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Tisztelt dömsödi adózók!KéremÖnöket, hogy aki valamilyen okból
nem tett még eleget adófizetési kötelezettségének, keresse fel adócso-
portunkat, és munkatársaimmal együtt egyezzenek meg a fizetés üte-
mezésében. Tudom, a körbetartozás, az újabb és újabb terhek túlzottan
megterhelik a családi pénztárcát, de mi is csak akkor tudjuk kötelezõ
feladatainkat ellátni, ha befolynak azok a pénzek, amelyekre számí-
tunk. Mint az önkormányzati hírek között olvashatják, a legutóbbi tes-
tületi ülésünkön döntött úgy a képviselõ-testület, hogy húszmillió forint
hitelt veszünk fel a mûködéshez. Erre azért is van szükség, mert nem
folytak be idõarányosan az adók. Ekkora hitelt kellett felvenni, mert az
megengedhetetlen, hogy családok, vállalkozók várjanak számláik
ellenértékére, amit nem tudtunk kiegyenlíteni. Tehát, még egyszer ké-
rem, keressék fel adócsoportunkat. Záros határidõn belül. � Ismét köze-
lebb kerültünk az Euroship Mariner Kft.-vel az adásvételi szerzõdés
aláírásához. A két fél ügyvédjemár amegfelelõ formába öntötte az oki-
ratot, és csak kisebb igazítások, simítások várnak ránk, elsõsorban az
együttmûködési szerzõdés megfogalmazásában. A partner cég, tudo-
másom szerint, már a hajóösszeszerelõ üzem helyszínére is alkudott, s
így egyre inkább kibontakozik annak a lehetõsége, hogy a közeljövõ-
ben Dömsödön munkahelyek teremtõdnek. Ez pedig manapság nem
kis dolog!
A közeli napokban lezárul az idei tanév. Pedagógusok és tanítványa-

ik megérdemelt pihenõjüket töltik a következõ két hónapban. A gyer-
mekek önfeledt kikapcsolódása, feltöltõdése garancia a szeptemberi
minõségi munka folytatására. Ebben a sorban csak amost végzõ, balla-
gó nyolcadikosok szerepe változik meg. Õk azok, akik lezárnak ma-
gukban egy korszakot, akikmost teszikmeg az elsõ apró lépést a nagy-
betûs élet felé, akik valamennyire kikerülnek szüleik óvó szárnyai alól,
akik tele vannak önbizalommal, mert a jövõ róluk szól, és akikben van
egy kis kétely is, hogy vajonmilyen lesz az új iskola,meg tudok-e felel-
ni az elvárásoknak. Biztos vagyok abban, hogy minden diák iskolánk-
ban megkapta a képességeinek, elvárásainak megfelelõ ismeretanya-
got, amely segítsége lesz további élete pozitív alakulásában. Magam és
képviselõtársaimnevében kívánok valamennyi ballagó nyolcadikosnak
sikeres tanulmányokat, olyanokat, amelyeket valamikor saját maga és
családja hasznára kamatoztathat, és ha ezt Dömsödön teszi, azt csak
különmegköszönöm.
Még egy gondolat a diákjainkról. Vigyázzunk rájuk! Nagy a közúti

forgalom, és jön a strandszezon.Mindkettõ tele leselkedõ veszélyekkel.
Elõzzükmeg ezeket!
AzAktuális folyamatosan visszatérõ témája az orvosi ügyelet kérdé-

se. Néhány hete egy 210 aláírást tartalmazó gyûjtõív csomagot hoztak
hozzám. Az aláírók az orvosi ügyelet visszaállítását kérik, dömsödi
helyszínnel. A legutóbbi testületi ülésen foglalkoztunk a kérelemmel,

ú Háziorvosok nyári szabadsága 2 . o.

ú ADömsödi LobogóVadásztársaság

megalakulásának 55. évfordulója 11 . o.

ú Emlékezzünk az ónodi országgyûlés 300. évfordulójára 12 . o.

ú Europop 14-15 . o.

ú Rendhagyómezõgazdasági hírek 18 . o.
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�A lámpás én vagyok.
Világítok a sötétségben. Utat mutatok.

Nálam nélkül vak a látó is...�
(Gárdonyi Géza)
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folytatás a 2. oldalon

Szeretettel köszöntjük pedagógusainkat!
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Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó: DömsödNagyközségi

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

Lapzárta: június 20.
Megjelenés: július 10.

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:

Bábel László, Balázs Csaba, ifj. Balogh László,
Béczi János, Bencze István, Burjánné Zsuzsi,
Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit, dr. Domonkos

János, Dulcz Dénes, Gábor Tamás, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné,
Kancsár Péter, Kudar Zsigmondné,Mészáros

Pálné, OrbánnéKiss Judit, OrosnéDávid Ildikó,
Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy
Sylvia, dr. Siket Péter, SzabóAndrea, Szabó Péter,

Szabó Sándor, Tóth István, Varsányi Antal,
Vass IlonaGyörgyi, dr. Vörös Andrea

Készült 1100 példányban.
Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

Gábor Áron u. 2/a

de ma sem tudunk mást mondani, mint amit
eddig, hogy a jogszabályi és anyagi feltételei
továbbra sem adottak az ügyelet bármely for-
májú dömsödi fenntartásának. Felmerült az
esetleges adományokból, gyûjtésbõl finanszíro-
zott orvosi ügyelet, de ennek realitását nem lá-
tom. Ez havi ezer forintos áldozatvállalást jelen-
tene minden családnak, amelyet a mai, pénzte-
len viszonyok között kérni, talán nemcsak illet-
lenség. A múlt havi számunkban talán Rókus-
falvy doktornõ nem a legpontosabban fogalma-

zott, amikor azt sejtette, hogy a régi, saját ren-
delõkben történõ ügyelést azért nem lehet
visszaállítani, mert Szõts és Hornyák doktornõk
máshol ügyelnek. Nem ezért, hanem azért, mert
annakmamár jogszabályi korlátai vannak.
Május utolsó hétvégéjén került sor Dömsö-

dön immár negyedik alkalommal az Europop
Nemzetközi Fesztiválra. Hat ország ifjú éneke-
sei (köztük szép számmal dömsödiek is) adtak
számot énektudásukról. Mind a versenyzõk,
mind a közönség körében egyre népszerûbb

rendezvény talán nagyobb érdeklõdést érdemelt
volna településünk lakói részérõl. Tényleg szín-
vonalas és szórakoztató produkciókat hallhat-
tunk.Gratulálokminden indulónak, természete-
sen elsõsorban a díjazottaknak.
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy

sikerült a kátyúzáshoz szükséges emulzió ismé-
telt beszerzése, így folytatódik az a folyamatos
�háború�, amelyet útjaink járhatóbbá tétele mi-
att folytatunk.

Bencze István

Állatorvosi ügyelet

2007. június 16-17.
Dr. Bécsi László

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

2007. június 23-24.
Dr. FábiánMiklós

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

2007. június 30. � július 01.
Ifj. dr. FábiánMiklós

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

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 út 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

Születtek:
Mendi Lajos �Halfinger Noémi:

GERGÕ
Ács Ildikó � Imre László:

LÁSZLÓ
Sikari Erika � BenczeGábor:

GERGÕ

Házasságot kötöttek:
Dani Balázs János �NagyMónika

Elhunytak:
Mészáros Pálné KomáromiKatalin 79 éves
Bódog Sándor 67 éves
Csepregi Jánosné
SzívósMargitMária 59 éves
Denke Zoltán 31 éves
SassMihály 46 éves
Gulyás Sándorné Bottlik Éva 79 éves
Hegyi János 51 éves
Gugyella Istvánné Tóth IdaMargit 70 éves
Szappanos Zsigmond 63 éves
Nagy FerencnéVén Lídia 85 éves
Muzsai ImrénéKuti Julianna 81 éves

Anyakönyvi hírek Tisztelt Betegeink!
Aháziorvosok nyári szabadsága a

következõképpen alakul:
Dr. Rókusfalvy Sylvia:

június 04�13-ig
majd

július 16�27-ig
Helyettes:

Dr. Hornyák Edit, saját rendelési idejében
Dr. Hornyák Edit:
július 02-13-ig

majd
július 30. � augusztus 10-ig

Helyettes:
Dr. Rókusfalvy Sylvia saját rendelési ide-

jében
Dr. Tóth István:

augusztus 13-24-ig
Helyettes:

Dr. Hornyák Edit saját rendelési idejében

�Ha pályakezdõ diplomás vagy, érdekel a
közigazgatás rendszere, megismernéd egy
minisztériummûködését, jelentkezz!

Jelentkezési határidõ:
2007. június 30.

Aprogramról bõvebb információt a
www.szemelyugy.gov.hu, vagy az

osztondijas@meh.hu honlapon találsz.�



Nyolc hónap telt el azóta, hogy új polgár-
mestere, új képviselõ-testülete van Dömsöd-
nek. A nyolc hónap sokszor nagyon hosszú-
nak tûnik, máskor meg tragikusan rövidnek.
Most ez utóbbit érzem. Elszaladt a nyolc hó-
nap, és még annyi mindennek bele kellett
volna hogy férjen ahhoz, hogy igazán elége-
dett legyek, legyünk.
Mindenki elõtt ismert, hogy településünk

fejlõdési üteme az utóbbi évtizedben nem
volt kiugró, látványos, de kiszámítható, lé-
pésrõl lépésre haladó, jól megkomponált fej-
lõdésrõl árulkodott. Ez a fejlõdési ütem a
szûkös anyagiakhoz, a mûködõképesség
minden áron való fenntartásához igazodott.
Egy nagyon picit minden évben húztunk a
gyeplõn, s úgy gondoltuk, hogy hosszú távon
elég lesz annyi, hogy a mindenkori költség-
vetésen egy kevéskét évközben faragunk. Ez
a pénzügy-politika ment is egészen addig,
amíg a múlt év végén, ez év elején azt nem
mondtuk, ez így nem mehet tovább. A 2007-
es évet úgy kezdtük, hogy mintegy 45 millió
forint hiányzott a mûködéshez. Hogyan is
halmozódhatott fel ennyi úgynevezett mí-
nusz? A mai napig sokan kérdezik tõlem: ki-
nek a felelõsége ez, milyen okok játszottak
közre a kialakult helyzetben? A legegysze-
rûbb az lenne, ha visszamutogatnék az elõzõ
testületekre (ez eleve nem jó, mert én is ott
ültem), vagy az egészet rátolnám a minden-
kori kormányok önkormányzat-politikájára.
Tényleg van igazságtartalma annak, hogy a
feladatok minden évben egy kicsit nõnek, a
mellé tett pénz pedig vagy egyáltalán nem
érkezik meg, vagy oly módon, amely nem fe-
dezi az adott költségeket. Ez idén is így mû-
ködött, már induláskor 12 millió forintról le-
mondhattunk, amely a mai napig nagyon hi-
ányzik a kasszánkból. Ettõl függetlenül a ba-
jaink igazi okát a saját fejlesztéseinkben, és a
saját nem kötelezõ feladataink teljesítésében
kell keresni. Az elõzõ ciklusban magam is
azon voltam, hogy minél elõbb építsük át az
óvodát, szüntessük meg a �középkori� álla-
potokat. Ez megtörtént, és azóta is élvezik a
gyerekek ennek minden elõnyét, mi pedig
birkózunk a fenntartás megszaporodott
gondjaival. A mai napig a kötelezõ feladata-
inkon túl fenntartjuk a mûvészeti iskolát, tá-
mogatást adunk a háziorvosi szolgálat fenn-
tartásához, hozzájárulunk a sportpálya rezsi
költségéhez. Még a múlt évben is támogat-
tunk civil szervezeteket, és átvállaltunk a 70
év felettiek kommunális díjfizetésébõl egy
jelentõs részt. A most felsorolt dolgok, és
még sok minden egyéb apró összetevõje van
annak, hogy ma ebben az anyagi helyzetben
vagyunk. Említettem a januári 45 millió fo-

