszik. Két leánya Dömsödre
ment férjhez, unokái, dédunokái is ezen a településen élnek. Végül életé-
nek utolsó idõszakát is Dömsödön töltötte, kisebbik leányánál.
Mancika néni gyermekkorától fogva nagyon szeretett olvasni, késõbb

rendszeresolvasója lett avárosi könyvtárnak.Mára�nyárfás tanyán� íroga-
tott, de a rendszeres feljegyzések 1959-tõl indulnak. Több tucat A/4-es fü-
zetét nemcsak naplóbejegyzések, hanem elbeszélések, versek és imádsá-
gok töltötték meg. Ez utóbbiakat több alkalommal olvasta fel a kunszent-
miklósi nyugdíjas körben. Felolvasásai mindig nagy népszerûségnek ör-
vendtek.
Hogy miért? � merül fel sokakban a kérdés. A válasz pedig roppant

egyszerû:mertMancika néni írásai õszinték és nyíltak.Áthatja õket a sze-
retet, ugyanakkor bátran felvállalja ezeket az erényeket.
Befejezésül a könyv hátlapján Naszvadi Vera történelem szakos tanár

gondolatait olvashatják:
�Milyen különleges, hogy a hat elemit végzett parasztasszony vissza-

emlékezéseket fogalmaz, naplót vezet, elbeszéléseket, verseket ír! Elsõ-
sorban is azért, mert szeret olvasni és írni: szinte napi igénnyé, szórako-
zássá válik számára az írás. S mivel a bejegyzések nagy része visszaemlé-
kezés, kirajzolódik belõlük egy embersors, parasztasszonysors, háttérben
a 20. század bizony sokszor zivataros eseményeivel.�
Akönyv elõjegyzéssel, elõre fizetéssel megvásárolható.
Érdeklõdni a 06-20-253-2589-es telefonszámonVass Ilonánál.

-V.I.- PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
és

VVeeccssééssii SSáánnddoorr
állandó kiállítása

Nyitva tartás:

kedd, péntek, szombat: 1000 � 1600 óráig.

Belépõjegyek:

felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Bejelentkezés: 06-20-253-2589

Továbbtanulási lehetõ-
ségek a Kiskunlacházi

Szakközépiskola
esti tagozatán

Középiskolai képzés
(informatika szakirányú, érettségivel)

Általános iskolát végzetteknek 4 éves

Szakmai végzettséggel rendel-
kezõknek vagy a szakiskola
9-10. osztályát végzetteknek 3 éves

A képzés tandíjmentes.

Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés
az iskolában:

2340Kiskunlacháza,
Rákóczi u. 63.

Telefon: 06-20-9671-082
Fax: 06-24/535-090

A nyári szünet ideje alatt ügyelet szerdán
8-12 óra között.

http://szerver2.lacszki.sulinet.hu
e-mail: ipari222@gmail.com