rint hiányt. Ennek fele a kifizetetlen szám-
lákból, a másik fele pedig a decemberben ki-
utalt, és decemberben fel is használt januári
állami pénzek hiányából adódott. Az év ele-
jén megalkotott költségvetési törvényben kö-
zel hatvan milliós forráshiányt állítottunk be.
Ettõl a pillanattól kezdve folyamatosan kar-
csúsítunk. Nem látványosan, de az éveken át
megszokotthoz képest jelentõs lépésekkel.
Bizonyos mértékben átszerveztük a hivatal
munkáját. Saját erõbõl oldottuk meg az étel-
szállítást kollégánk nyugdíjazása után. Át-
alakítottuk és folyamatosan alakítjuk az utal-
ványozás rendjét. Minden ötezer forinton fe-
lüli vásárlás engedélyezése polgármesteri
hatáskörbe került, és nem utólagos módon.
Felmondtuk azokat a szerzõdéseket, amelyek
nem kötelezõ feladatokat takartak. Ez az in-
tézkedés sorozat � hosszú távon � komoly
megtakarítást eredményez, de nem eleget.
Ezért aztán a képviselõ-testület tagjaival és
munkatársaimmal együtt kidolgoztunk egy
olyan racionalizálási programot, amely elin-
dítja azt a folyamatot, mely elengedhetetlen
településünk hosszú távú sikeres mûködteté-
séhez. Ennek a folyamatnak az elsõ, kézzel
fogható intézkedései a legutóbbi testületi
ülésen fogalmazódtak meg az alábbiak sze-
rint:
� A Községi Vízmû vezetõje és a polgár-

mester további költségcsökkentõ és bevételt
növelõ intézkedéseket dolgozzon ki, a vízmû
hatékonyabb mûködése érdekében. Ennek
keretében tegyen javaslatot a személyi állo-
mány csökkentésére, és a 2007. évre terve-
zett beruházások átütemezésére.
� A Gróf Széchenyi István Általános Isko-

la igazgatója mutassa be a normatív állami
támogatás alakulását, a tanulócsoport össze-
vonások kiadás- és létszámcsökkentésre vo-
natkozó hatását.
� Az élelmezési szakfeladat tekintetében a

más formában (vállalkozásba adás, vásárolt
élelmezés) történõ üzemeltetés lehetõségeire
készüljön felmérés. Az élelmiszer beszerzé-
seknél törekedni kell az olcsóbb beszerzési
forrásokra.
� A Népjóléti Bizottság vizsgálja felül a

szociális étkezés támogatására vonatkozó
döntéseit. A szociális ellátásokkal kapcsola-
tos hatósági döntéseknél, a kérelmek elbírá-
lásakor a bizottság a bevezetett szigorításo-
kat a továbbiakban is alkalmazza.
� A Népjóléti Bizottság a háziorvosi és há-

zi gyermekorvosi tevékenység területi ellátá-
si kötelezettséggel történõ ellátására vonat-
kozó szerzõdéseket vizsgálja felül, a praxis-
támogatás és egyéb financiális kérdések vo-
natkozásában.

� A jegyzõ készítse el a polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselõi lét-
szám 3 fõvel történõ csökkentésére vonatko-
zó javaslatát. A községgazdálkodási felada-
tok hatékonyabb megoldása érdekében ké-
szüljön több javaslat, a közhasznú foglalkoz-
tatottak és a karbantartó állomány hatéko-
nyabb mûködtetésére.
� A közmûvelõdési intézmények és fel-

adatok (mûvelõdési központ, könyvtár, mú-
zeum, képtár) mûködtetésének közös igazga-
tás alá szervezésére vonatkozó javaslat elké-
szítése. A múzeumi gondnoki álláshely meg-
szüntetése.
� A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetokta-

tási Intézmény vezetõje dolgozza ki a tago-
zatok átszervezésére és kiadások csökkenté-
sére vonatkozó javaslatát.
� A Nagyközségi Óvoda vezetõje a követ-

kezõ nevelési évre szervezzen felvételi bi-
zottságot az optimális (törvényes és gazdasá-
gos mûködés) csoportlétszámok kialakítása
érdekében. Az óvoda vezetõje dolgozza ki
három fõ létszámcsökkentésre vonatkozó ja-
vaslatát.
A fenti intézkedések végrehajtásával kap-

csolatos elõterjesztéseket a képviselõ-testü-
let 2007. június 27-i ülésén tárgyalja.
A felsoroltakon kívül a következõ, már

konkrét döntéseket hozta a képviselõ-testü-
let: ezek közé tartozik a köztisztasági szol-
gáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló ren-
deletünk módosítása, mely szerint a 70 év fe-
letti egyedülállók díjfizetési kötelezettségé-
bõl � az eddigi 100 százalékkal szemben �
csak 50 százalékot fizetünk mi. A közmûves
szennyvízelvezetésrõl szóló rendeletünket
szintén módosítottuk, mégpedig oly módon,
hogy a 70 év feletti egyedülálló fogyasztó
havi 2 köbméter vízfogyasztásig kap mentes-
séget a csatornadíj megfizetésében, a 2 köb-
méter feletti vízhasználat után a teljes csator-
nadíjat meg kell fizetni.
Itt meg kell említenem, hogy nem sokkal a

megválasztásom után az OMK nyugdíjas
délutánján azt ígértem a jelenlévõknek, hogy
megtartjuk azokat a vívmányokat, kedvez-
ményeket, amelyeket eddig is megkaptak.
Kicsit szégyellem magam a döntés miatt, de
a kényszer nagy úr, és csak abból tudunk el-
venni, amit adtunk. Az tud nagyvonalú lenni,
akinek jelentõs összeg van a zsebében. Ne-
künk pedig most nincs.
A képviselõ-testület döntött arról is, hogy

a költségvetésbe állított 2 800 000 forintból,
amelyet a civil szervezetek támogatására kí-
vántunk fordítani, 2 millió forintot eleve ki-
vesz, 800 000 forintot pedig tartalékba he-
lyez.
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Dr. Rókusfalvy képviselõnõ indítványára
a testület egy tartózkodás mellett megsza-
vazta azt az elõterjesztést, amely szerint le-
mondott a 2007. évi teljes tiszteletdíjáról.
Úgy gondolom, példaértékû gesztus részük-
rõl.
Az elõzõekben felsorolt intézkedések, és

az intézményvezetõkkel egyeztetett karcsú-
sítás után 48 millió forinttal csökkent a for-
ráshiányunk. Ez egy igen jelentõs összeg, de
céljaink eléréséhez még nem elég. A szüksé-
ges tûzoltó munkát elvégeztük, de itt nem
állhatunk meg, mert egyébként hasonló gon-

dokkal küzdenénk a következõ években is.
Tehát, az elõttünk álló hónapok is a nem túl
népszerû intézkedések sorozatáról kell, hogy
szóljanak. Tovább kell kutatnunk az esetle-
ges rejtett tartalékok után, és önmérsékletre
kell felszólítanunk minden érintettet, aki egy
kicsit is hozzá tud járulni költségvetésünk
konszolidálásához.
Sokáig vívódtam magamban, hogy terhel-

jem-e Önöket egyáltalán gondjaink feltárásá-
val, és végül arra a végeredményre jutottam,
hogy a tények ismeretéhez igenis minden
dömsödi polgárnak joga van. Talán a fentiek-

bõl kitûnik, hogy nem siránkozom, nem vár-
juk ölbe tett kézzel sorsunk jobbra fordulá-
sát, hanem azon dolgozunk, hogy a meglévõ
pénzügyi nehézségeken minél sikeresebben
úrrá legyünk. A megtett intézkedések hatásá-
ra � reményeim szerint 2008 végére � annyi-
ra stabilizálódhat a pénzügyi helyzetünk,
hogy egyszer és mindenkorra elfelejthetjük
az olyan mûködési gondjainkat, amelyek ma
kiüresítik ténykedésünket. Ehhez kérem se-
gítségüket és megértõ türelmüket.

Bencze István

2007. május 30.

Dömsöd Nagyközség Képviselõ-testü-
letének májusi rendes ülésén az alábbi na-
pirendi pontok kerültek megvitatásra:
Az ülés elsõ felében tartotta meg beszá-

molóját a Ráckeve és Térsége Önkormány-
zati Beruházási Társulás az elmúlt éves mû-
ködésérõl. A beszámoló egyik részében vá-
zolta a társulás pénzügyi és vagyoni helyze-
tét, míg a másik részében a Bio-Pannónia
Kft. adott részletes képet a községünkben
mûködõ regionális hulladéklerakó mûködé-
sérõl, valamint a kistérség települési hulla-
dékgyûjtésrõl. Az utóbbiban részletes ada-
tokkal mutatták be a telep mûködését, vala-
mint az oda beszállított hulladékmennyiség
évenkénti alakulását is. Ez utóbbi elemzésé-
bõl kitûnt, hogy a hulladéklerakó várható
élettartama 2015-ig tart.

Ezt követõen a Polgármesteri Hivatal
munkájáról készített beszámolót tárgyalta
meg a képviselõ-testület. Az elkészített do-
kumentum bemutatta a hivatal munkáját
munkaterületekre és ügycsoportokra bontva,
részletesen ismertetve és elemezve a felada-
tokat és a hozzájuk kapcsolódó ügyiratfor-
galmat is.
A képviselõ-testület a jegyzõ által elõter-

jesztett és az Ügyrendi Bizottság által koráb-
ban véleményezett beszámolót elfogadta.

Az ülés további részében elsõsorban az
önkormányzat 2007. évi forráshiányának
csökkentésére vonatkozó javaslatok kerültek
sorra. Ezek az önkormányzat minden terüle-
tét érintik, és valamennyi intézmény vonat-
kozásában javaslatokat tesz a megvalósítha-
tó racionalizálásokra. A már megfogalma-
zott konkrét intézkedések mellett az intéz-
ményvezetõket, a képviselõ-testület által

megfogalmazott elvárások szerint felkérték,
hogy pontos, az intézményeik mûködésének
költséghatékonyságát javító javaslataikat a
júniusi ülésre terjesszék a testület elé.
A jelenleg elfogadott konkrét intézkedé-

sek között szerepel az óvodai felvételi bi-
zottság megalakítása, valamint, hogy a kép-
viselõ-testület tagjai 2007. évi tiszteletdíjuk-
ról egyöntetûen lemondtak.
A képviselõ-testület módosította a közmû-

ves szennyvízelvezetésrõl és a hulladékszál-
lításról szóló rendeletét is, a 70 éven felülie-
ket megilletõ kedvezmények vonatkozásá-
ban. Július 1-jétõl az elõzõ év december 31-
ig 70. életévüket betöltött, önálló, háztartá-
sukban élõ egyedülálló személyek a csatorna
díjából havi legfeljebb 2 m3 utáni díjkedvez-
ményt kapnak, míg a hulladékszállítás díjá-
nak 50%-át kell a jövõben megfizetni. Az

önkormányzat a jogosultsági feltételek meg-
létét a jövõben szigorúan ellenõrzi.
A képviselõ-testület döntött továbbá

20.000.000 Ft, a mûködést biztosító hitel fel-
vételérõl is, 5 éves futamidõvel. A hitel fel-
vétel célja a racionalizálási intézkedések
eredményének beérésig, hogy az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetét stabilizálja, és
egyben megfelelõ alapot biztosítson további
költséghatékony mûködést célzó intézkedé-
sek kivitelezésére.
Az ülés végén a képviselõ-testület határo-

zatában támogatta az Irodalmi Emlékházak
Szövetsége szervezet alapítását, de anyagi
kötelezettséget ezen kérdésben nem vállalt.

A képviselõ-testület soron következõ ren-
des ülését 2007. június 27-én tartja 15 órai
kezdettel az OMK-ban. Az ülés nyilvános.
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Anyári vakációt, saját magunk és gyermekünk lelki nyugalma érdeké-
ben, idõben és gondosan tervezzük meg. Az úti cél kiválasztásánál nem
árt, ha figyelembe vesszük a családtagok igényeit és ama kívánalmakat is,
hogymi lenne a legideálisabb a csöppség fejlõdése szempontjából.
Azok, akik ingerszegény környezetben élnek, vigyék élménydús ki-

kapcsolódást nyújtó helyre a kicsit. Arra azonban figyeljenek, hogy a
stresszkeltõ zajt és a nagy embertömeget kerüljék.
A forgalmas helyen lakók, a mindennapjaikat �rohanósan� élõk jól te-

szik, ha a csendet, nyugalmat árasztó vidéket választják, ahol könnyen
feltöltõdhetnek.
Azokat a pöttömöket, akik lassú tempóban élik az életüket � szemlélõ-

dõ típusok, nem kedvelik a változatosságot, az általuk megszokott kör-
nyezetben érzik jól magukat �, ne tegyük ki gyors változásnak, hiszen
kellemetlenül érintheti õket.

Gyermek a vízben
Csecsemõkorú kicsinek semmi keresnivalója a strandok medencéjé-

ben. Számára az a jó megoldás, ha felfújható kiskádat viszünk magunk-
kal, és csapvízzel feltöltve készítünk neki pancsoló alkalmatosságot. A
nagyobbacska gyermekek szívesen lubickolnak a gyermekmedencében.
Sajnos ezek tisztasága sok helyen nem kielégítõ, s a vízben üldögélõ �fel-
ügyelõ felnõttek� még tovább növelik a víz szennyezettségét. Csak tiszta
vizû, gondozott gyeppel borított strandra vigyük gyermekeinket. Ajánla-
tos csúszásgátló gumiszandált beszerezni, és a balesetek elkerülése végett
a gyerekre állandóan felügyelni.

Napozhat-e a kisbaba?
Az ózonlyukmiatt sok figyelmeztetést hallunk a napozással kapcsolat-

ban. A déli 11-15 óra közötti napozás kicsiknek, nagyoknak egyaránt ve-
szélyes. Ugyanakkor a kicsik szervezetének is szüksége van a nap gyó-
gyító sugaraira. Nem azokra, amiktõl vörösre égnek, hanem az árnyékkal
szûrt sugarakra, amelyek fokozatosan, egészségesen barnítanak, erõsítik
a csontjaikat, védetté teszik a szervezetüket.
A tipegõ kisgyereket nem lehet helyhez és árnyékhoz kötni, ezért õket

magas fényvédõfaktorral rendelkezõ naptejjel, vászonkalappal és váll-
kendõvel vagy fehér, hosszú ujjú inggel is védeni kell a leégéstõl, a nap-
szúrástól.
Ügyelni kell arra is, hogy felhevült testüket ne érje váratlan, hûvös lég-

áramlat, huzat vagy hideg.Megnõtt folyadékigényükmiatt teáztatásukra,
ásványvízzel való itatásukra is nagyon oda kell figyelni.

Tölcséres nyalánkságok
Három éven aluli kisgyereknek nem ajánlatos fagylaltot venni. Ebben

az életkorban a kicsik nagyon érzékenyekminden hurutosmegbetegedés-
re. A hideg fagyi gyorsan lehûti a felhevült torok szöveteit,megfelelõ táp-
talajt biztosítva a vírusok és a baktériumok elszaporodásához. Ha fagylal-
tozik a család, a picinek vegyünk egy extra, csokiba mártott ostyát, eset-
leg egy gombóc tejszínhabot, így õ sem marad ki a tölcséres nyalánkság
élvezetébõl.
A nagyobb gyerek se küzdjön egy nagy halom jégkrémmel, inkább

többször kapjon egy-egy kisebb adagot.

OrosnéDávid Ildikó

NYARALÓ PÖTTÖMÖK
(Mire kell ügyelnünk akkor, ha a család a vízpartot vagy az árnyas erdõt

választja pihenõhelyül a forrónapokban?)

ÜÜGGYYEESSKKEEDDÕÕ
Áprilisi és májusi helyesmegfejtõink a következõk:
Csörgõ Szabolcs 1. c, Kõvári Róza 1. a, Matus Evelin 1. a, Szakáll

László 1. c
Ebben a hónapban az állatokról kaptok fejtörõt!

Helyezzétek el az ábra függõleges
oszlopaiba a képen látható állatok
neveit. Ha jól dolgoztok, a vastagon
keretezett vízszintes sorban a gyere-
kek egyik kedvelt szórakozóhelyé-
nek nevét kapjátok. Könnyítésként
az egyik állat nevét megadtuk!

Megfejtéseiteket dobjátok be június 20-ig az OMKbejáratánál
elhelyezett ládába!
A borítékra írjátok rá a neveteket, osztályotokat, címeteket, s a

jeligét.
A játékhoz jó szórakozást kíván:

JávorkánéRózsa néni
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2. �parancsolat�
Fogadd el a gyermeket önmagáért!

�A türelem rózsát terem.�

Elfogadás abban nyilvánul meg, hogy tudomásul vesszük, hogy a
másik ember más, mint mi, de ugyanolyan jogokkal bírunk mindket-
ten. Olyannak fogadjuk el, amilyen.

Most a gyerek elfogadásáról essen szó. Ismerjük a kérdést: �Kire
ütött ez a gyerek?�
Általában akkor hangzik el, ha rossz fát tett a tûzre. Pedig tudnunk

kell, hogy a jó és a rossz tulajdonságait tõlünk és felmenõinktõl örö-
költe. A gén az öröklési anyag hordozója. Az öröklött tulajdonságok,
adottságok nagyjából eltérõek, még ha találni is megegyezõket. A
gyerekek nem csak öröklõdéssel szereznek egyéni jellemzõket, ha-
nem szereznek is tulajdonságokat. A szerzett tulajdonságok a kör-
nyezethez való alkalmazkodás hozománya.
A másoktól való megkülönböztetés az öröklött, veleszületett, szer-

zett tulajdonságok révén történik.
Az esetek többségében a gyerekre haragszunk azokért a tulajdon-

ságokért, amelyeket a gének által örököltek. A gyermek akkor is
önálló egyén, ha számos öröklött tulajdonságunk kiüt rajta. Olyannak
kell elfogadni, amilyen. Sem a családban, sem az óvodában nem ka-
punk �kész� gyermeket, hanem egy alakítható emberpalántát.
A gyermek személyisége stabil (öröklött) és formálható /szerzett/

összetevõkbõl áll.
A gyermek �másik fele� fejlõdés, fejlesztés, nevelés során kialakí-

tandó viselkedésformák, elvárások sokasága, amelyet az õt körülve-
võ környezet formáz.
Hosszú évek múlva, szokásrendszerek halmaza segítségével képes

lesz megfelelni a környezet elvárásainak.
Az elvárásokat nem lehet évesíteni, mert minden gyermek más-

más környezetben él, másrészt egyenlõtlen a fejlõdés is. (pl. 2 éves
szobatiszta?)
A mi feladatunk, hogy kitágítsuk körülötte a világot, képessé te-

gyük a társakkal való együttélésre, és hogy egyéni tulajdonságait ki-
bontakoztathassa.
A szülõnek mindig van elképzelése születendõ gyermekérõl. Nem

helyes, de sokak már világrajövetele elõtt megfogalmaznak elváráso-
kat, ilyen vagy olyan legyen.
Nem egy szülõ omlik össze, ha gyermeke nem teljesíti az õ álmait,

örök hálatlansággal vádolják meg a gyermeket, amiért nem a kisza-
bott úton megy. Súlyos tévedés, ha egy szülõ azt hiszi, rendelkezhet
gyermeke felett. Választásait befolyásolhatjuk, terelgethetjük egy
ideig, de nem a végtelenségig.
Másság � minden ember más � nem olyan mint én.
A másság minden ember joga. Az óvodában is mindenki más. Kü-

lönböznek, ki mit szeret játszani, mi a kedvenc színe, kit enged közel
magához, mindezekben a másság nyilvánul meg. Mi óvónõk ezzel a
sok-sok mássággal fogadjuk el a gyerekeket, és vesszük tudomásul a
rájuk jellemzõ tulajdonságaikat.
Így igyekszünk egy olyan közösséget kialakítani, akik eltérõek

ugyan, de egyes tevékenységek végzésében meg tudnak egyezni,
együtt tudnak dolgozni, eredményt elérni.
Tiszteljük a gyerekben a tõlünk eltérõ tulajdonságot, mert ettõl

egyedi és megismételhetetlen.

Tolerancia = tûrõképességünk hatalmas eltérést mutat, összefügg
bizonyos idegrendszeri sajátossággal. A magasabb tolerancia szintû-
ek sokkal kevesebb konfliktust élnek át, nem gyûlnek köréjük a hara-
gosok, jó kapcsolatokat ápolnak, kiegyensúlyozottak, derûsek.
Itt is jelen van a másság, mindenkinek más-más a fontos az élet-

ben, és más, amire legfeljebb csak legyint egyet.
Az óvodás korban az egoizmus (én központúság fontossága) miatt

nem várható el, hogy lemondjon a kedvelt játékról a másik javára,
nem tudja elkerülni a vitás helyzetet.
Idegrendszeri éretlensége miatt nem áll azon a fokon, hogy

önmegtartóztassa magát, visszafojtsa viselkedését. Pszichés fejlõdé-
se nem tart ott, hogy értékelni tudja, mi a fontos számára, mi a lé-
nyegtelen.
A tolerancia megjelenéséhez hozzátesz a bõvülõ tapasztalatsor, át-

élt helyzetek, körülötte élõk viselkedése, modellje.
�Mindennek megvan a maga ideje.� Régi igaz mondás. Ha türel-

metlenségünket észreveszi a gyermek, az teljesítményére, viselkedé-
sére gátlóan hat. Siettetés esetén a gyermek képességei alatt teljesít.
Hagyjunk elegendõ idõt valaminek az elvégzéséhez, érezze, mi is

együtt dolgozunk vele, csak mást csinálunk, és nem pedig fölötte áll-
va sürgetjük.
Hiba, ha a felnõtt inkább megcsinálja a gyerek helyett, mert így

gyorsabb, viszont nem tanul meg önállóan dolgozni. Nincs lehetõsé-
ge a gyakorlásra, nem alakul ki jártasság egy területen sem. Készség-
rõl és képességrõl nem is beszélve. Jól gondoljuk át, mit jelez az ak-
tuális fejlettsége, és ahhoz mérjük a kívánalmakat.
Probléma esetén ne mondjuk meg a megoldást, helyette segítsünk

kérdésekkel, hagyjuk gondolkodni. A gondolkodás megindításához
használjuk a rávezetõ gondolkodtató kérdésfajtákat. Mindez igénybe
veszi a felnõtt türelmét, elengedhetetlen a gyermekre való odafigye-
lés, a vele való közvetlen kommunikáció.
A kétszemélyes helyzetben érzi, hogy õ a fõszereplõ, a kérdések õt

célozzák, neki kell felelni, megoldani a problémát.
A kapkodás, türelmetlenség elveszi a kedvét, érdeklõdése elhal, a

munka terhessé válik számára.
Amennyiben úgy látjuk, nincs idõ a szóban forgó cselekvésre, ne

sürgessük, tegyük el máskorra.
A kiegyensúlyozott, magabiztos, határozott, sikeres személyiség

kialakulása minden gyermek számára lehetõségként adott. A velük
foglalkozó felnõttek felelõssége nagy, mennyiben adunk támogatást
ehhez.
A csiszolatlan gyémánt egyszerû kõ. Kellõ hozzáértéssel, türelmes

alakítgatással válik drágakõvé.
A következõ számban a 3. �parancsolatot� olvashatják. Adj testi-

lelki biztonságot! Túrócziné Béky Katalin

A nevelés tízparancsolataA nevelés tízparancsolata

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
és

VVeeccssééssii SSáánnddoorr
állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS: kedd, péntek, szombat: 1000 � 1600 óráig

BELÉPÕJEGYEK: felnõtt: 100 Ft; nyugdíjas, diák: 50 Ft
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Március 29-én került megrendezésre a területi �Ki mit tud?�
Szigethalmon
Az elért eredmények:
Mesemondásban
1. helyezett Sztojka Diána Regina Felkészítõje: TóthMária Judit
3. helyezett HorváthMárió Felkészítõje: TóthMária Judit
Versmondásban
1. helyezett KunBeatrix Felkészítõje: Gulyás Lászlóné

Megyei idegen nyelvi szavalóversenyt rendeztekGödöllõn ápr. 4-én
Az indulók közül:
Sas Loretta (4. oszt. tanuló; felkészítõje Szabó Tímea) különdíjat nyert,
Perger Ádám (6. oszt. tanuló; felkészítõje Pozsár Józsefné) IV.

helyezést ért el.

Kistérségi szavaló- és prózamondó verseny Szigetszentmiklóson
ápr. 13-án
Eredmények:
Perger Ádám 6. o. � 1. helyezett Felkészítõ: Pozsár Józsefné
DoróAnita 7. o. � 2. helyezett Felkészítõ: Szabó Tímea
Gacs Réka 8. o. � 1. helyezett Felkészítõ: AmbruskaMargit
Gábor István 6. o. � különdíj Felkészítõ: PethesnéNyáriKatalin

2007. április 2. �KOKTÉL� komplex csapatverseny 4. osztá-
lyosoknak
Az induló csapat tagjai:
Balázs Péter 4. a Felkészítõ: Jarosiné Szabó Ilona
Sáfrán Tamás 4. b Felkészítõ: Patonai István
CsonkaOrsolya 4. c Felkészítõ: Budainé Doroszlay Judit
Környezet- és természetismeretbõl III. helyezést értek el,
magyar ésmatematikából szintén III. helyezést értek el.

2007. április 3. � szavalóversenyDömsödön
Eredmények:
1. évfolyam
I. hely Bojtos Imre Felkészítõje: Jávorka Józsefné
II. hely SpáringKlaudia Felkészítõje: Jávorka Józsefné
III. hely Göllény Róbert Felkészítõje: Bábelné Varga Judit
2. évfolyam
I. hely Kátai Dorottya Felkészítõje: Patonai Istvánné
II. hely Pethes Vivien Felkészítõje: Patonai Istvánné
III. hely Fülöp Ramóna Felkészítõje: Fehér Lászlóné
3. évfolyam
I. hely Baranyi Virág Felkészítõje: BakGáborné
II. hely VargaKarolina Felkészítõje: Polgár Edit
III. helyMagyar Dóra Felkészítõje: Polgár Edit
4. évfolyam
I. hely Sas Loretta Felkészítõje: Jarosiné Szabó Ilona
II. hely Simonidesz Boglárka Felkészítõje: Patonai István
III. helyNagyTímea Felkészítõje: BudainéDoroszlay Judit
5. évfolyam
I. hely Budai Petra Felkészítõje: Krnájszki Istvánné
II. hely Halász Petra Felkészítõje: Krnájszki Istvánné
6. évfolyam
I. hely Kovács Petra Felkészítõje: Nagy Lászlóné
II. hely Perger Ádám Felkészítõje: Nagy Lászlóné
III. hely Sass László Felkészítõje: Nagy Lászlóné
7. évfolyam
I. hely Kõvári Borbála Felkészítõje: Sánta Istvánné
I. hely SarkadiMagdolna Felkészítõje: Sánta Istvánné

II. hely DóróAnita Felkészítõje: Sánta Istvánné
II. hely Stojka Katalin Felkészítõje: Sánta Istvánné
8. évfolyam
I. hely Süveges Orsolya Felkészítõje: Sánta Istvánné
II. hely Bábel Emese Felkészítõje: Sánta Istvánné
III. hely Kovács Dóra Felkészítõje: Sánta Istvánné

Április 13. szavalóverseny Szigetújfaluban
Eredmények:
2. b oszt. Pethes Vivien I. helyezést ért el

Felkészítõje: Patonai Istvánné
2. b oszt. Kátai Dorottya II. helyezést ért el

Felkészítõje: Patonai Istvánné
3. a oszt. Baranyi Virág I. helyezést ért el

Felkészítõje: BakGáborné
4. a oszt. Sas Loretta III. helyezést ért el

Felkészítõje: Jarosiné Szabó Ilona

2007. április 26-án Kiskunlacházán megrendezett megyei rajz-
verseny
Az 1. és 2. osztályosok között
I. helyezést ért el Pethes Vivien 2. b

Felkészítõje: VargaAnett és Patonai Istvánné
IV. helyezést ért el Bíró Klára 2. c

Felkészítõje: VargaAnettés Fehér Lászlóné
A3. és 4. osztályosok között
I. helyezést ért el Jároli Dolli 4. a.

Felkészítõje: VargaAnett és Jarosiné Szabó Ilona
II. helyezést ért el Simonidesz Boglárka 4. b

Felkészítõje: Patonai István

Aversenyzõknek és a felkészítõknek is szívbõl gratulálunk!

VERSENYEK, VERSENYEREDMÉNYEKVERSENYEK, VERSENYEREDMÉNYEK

A hulladéklerakó-telepen a kerti fanyesedék,
gally, építési törmelék díjtalanul elhelyezhetõ.

A háztartási hulladék 1 m3-ig szintén díjta-
lanul elhelyezhetõ a telep nyitvatartási

ideje alatt.

Nyitva tartás:
Hétköznap: 7-17-ig,

Szombat-vasárnap: 8-12-ig

Ezúton tájékoztatjuk a falu lakosságát,
hogy a volt vásártéren és a környékén

semmilyen jellegû hulladék
nem helyezhetõ el!

Az ILLEGÁLISAN SZEMETELÕKKEL
szemben büntetõeljárást kezdeményez

a közterület-felügyelõ!



8 éve ebbe az iskolába járok. Nagyon sze-
retem ezt az iskolát, mert itt vannak a baráta-
im, jól érzem velük magamat. Szeptembertõl
nagyon furcsa lesz másik iskolában kezdeni
az évet. Sok emlék fûz ide engem, ami na-
gyon fog hiányozni, de soha nem felejtem el
az itt töltött csodás éveket.
Bábel Emese 8. a oszt.

Nekem az iskola egy élmény volt. Kaptam
tõle jót és rosszat is. Lett rengeteg barátom.
Van, aki örül, hogy vége a sulinak, van, aki
nem.
Battyáni Márk 8. a oszt.

Mindig egy furcsa érzés fog el, mikor a
ballagásra gondolok. Ez a 8 év nagyon gyor-
san eltelt, pedig olyan, mintha csak tegnap
kezdtük volna el az elsõ osztályt. Elég jól
összeszokott kis csapat lettünk. Sajnálom,
hogy itt kell hagyni az osztályt, az iskolát.
Pedig nagyon sokat köszönhetünk neki.
Gacs Réka 8. a oszt.

Szeretem ezt az iskolát. Az itt eltöltött 4 év
felejthetetlen számomra. Osztályommal e pár
év alatt olyan élményeket éltünk át, mint más
gyerek soha. Idõközben érettebbek lettünk,
de magunkhoz híven, a komolyságból en-
gedve apróbbnál apróbb dolgokon nevet-
tünk. A jó hangulatban gyorsan teltek az
évek, melyeket sosem felejtünk.
Süveges Orsolya 8. a oszt.

Rossz arra gondolni, hogy ez volt az utolsó
év a mi iskolánkban. Furcsa érzés fog el, ha a
ballagásról esik szó. 8 év alatt egy összeszo-
kott társaság lettünk. Sajnálom, hogy ilyen
hamar eltelt, nagyon szerettem idejárni.
Jaksa Fruzsina 8. a oszt.

Az iskola a második otthonommá vált.
Mindenki, ha kellett, egy emberként, mint
egy nagycsalád fogott össze. A tanárok, a di-
áktársaim, a legjobb barátom. Most itt ha-
gyom õket.
Rátkai János 8. a oszt.

Az iskola számomra a legjobb barátok
tömkelegét jelenti, a legjobb tanárainkkal
együtt, akik jóban, rosszban mellettem áll-
tak. Az életem talán legviccesebb, legjobb
perceit a 8. a osztályban töltöttem. Bizonyára
azért, mert kicsi korunk óta együtt vagyunk.
Lajkó Mariann 8. a oszt.

Kicsit örülök, hogy elmehetek ebbõl az is-
kolából, mert a rengeteg szép és vidám em-
lék mellett elég sok rossz emlék is eszembe

jut néha. De azért nem volt olyan rossz ez a 4
év sem. Ha az osztálytársaimon múlik, akkor
biztos, hogy nem.
Jenei Patrícia 8. a oszt.

Az iskola a második otthonom, értek örö-
mök is, csalódások is. De én szeretettel gon-
dolok vissza erre a 4 évre. Sok szerencsét a
többi diáktársamnak!
Uhrin Attila 8. a oszt.

Végre itt a nyolcadik vége,
Kinek jó, kinek mégsem
Minden diák várja ezt a napot,
És örömmel telve ragyog.

Vége lesz az ismerõs zsivajnak,
Senki nem lesz, ki rögtön meghallgat.
Ennyi volt hát, az évnek vége,
Mindennel telve végre vége!
Ungár Márk 8. a oszt.

Mikor 5. osztályos lettem, örömmel jöttem
a nagy iskolába, a tanárokat szülõnek, a diá-
kokat testvéreimnek tekintettem. Mert ez az
iskola olyan, mint amikor együtt a nagycsa-
lád, jóban és rosszban egyaránt.
Orsós Géza 8. a oszt.

Nyolc éve járok ebbe az iskolába. Így, a
végén néhány szót írok búcsúzóul. Ez az is-
kola 8 éve a második otthonom. Sok szép
emlék és élmény köt ide, de most év végén
búcsúzunk iskolánktól.
Korsós István 8. a oszt.

Ez az iskola elõkészít és megtanít az életre.
Itt tanultam meg, hogy miért kell és miért jó
iskolába járni. Ami hiányozni fog, azok a ta-
nárok, az õrültködések, amiket véghez vittünk
négy év alatt. Ez volt az én drága iskolám.
Fábián Gergõ 8. a oszt.

A nyolc év, amit ebbe az iskolába jártam,
sok mindent adott. A tanárok a tudásukat ad-
ták. Örömben, bajban mellettünk álltak. Se-
gítettek felkészíteni minket a nagy betûs élt-
re, hogy nagy gondban is józan fejjel gondol-
kodjunk. Köszönöm, hogy ennyi mindent
megosztottak velünk.
Bajnóczi József 8. a oszt.

Nagyon-nagy fájdalommal tölt el, hogy el
kell búcsúznunk egymástól. Nyolc év alatt iga-
zi barátokat szereztem, de itt nem csak a gyere-
kekre gondolok. Nagyon jó barátokat szerez-
tem a tanárok között is. Jól kijöttemmindenki-
vel. Fáj a búcsú, de tovább kell lépnünk.
Kiss Klaudia 8. b oszt.

Voltak pillanatok, amikor vitatkoztunk a
tanárokkal, de olyan is volt, hogy együtt ne-
vettünk vagy együtt bánkódtunk. Ezért nem
lesz könnyû a búcsú. Köszönjük még a szi-
dást is, mert az is a hasznunkra vált. Köszö-
nünk mindent, amit megtanítottak!
Gábor Péter 8. b oszt

Ez a nyolc év az életünkben meghatározó
idõszak volt. A ballagásnál a búcsúzás fájni
fog, de szeretettel gondolunk majd vissza az
itt eltöltött idõkre.
Gergely Laura 8. b oszt.

A ballagás egy fontos esemény, amikor
már nem érezzük magunkat kicsiknek. Az új
iskolában azonban újra mi leszünk a �ki-
csik�. Vajon milyen lesz az új társaság? A to-
vábbtanulás egy olyan idõszak, amikor a sa-
ját felelõsségünkre vagyunk �bízva�. Ez a
felnõtté válás kezdete.
Brassó Orsolya 8. b oszt.

Jó volt ez a nyolc év, de a búcsúzás fáj. Re-
mélem, az új iskolában a tanárok is ilyen jók
lesznek, mint ebben az iskolában!
Piriti Andrea 8. b oszt.

Nagyon szép, örömteli éveket töltöttünk el
ebben az iskolában. Sok barátra tettem szert,
és ez nekem jó. Várom már az év végét!
Orosz Attila 8. b oszt.

Kicsit félek az új iskolától, az új osztály-
társaktól, az ottani elvárásoktól. Nagyon
fog hiányozni Dömsöd, mert ezután más
városban fogok tanulni. Remélem, én is
legalább annyira fogok hiányozni a dömsö-
di tanároknak és gyerekeknek, mint õk ne-
kem!
Tabajdi Zsuzsanna 8. b oszt.

Nekem ez a nyolc év nagyon fontos volt.
Sok tapasztalatot szereztem ez idõ alatt. Az
osztály szinte összenõtt, és egymás támoga-
tásával úgy éreztük, szinte bármit elérhetünk.
Nagyon jó volt ez a nyolc év!
Tóth Bianka 8. b oszt.

Én úgy gondolom, hogy a ballagás egy
olyan esemény, amikor fiatal felnõtté válunk.
Az elmúlt nyolc év felkészített minket a nagy
életre, hogy mindig és mindenhol megálljuk
a helyünket.
Csepregi Enikõ Dóra 8. b oszt.

Ez a gyönyörû szép nyolc év nagyon a szí-
vemhez nõtt. Az én osztályom számomra a
legkülönlegesebb és a legkedvesebb. Na-

Mit gondolsz arról, hogy elbúcsúzol az iskolától?

8 XVII. évfolyam 6. szám
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gyon fognak majd hiányozni az osztálytársa-
im, de az élet megy tovább. Döntenünk kel-
lett, hova megyünk tovább, hogy ezután még
sok mást is megtanuljunk. Igaz, ott is lesznek
új társaim, de mégis csak az én régi osztá-
lyom lesz a legjobb.
Kiss Karina 8. b oszt.

Az elmúlt nyolc év nagyon szép volt az
osztállyal. Az év végén elérkezik a búcsúzás
napja, ami nagyon nehéz lesz a tanárainktól.
Mindenki várja az új iskoláját, de azért visz-

sza fogunk vágyni a régi iskolánkba, a régi
tanárainkhoz.
Bajnóczi Annamária 8. b oszt.

Az iskolától való búcsúzás számomra
öröm és egyben bánat is. Öröm, hiszen az új
iskolában új barátokra és osztálytársakra ta-
lálhatok. Bánat, mert itt hagyom régi osz-
tálytársaimat, akikkel sokszor jóban vol-
tunk, de néha �összekaptunk� gyerekes vi-
tákban.
Lajos Éva 8. b oszt.

Ez alatt az idõ alatt, amíg ebbe az iskolába
jártam, nagyon sok élménnyel, tudással gaz-
dagodtam. A nyolcadik év végén eljött az
idõ, hogy másik iskolát válasszunk. Nem
volt könnyû a pályaválasztás, de a szüleink
és a tanáraink segítettek benne. Nagyon ne-
héz lesz megválni ettõl az iskolától, mert
gyönyörû nyolc évet töltöttem itt. Az osz-
tálytársaimtól is nehezen fogok elbúcsúzni,
mert a nyolc év alatt sok barátra találtam.
Örülök, hogy ebben az iskolában tölthettem
el ezt az idõt! Kovács Dóra 8. b oszt.

HAGYOMÁNYTEREMTÉS, NO MEG
EGY KIS NOSZTALGIA

Amint arra az idõsebb korosztály tagjai még élénken emlékeznek, mi fiatalabbak pedig Dulcz Dénes tanár úr egy
korábbi számban megjelent írásában olvashattuk, hogy a dömsödi Duna-part legszebb és legfrekventáltabb része a
Petõfi-fa és a strand közötti szakasz volt. Ide jártak le az emberek vasárnap délutánonként sétálni, beszélgetni, kikapcso-
lódni, megpihenni. Itt kötött ki az akkor még menetrend szerint közlekedõ hajó, tehát fontos és kellemes környéke volt
ez Nagyközségünknek. Napjaink rohanó világában egy maroknyi csapatnak, a Dömsödi Civilszervezetek Társulásának tagjaiban felmerült
az ötlet, hogy nosztalgiával, és hagyományteremtõ szándékkal életre kellene hívni egy rendezvényt, amely az embereket ismét lecsábítja a
Duna-part ezen szép részére. Az ötletet tettek követték, ígymár pontos idõpontja és elnevezése is van a kezdeményezésnek.
2007. június 23-án szombaton, Hal-Víz Napok elnevezéssel, egész napos rendezvényen, fõzõversennyel és kulturális programokkal

szeretnénk összehozni a munkahelyi kollektívákat, baráti társaságokat, vagy egyéb okból összetartozó embereket. A rendezvény célja, hogy
egy jó hangulatú pihenõnapot csempésszünk a rohanó hétköznapokba. Szeretnénk, ha minél több ember szakítana idõt a barátaira, ismerõ-
seire, családjára, és részt venne a rendezvényen. A környezõ településeken az ilyen jellegû, fõzõversennyel egybekötött rendezvényeknek
komoly hagyományai vannak, ezért úgy gondoltuk, hogy Dömsödön is lehet ennek létjogosultsága. A program lényege, hogy mindenki az
általa hozott alapanyagokból összeállított bármely ételt elkészíti, és azt a barátaival, családjával, ismerõseivel, munkatársaival közösen jó
hangulatban, kellemes környezetben elfogyasztja. Az pedig egy többlet lehetõség, hogy versenyben ismegméretteti az általa készített ételt, és
a zsûri elé visz némi kóstolót. A legfontosabb azonban, hogy a Petõfi-fa és a strand között lévõ gyönyörû partszakaszt ismét megtöltsük élet-
tel, hogy újra felfedezhessük, hogy természeti adottságaink, a településünk határát képezõ Duna milyen nagyszerû és nyugtató környezetet
tud biztosítani a kikapcsolódáshoz, ésmennyire nagy segítséget nyújthat, hogy újra közelebb hozza egymáshoz az embereket.

Ezekkel a célokkal vágunk neki az elsõHal-VízNapoknak,melynek részletes programját szórólapokon és plakátokon olvashatjákmajd.A
fõzõversenyre nevezési lapok aKékDunaKisvendéglõben szerezhetõk be, minden nap 12-23 óra között.

�Dömsödi Hal-Víz Napok�
2007. június 23. 8.00�18.00-ig kerülmegrendezésre,

melynek helyszíne:
Dömsödön aDunaparti sétány �KékDunaVendéglõ és Strandfürdõ

Program:

8.00�12.00:Meghívásos horgászverseny a Petõfi fa és a ven-
déglõ elõtti sétányon

10.30�14.00: Fõzõverseny és versenyen kívüli fõzés
14.00�18.00:Kulturális, szórakoztató mûsor a vendéglõ kert-

helyiségében

Egész nap gyermekprogramok és bemutatók.

A rendezvény védnökei:
Molnár Pál, Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetségének

elnöke
Bencze István, DömsödNagyközség Polgármestere

Részvételi szándékot:
2007. június 15-ig a Kék Duna vendéglõben , vagy a 06-30-951-

5637, 06-70-940-8652 telefonszámokon kérjük jelezni.
Szervezõk
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Dömsöd:Õrbottyán 3:1 (1:0)

Dömsöd 150 nézõ Jv. Kádár, (Fenyvesi A.,
Fenyvesi Sz.)
Dömsöd: Balázs I. � Forró, Szekeres,

Hradek, Bognár S. �HuszárO. Szigeti, (Bognár
B.), Agócs, Egri, (Szabó P.), � Magyar, (Garai),
Moldován, (Zsolnai) Edzõ: Tóth József
Gólszerzõ: Magyar, Szekeres, Moldován ill.

Kiss
Kiegyenlített erõk küzdelmébõl csapatunk

felõrölte az ellenfél erejét. Szekeres gólja na-
gyon jókor lendítette tovább a csapatot. A játék-
vezetõ jó felfogásban dirigálta amérkõzést.
Jók: Balázs, Szekeres, Bognár S., Hradek,

Agócs,Moldován.

Szigethalom:Dömsöd 3:7 (1:3)

Nagy gólarányú gyõzelemmel vágott vissza
csapatunk a tavalyi vereségért. Gólszerzõk:Ma-
gyar 3, Moldován 2, Szigeti 11-bõl, Abrud-
bányai öngól

Dömsöd:Hévízgyörk 3:0 (2:0)

Dömsöd 200 nézõ
Dömsöd: Balázs I. � Bognár B, (Forró) Kun

G., Szekeres, (Szabó P.), Bognár S. �HuszárO.,

Szigeti, Agócs, Egri, (Sásy) � Magyar, (Kal-
már), Hradek, (Garai), Edzõ: Tóth József
Gólszerzõ: Egri 2, Huszár O. (Az átlagnál

jobb teljesítményt nyújtók aláhúzva.)

A mérkõzés elõtt azonos pontszámmal álló
csapatok küzdelmébõl csapatunk biztos gyõze-
lemmel erõsítette meg 6. helyét.

Varsányi A.

Dömsöd megerõsítette 6. helyét a megyei bajnokságban

Dömsöd csapata: álló sor: Balázs I., Kun G., Bognár S., Szigeti Zs., Huszár O., Egri
Z., Bognár B., ülõ sor: Agócs L., Magyar L., Szekeres F., Hradek

2007. május 18-án, a Dömsödi Lobogó Va-
dásztársaságmegalakulásának 55. évfordulóján,
ünnepélyes keretek közt, kopjafát állított az el-
hunyt vadásztársak emlékére. Az emlékhelyet
Szabó Péter lelkipásztor áldotta meg.
Az ünnepségen jelen voltak a közelmúltban

elhunyt vadásztársak hozzátartozói és a vadász-
társaság tagjai.
Kunsági János elnök, a következõ szavakkal

köszöntötte az egybegyûlteket:
�A rossz, mit ember tesz, örökké elkíséri õt, a

jó gyakorta sírba száll vele.�
Nem vitatva a ró-

mai mondás böl-
csességét, a tagság a
jóra emlékezve ha-
tározta el, hogy em-
lékhelyet létesít el-
hunyt vadásztársai
tiszteletére.
Emlékeztesse a

hely a mindenkori
vadásztársakat az
elõdökre, akik so-
kat tettek azért,
hogy ilyen körül-
mények közt mû-
ködhet az egyesü-
let. Az emléktábla
azon vadászok ne-

vét örökíti meg, akik az elmúlt 55 évbenmegha-
tározó, és kiemelkedõ személyiségei voltak a va-
dásztársaságnak. Közöttük egyszerû vadászem-
berek, vadõrök, akik hivatásuknak éltek, s a tár-
saság korábbi vezetõi voltak.
A koszorú elhelyezése, az emlékhely megál-

dása után, a Nemzeti Himnusz énekével zárult
az ünnepély.

Kunsági János

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Édesanyánk

GUGYELLA ISTVÁNNÉ
SZÜL.: TÓTH IDAMARGIT

Temetésénmegjelentek, sírjára amegem-
lékezés virágait helyezték el, mély fájdal-

munkban osztoztak.

Gyászoló család

Kopjafát állítottak a vadászok
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Kedves Testvérek!
Tudjuk, és most mindannyian megtapasztal-

juk, hogy a némának tûnõ tárgyak is tudnak be-
szélni. Lehet hallani a hangjukat, és szavuk nem
száll el, hiszen amíg vannak és láthatóak, min-
digmondanak valamit.
A Bibliában több helyen olvashatunk arról,

hogy ahol Isten és az ember találkozott, és vala-
mi rendkívüli dolog történt, azt a helyet egy em-
lékkõvel jelöltékmeg.A bibliai tájak jellegzetes
alkotórésze volt a kõ, s ezt használták az emlé-
kezés eszközeként.
Az Isten által nekünk adott hazának termé-

szetes részei a fák, a ligetek és az erdõk. Õseink
és mi is használjuk azokat a tárgyakat, amelyek
fából készültek. Régtõl fogva állítottak szerette-
ik sírjára kopjafát az élõk, hálaadással emlékez-
ve elköltözött szeretteikre.
Mi most nem egy sírnál állunk meg, de ez a

faragott kopjafa is gondolatoknak és érzelmek-
nek a kifejezõje. Mirõl beszél nekünk ez az em-
lékoszlop?
Beszél elõször is az életrõl. Azoknak az életé-

rõl, akiknek a nevei rá vannak vésve a kopjafán
levõ táblára. Õk is Istentõl kapták az életüket.

Az õ akarata szerint indult el földi zarándokút-
juk. Mindegyikük saját, egyéni sorsot kapott.
Úgy élhettek, mint szüleiknek a gyermekei,
mint testvérek, majd, mint férjek és édesapák,
majd Isten kegyelmébõl nagyapák és dédszü-
lõk. Ki-ki a neki adatott módon töltötte be földi
küldetését munkájában és hivatásában, családja
és szerettei körében.
Mindegyikük külön egyéniség volt, de egy-

valami közös volt bennük. S errõl beszél ez a
kopjafa. Õk a vadásztársaság tagjaiként részt
vállaltak Isten teremtett világára nézve elmon-
dott parancsából. ��töltsétek be és hódítsátok
meg a földet.Uralkodjatok a tenger halain, az ég
madarain és a földön mozgó minden élõlé-
nyen.� (1 Mózes 1,28) És õk ebben a hivatás-
ban, Istentõl kapott küldetésben jártak. Ez a
kopjafa azt is hirdeti, hogy az utódok nem feled-
keznek el az õ életükrõl és szolgálatukról.
Másodszor beszél ez a kopjafa a halálról is.

Arról a fájdalmas tényrõl, hogy itt ezen a földön
meghatározott idõnk van. Ahogy a zsoltáríró
mondja: Életünk ideje Isten kezében van. Isten
kezében volt az õ életük is, s az õ kezébõl kell
elfogadni az õ életet befejezõ rendelkezését. Az

élõk emlékezését segíti ez a kopjafa. Megállva
elõtte, most és ezután is, mindig hálaadással
emlékezzetek a ti társaitokra, szeretteitekre.
És harmadszor beszél ez a kopjafa arról, hogy

Isten is emlékezik rájuk. Hiszen õ volt teremtõ-
jük, gondviselõ mennyei Atyjuk, s egyszülött
Fia Jézus Krisztus által Megváltójuk. Ezért ez a
kopjafa nemcsak az életrõl, nemcsak a halálról,
hanemaz örök életrõl is beszél, amit Isten készí-
tett el a benne való hit által, mindnyájunknak.
Jézus Krisztus sírjánál nem állítottak kopjafát.
Egy nagy követ hengerítettek a sír szájára, lepe-
csételték és katonákkal õriztették. Ám megaka-
dályozni nem tudták, hogy harmadra feltámad-
jon, s legyen a feltámadásunknak záloga. Õ
mondta: �Én vagyok a feltámadás és az élet, aki
hisz énbennem, ha meghal is, él.� Ezért élõ re-
ménységgel nézhetünk a jövendõbe. Erõsöd-
jünkmeg a feltámadás és az örök élet hitében.
Isten áldása legyen e helyen! Legyen az el-

költözöttek emléke áldott! Mindazt, ami jó volt,
az õ életükben kövessék amai utódok.
Az emlékezõ vadásztársaknak, a családta-

goknak Isten adjon békességet és vigasztalást.
Ámen
Elhangzott 2007.május 18-án, a dömsödi va-

dászház kertjében felállított kopjafa avatásánál.

Szabó Péter ref. lelkipásztor
igehirdetése

Keresztyén Híreink
AReformátus Egyházbanmájus 3. vasárnapja a Konfirmáció vasárnapja.
A gyermekek keresztelésekor a szülõk és keresztszülõk fogadalmat tesznek, hogy hitben

nevelik és neveltetik a gyermeküket.
Ennek a fogadalomnak tesznek eleget, amikor a gyermekek részt vesznek a hittanórákon és a

konfirmációi felkészítésen.
A konfirmáció latin eredetû szó, jelentésemegerõsítés.
A konfirmáció alkalmával, Isten Szentlelkét hívjuk segítségül, hogy erõsítse meg az ifjak

ébredõ hitét.
A Dömsöd�Nagytemplomi Református Gyülekezetben ebben az évben 14-en tettek konfir-

mációi fogadalmat, és kaptak felhatalmazást arra, hogy a gyülekezet úrvacsorával élõ tagjai
legyenek.
Név szerint: Bajnóczi József, Dani István, Fábián Gergõ, Földvári Mihály, Gacs Réka,

Gergely Laura, Jaksa Fruzsina, Jónás Gábor, Józan László,MészárosAttila, SzabóDorottya,
SzabóOrsolya, Tóth Bianka, Tóth Péter.
Felkészítõik: Szabó Péter

Szabóné Lévai Csilla lelkipásztorok

ADabi-Református GyülekezetbenOroszAttila és SzarkaMáté tettek konfirmációi fogadal-
mat.
Felkészítõjük:Balogh László Levente lelkipásztor

A katolikusoknál pünkösd elõtti vasárnap, az Úr menybemenetelének ünnepén tartották az
elsõ szentáldozást. Heten vettek részt, akik név szerint a következõk: Dömsödrõl: Saller Tímea,
Csabai Imre, Szûcs Gábor.Apajról:BarnaDóra, Pál Bence, Pál Csilla, Sós Zoltán.
Felkészítõik:Nemeskürti Ferenc plébános

Fazekas Gábor hitoktató

Keresztyén élet
Jézusmondja: �a kövek fognakkiáltani�. (Lukács 19,40)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunkmindazoknak, akik

NAGYFERENCNÉ
születettVénLídia

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osz-
toztak, sírjára koszorút és virágot helyeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunkmindazoknak, akik

MÉSZÁROSPÁLNÉ

elhunyta alkalmával gyászunkban osztoztak,
temetésén jelenlétükkel igyekeztek enyhíteni
fájdalmunkat, és sírján elhelyezték a kegyelet

koszorúit, virágait.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Megköszönjükmindazoknak, akik
férjem és édesapám

OSVÁTHANDRÁS

elhunyta alkalmából részvétüket fejezték ki,
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek.

Felesége Ilonka és leányaAndrea
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Ónod: a ma 2500 lakost számláló település
Miskolctól DK-re, 20 km-re található, a Mu-
hi-puszta keleti szélén, a Sajó folyó jobb
partján. Elõször egy 1270-es évekbõl szár-
mazó okirat említi a Sajó révvámot, ott, ahol
a Hernád beleömlik. 1295-ben találkozunk
elõször írásos formában nevével: �terra Ol-
nod� néven. A XIV. század második felében
már mezõvárosként emlegetik.
Fejlõdését elsõsorban földrajzi helyzeté-

nek köszönhette, mert erre vezettek az É-i
országrészekbe vezetõ utak. Az 1340-es
évek közepén a térség
I. Lajos ajándékaként
Czudar Péter Bánnak
a birtokába került, aki
hozzákezdett Borsod
megye elsõ kõvárának
megépítéséhez, majd
1380-tól a vár meg-
erõsítéséhez. 1510-tõl
a Perényi család birto-
kolta, és tovább épí-
tette a várat. 1602-ben
Rákóczi Zsigmond
vásárolta meg, s ettõl
kezdve 200 évig a
Rákócziaké volt.
Az 1600-as évek

közepén Ónod szülöt-
te, I. Rákóczi György
neje, Lórántffy Zsu-
zsanna pénzadomá-
nyából teljesen újjá
építtették, s miután a
törökök Egervárt elfoglalták (1569), az ónodi
vár az É-i országrész legfontosabb erõdítmé-
nye lett. Itt kell megemlíteni, hogy a történe-
lem folyamán egyetlen században semmaradt
fenn annyi nevezetes magyar asszonynak az
emléke, mint az 1600-as évekbõl. Iskolákat
építõ, tollat vagy kardot forgató nagyasszo-
nyok: Lórántffy Zsuzsanna, Petróczi Kata
Szidónia, Zrínyi Ilona és még sokan mások�
A Rákóczi házaspár alkotókat, írókat támoga-
tó hatása az elkövetkezendõ századokban is
éreztette hatását Ónodon. Még akkor is igaz
ez, amikor a politikai helyzet és a gazdasági
körülmények nem voltak kedvezõek. A folya-
matos háborúk, az ország kifosztása és elsze-
gényesedése, a mûvek és alkotások iránt csök-
kentette az érdeklõdést, meg az addig jobban
virágzó patrónusi kézséget, mégis Ónodon
többen megfordultak a kor nevezetes tudós
alkotói, prédikátorai, tanítói közül.

Az egész szabadságharc ideje alatt talán az
1706-os esztendõ második és az 1707-es elsõ
fele hozta a legnagyobb hadisikereket a ku-
ruc csapatoknak�.
Bottyán János és Esterházy Antal táborno-

kok csapatai Bécsig portyáztak, Rákóczi csa-
patai kiûzték a németeket Esztergom várá-
ból, a Dunántúlon Béri Balogh Ádám és
Bezerédy Imre gyõzelmet arattak Heister
csapatai felett, õt pedig fogságban tartották,
amíg a fejedelem �hajdúszabadságot� ad
Gönc mezõvárosának.

Az év december közepétõl 1707. február
végéig Rozsnyón ülésezett a 25 tagú szená-
tus, ahol határozatot hoztak az országgyûlés
összehívására.
Mindezzel egy idõben, ápr. 5-21. között

Marosvásárhelyen ülésezett az Erdélyi Or-
szággyûlés, ahol határozat született arról,
hogy Erdély elszakad a Habsburgoktól. Ural-
kodójának Rákóczi Ferenc fejedelmet tekin-
ti, felruházta tejhatalommal külügyi és adó-
ügyi kérdésekben, majd törvénybe iktatta
Magyarország és Erdély konföderációját.
Ezt követõen ünnepélyesen beiktatták II. Rá-
kóczi Ferencet Erdély fejedelmévé.
Ezek a jelentõs események (politikai és

hadi) reményt adtak a császáriakkal 1705.
október óta, Nagyszombaton folyó béketár-
gyalások esetleges sikeréhez.
A várva várt béke, sajnos az alábbi okok

miatt nem jött létre:

� Bercsényi a szövetséges rendek bizottsá-
gának elnökeként ragaszkodott az Aranybul-
la 1687-ben eltörölt ellenállási jogának visz-
szaállításához. (Ebbe az udvar, hacsak törvé-
nyesíteni nem akarta a forradalmakat, nem
egyezhetett bele.)
� Erdély helyzete. Az osztrákok szemében

ez volt a kulcs magyarországi uralmukhoz.
Rákóczi viszont nem volt hajlandó lemonda-
ni az Erdélyi Fejedelem címérõl. Ilyen elõz-
mények után, a kialakult helyzet megoldásá-
ra hívta össze a rendi országgyûlést Ónodra,

1707. május 16-ra a
Fejedelem, de a nagy
belvizek és a Sajó
áradása miatt máj.
24-re módosították az
összejövetelt.
Rákóczi Erdélybõl

megérkezvénaz Ónod-
hoz tartozó �körömi
mezõn� megnyitotta
az országgyûlést, mely-
nek három lényeges
pontja volt:
A gazdasági nehéz-

ségek leküzdése;
A hadsereg és ál-

lamszervezet megerõ-
sítése;
(Egyenlõre titok-

ban tartott program-
ként) a Habsburg-ház
trónfosztása.
Az elsõ program-

pontnál nagy viták, és véres jelenetek ját-
szódtak le. (Károlyi és Bercsényi felháboro-
dásukban lekaszabolták Túrócz vármegye
követeit, s a várban tartózkodó fejedelmi ha-
dak, Rákóczi életét féltve, az országgyûlésre
irányították ágyúikat.) A véres közjáték után
az országgyûlés több nagyjelentõségû hatá-
rozatot hozott.
Megszavazták a közteherviselést. A feje-

delem személyesen terjesztette elõ a trón-
fosztásról szóló javaslatot, és 1707. június
13-án kimondták a Habsburg-ház trónfosztá-
sát. �Eb ura fakó, József császár nem kirá-
lyunk!� közfelkiáltással.
Ez nemzetünk életében, történelmileg

vizsgálva ugyanolyan nagy jelentõségû ese-
mény, mint az 1848�49-es trónfosztás.
Ónod szelleme az országgyûlés szellemé-

ben él tovább, és kihatása a továbbiakban is
megtalálható. Patkós Imre nya. ezds.

�Nagy idõk� � jelentõs történelmi események tanúi

EEMMLLÉÉKKEEZZZZÜÜNNKK AAZZ ÓÓNNOODDII OORRSSZZÁÁGGGGYYÛÛLLÉÉSSEEMMLLÉÉKKEEZZZZÜÜNNKK AAZZ ÓÓNNOODDII OORRSSZZÁÁGGGGYYÛÛLLÉÉSS
330000.. ÉÉVVFFOORRDDUULLÓÓJJÁÁRRAA330000.. ÉÉVVFFOORRDDUULLÓÓJJÁÁRRAA

Az ónodi vár
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ÁLLANDÓPROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiál-
lítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend
szerint.

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében,
minden kedden és csütörtökön 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 bemuta-
tója az OMKelõterében.

FELHÍVÁSKIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemuta-
tó kiállításra hívunkminden vállalkozó kedvû
bemutatkozót.

PETÕFI SÁNDOROMK
JÚNIUSHAVI PROGRAMJAI

2007. június 16.
Bankett

a Gróf Széchenyi IstvánÁltalános Iskola
szervezésében

2007. június 22. 10-15 óráig
Véradás

2007. június 23. 8.00-18.00-ig
�DömsödiHal-Víz Napok�

Helyszín:
Dömsödön aDuna-parti sétány �KékDuna

Vendéglõ és Strandfürdõ

PROGRAMOK AZ OMK-BAN

PROGRAMOK A
SPORTCSARNOKBAN

ÁLLANDÓPROGRAMOK

Nõi alakformáló torna
K: 18.00�19.00 CS: 18.00�19.00

Kézilabda edzések /lány/
H: 16.30�18.00 SZ: 16.30�18.00
P: 16.30�18.00

Konditerem
H-P: 8.00�21.00
Sz-V: elõzetes egyeztetés alapján a

programok függvényében

AAkkii sszzeerreettii aa
sszzééppeett!!

Tisztelettel szeretném megköszönni
Nagy Ferenc úrnak, hogy felajánlotta segít-
ségét, és ismét szép virágos lett az OMK
környezete.

Aki nem szereti a szépet!

Sajnos van ilyen is! Már másodszor
ebben az évben valami mocsok-lumpen,
embernek nemminõsíthetõ alak újból ellop-
ta a virágokat! Úgy van vele, minek az!?

Csikós Lászlóné
igazgató

BANYA BÁL 2007
Báloz tunk

Kedves olvasók!
Nagy örömünket szeretnénk megosztani önökkel. 2007. április 7-én

megtartottuk a harmadik Banya Bálunkat. Ami a mi és a kedves vendége-
inkmegelégedésére ismét fergeteges volt.
Itt szeretnénk megköszönni a meghívott vendégeknek, hogy velünk töltötték az estét. Köre-

inkben köszöntöttük Bencze István polgármester urat és kedves feleségét, a lacházi lányok-asz-
szonyok klubját, a lacházi nyugdíjas klubot, az áporkai klubot, a Musica Nostra nõi kar tagjait.
Köszönjük a 8. b osztály tanulóinak a gyönyörû keringõt, amivel megnyitották a bált. Köszönet
jár a jelmezes fiúknak, hogy jókedvre derítettekminket lányos bájaikkal.
Köszönjük a fellépõ gyerekeknek a szép mûsort. Voltak táncosaink, hastáncosok, szaxofon-

szólónk, apáca show, mazsorett cicák, polkáztunk, hacacáréztunk. A fõ banyánk gyönyörû
operetteket énekelt. Nagy izgalommal készültünk, sokat dolgoztunk. A mosolygós arcokat lát-
va elfelejtettük a fáradtságot.
Szeretnénkmégmegköszönni azOMKdolgozóinak a sok segítséget és a részvételt. Köszön-

jük a sok tombolát és az értékes ajándékokat a felajánlóknak.
Jövõre is sok szeretettel várunkmindenkit:

egy lelkes kis csapat, a Dömsödi BanyaKlub

Mint minden évben, idén is meg-
emlékeztünk 1920. jún. 4-érõl, a Tri-
anoni Diktátumról, amelynek dönté-
se értelmében Magyarország összes
területének 2/3 részét csatolták el az
idegen hatalmak, mintegy 232000
km2-nyi területet.
A döntés messze kihatott nemze-

tünk történelmére és jelenére egya-
ránt.
Illõ, hogy a tiltakozás gondolata

mindmáig ébren maradjon a magyar
szívekben!

SzabóAndrea

A feldarabolt történelmi Magyarország
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Már negyedik alkalommal került megrende-
zésre Dömsödön az Europop Nemzetközi
Gyermek és Ifjúsági Könnyûzenei Énekes
Fesztivál, melynek a Petõfi Sándor Oktatási és
MûvelõdésiKözpont adott otthont,május 26-án
és 27-én
Európában szinte mindenütt rendeznek ha-

sonló versenyeket, Magyarországon Döm-
södön sikerültmegvalósítanunk az elsõ nemzet-
közi fesztivált.
A rendezvényen hét ország énekesei � mint-

egy nyolcvanan � mérték össze énektudásukat.
Idén is sok határon túli magyar énekes érkezett
a Felvidékrõl, Erdélybõl és a Vajdaságból. Ter-
mészetesen Magyarország minden tájáról ér-
keztek fiatalok, szép számmal vettek részt kör-
nyékbeli és dömsödi tehetségek is.
Nagyon büszkék lehetünk arra, hogy ilyen

kis településen, mint Dömsöd, ennyi érték, éne-
ket és zenét szeretõ gyerek él, hiszen a nevelé-
sen felül erõsíti a közösséget és a közösségi
szellemet.
Nem kis szerénységgel mondhatom el, hogy

a dömsödi versenyzõk igazán megállták a he-
lyüket, hisz nagyon sokan közülük szép ered-
ményeket, helyezést értek el.
Három kategóriában és két mûfajban lehetett

indulni, külön versenyeztek a 6-14 éves (gyer-
mek), a 14-20 éves (junior), és ez évtõl emelke-
dett a korhatár a 20-35 éves (felnõtt) kategóriá-
val, a két mûfaj pedig a pop-könnyûzene, vala-
mint amusical volt.

6-14 éves gyermek korosztály musical ka-
tegória:
IV. helyezett Simonidesz Boglárka
14-20 éves junior korosztály pop kategó-

ria:
II. helyezett CsernaMarianna
V. helyezett Fehér Ricsi

VI. helyezett NecsászMónika
14-20 éves junior korosztály musical kate-

gória:
I. helyezett CsernaMarianna
II. helyezett ZátrokVivien
VI. helyezett Perger Ági
20-35 éves felnõtt korosztály pop kategó-

ria:
I. helyezett Csikós Zsuzsi
A20-35 éves felnõtt korosztálymusical ka-

tegória:
II. helyezett Csikós Zsuzsi
Dömsöd Nagyközség Különdíját Bencze

István polgármester úrtól kapta:
Gyermek kategória: Vitáris Petra
Junior: CsernaMarianna
Felnõtt: Csikós Zsuzsi
Pestmegye különdíjat kapott:
Gyermek kategóriában: Vitáris Petra
Junior kategóriában: Fehér Ricsi, Necsász

Mónika, Kristóf Edina
VéghTibor országgyûlési képviselõ külön-

díját kapta:Vitáris Petra
PusztaRádió különdíját kapta:
Gyermek kategóriában: Vitáris Petra
Junior: ZátrokVivien
Csillag Születik Produkció Fesztivál kü-

löndíját kapta:
Bõdi Viktor
GRANDPRIX az abszolút gyõztesek díját

kapta:
Junior kategóriában:CSERNAMARIANNA
Felnõtt:CSIKÓSZSUZSI

Kedves olvasók! Ezeket a sorokat olvasva
nem kis szerénységgel mondhatom, hogy a
dömsödi fiatalok megállták a helyüket ezen a
színvonalas nemzetközi versenyen.
Szeretném megosztani Önökkel, kik voltak

azok a dömsödi gyerekek, akik ezen a verse-

Bõdi Viktor

Cserna Marianna

Csikós Zsuzsi

A dömsödi énekesek

IV. Europop Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági
Énekes Fesztivál Dömsödön
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Fehér Ricsi Kristóf Edina Necsász Mónika

nyen részt vettek, és igazán büszkék lehetünk
rájuk:
Vitáris Petra, Zsebõk Fanni, Simonidesz

Boglárka, Csikós Zsuzsi, Cserna Marianna,
Kristóf Edina, Bak Barbara, Szijártó Mónika,
Necsász Mónika, Perger Ági, Miskolczi Bea,
Kiss Karina, Zátrok Vivien, Bõdi Viktor, Fehér
Ricsi, Kiss Gergõ, Zsákai Peti, Kovács Kriszti-
án.
Az idén kevesebb szponzori támogatást kap-

tunk rendezvényünkhöz mint eddig, és sajnos
most nem tudtuk a médiát elhívni a szerény ke-
retek miatt. Az elmúlt években rövid beszámo-
lót készített az eseményrõl a Duna Televízió, az
RTL Klub és a Petõfi Rádió stábja. Az idén ezt
nélkülöztük.

Tisztelettel szeretném megköszönni támoga-
tóinknak a segítséget: Dömsöd Nagyközség
Önkormányzatának, Fáy András Takarékszö-
vetkezetnek, Allianz Hungaria Biztosító Zrt.-
nek, Végh Tibor országgyûlési képviselõ úrnak,
a Puszta Rádiónak, a BanyaKlubnak.
Köszönetet szeretnék mondani az O.M.K.

minden dolgozójának, akik ezen a két napon fá-
radtságot nem ismerve végeztékmunkájukat.
Szeretném megköszönni azoknak a kedves

vendégeknek, akik idén is megtisztelték részvé-
telükkel rendezvényünket, akik szívükön visel-
ték a fiatalok ilyen irányú törekvéseit, szurkol-
tak a fellépõ gyerekeknek, fiataloknak.
Nagyon örülnék, ha az V. Europop Fesztivál-

nak isDömsöd lehetne a házigazdája, és a Petõ-
fi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ ad-
hatna otthont a vetélkedõnek.
Jó volt újból találkozni ezekkel a fiatalokkal,

megnézni, meghallgatni õket, drukkolni, szorí-
tani egymásnak. Errõl kell hogy szóljon a feszti-
vál: a barátságról és a szeretetrõl.

Csikós Lászlóné igazgató
A fotókat készítette: Kõvári Zoltán

Perger Ági Simonidesz Boglárka

Vitáris PetraTáncprodukciókkal is színesítették amûsort
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Nyáron a vízparton, vagy bent a hûs szobá-
ban, hûséges szórakoztató társunk lehet a
könyv, hiszen: Olvasni mindig jó!
Hogy ki milyen témában mûveli magát, az a

saját érdeklõdésétõl, ízlésétõl függ!
Legújabb beszerzésünkbõl nyújtok most íze-

lítõt önöknek!
ARTHURHAILEY:AREPÜLÕTÉR

�Az író mûfajteremtõ regénye ihlette a ha-
zánkban is nagy sikert aratott Airport c. tévé-
filmsorozatot.
�Hat éve nem volt ilyen erõs havazás Illino-

is államban.A repülõtéren a ki- és bejövõ forga-
lom akadozik.
�Amikor a kapitány tudomására jut, hogy

az egyik utas bombát csempészett a fedélzetre,
és arra készül, hogy az Atlanti-óceán felett fel-
robbantsa a repülõgépet, hirtelen elszabadulnak
az események.
A gép megsérül, kényszerleszállást kell vég-

rehajtania, de az egyetlen erre alkalmas kifutót,
a hótorlaszokmiatt lezárták.

Vajon sikerül-e a súlyosan megrongálódott
gépet idõben földre tenni a tomboló viharban?�
Nos, erre kapunk választ a regényt elolvasva.
A nyári szünet közeledtével két könyvet is

ajánlok az ifjabb korosztálynak!
ElsõkéntMÉHESGYÖRGYRÕL szólnék,

hiszen õ az utolsó olyan Kossuth-díjas erdélyi
szerzõ, aki pályáját a II. világháború elõtti szel-
lemi áramlathoz kapcsolódva kezdte. Meseíró,
regényíró, színmûíró, mûfordító.
�Aki gyermekkorában nem hallgatott és nem

olvasott mesét, az nem is lehet boldog ember.�
GYÖNGYHARMAT PALKÓ c. mesés-

könyve is újonnan beszerzett könyveink közt
szerepel.

�Egész életemben a boldogság forrását ke-
restem. Bejártam a világot, beszéltem királyok-
kal és koldusokkal. Figyeltem a szelek énekét, a
tenger hullámait, a búzák növését, és megmász-
tam az ég felé ágaskodó sziklacsúcsokat. Ma
már tudom, merre van az út, amely a boldogság
forrásához vezet. Egy nagy könyvbe akarom le-
írni a titkomat.�
PAUL MAAR: LIPPEL ÁLMA c. regé-

nyét nyolc éves kortól ajánljuk.
�Mirõl is olvasnál szívesebben? Lippelrõl, az

iskolás fiúról, akit gonosz bébiszitterre hagytak
szülei, vagy aki megmenti társait az Ezeregy éj-
szaka veszélyeitõl? Esetleg a kutyás történetek
érdekelnek inkább?
Remélem,mindenre kíváncsi vagy,mert eny-

nyi mindenrõl szól ez a könyv.�

HÍREINK
Ismételten ajánlom, megvásárlásra is, a kö-

zelmúltban megjelent dr. Bernáth Sándor és
Bernáth Attila: Kunszentmiklós régi levelezõ-
lapokon és emlékekben c. kiadványt!
Továbbá értesítjük önöket, hogy 2007. októ-

berben alapfokú számítógépkezelõi tanfolyam
indul a könyvtárban, melyre jelentkezõket vá-
runk!
Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet:

06-24-519-711

Nyitva tartásunk változatlan: H: Zárva;
Kedd: 10�18-ig; Szerda: 8�16-ig; Csütörtök:
8�14-ig; Péntek: 11�17-ig; Szombat: 8�12-ig.

Vass IlonaGyörgyi
könyvtáros

Könyvtári kistükör

Tisztelt Vásárlóink!
TájékoztatjukÖnöket, hogy az ÁtriumÜzletházban a Lakástextil-függönybolt nyári nyitva tartása az alábbiak
szerint változik: 2007. június�július�augusztus hónapok utolsó hetében az üzlet de. 8.00 � 12.00-ig tart nyitva.

Megértésüket köszönjük.

Szeptember hónaptól az eredeti nyitvatartással várjuk kedves vevõinket.
Egyéb érdeklõdés esetén állunk rendelkezésükre.

Köszönettel: Zsuzsó 2003 Bt.
Kalapácsné Zsuzsa, tel.: 06-20-9-472-994
Hegedûsné Emike, tel.: 06-20-250-5913
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Dulcz Dénes Tanár Úr összegyûjtött anyagá-
ból folytatjuk válogatásunkat. Fogadják szere-
tettel!

A határszögi fél raj
Sajátságos természete a magyar embernek

az, hogy sokat ad arra, hol alussza álmát. Ha
mást nem tehet, legalább sírját váltja ki elõre, ha
tehetõsebb, sírboltját is megépítteti, mikor aztán
kedveseinek sírját felkeresi, vagy valamelyik
rokonát, elhunyt jó barátját kikísérni megy a te-
metõbe, mindig felkeresi, körüljárja a saját jö-
vendõ nyugvóhelyét is, mintegy szoktatva ezzel
magát az idevaló árköltözéshez, az itt való örök
lakozáshoz.
Kint a harctéren ezzel törõdött a legkeveseb-

bet. Tudta azt is sajnos tapasztalásból, hogy ha
valami feltûnõ helyre, hatalmas fa alá, vagy vala-
mely tisztásabb helyre próbálták eltemetni a hõs
bajtársat, oda beállt néhány gránáttal vagy nyug-
talanítógépfegyvertûzzel �hangos� résztvevõnek
az ellenség is. Éppen ezért, ha csak a hegyoldal
nem nyújtott jó takarást, a rajvonal közvetlen kö-
zelében nem is temetkeztünk. Egyszer történt
csak kivétel. Határszögnél 1915. április 28-án
hagyta elDomafalvát a 38-as gyalogezred, 29-én
már oly elhatározással vetette meg a lábát Határ-
szögnél, hogyhaapokolmindenhatalma rátör is,
innen nemhátrál. Valami csodálatos lelkesítõ, s a
végsõkig kitartásra buzdító hatással volt rá az,
hogy a rajvonal a gerincen, az ország határvona-
lán húzódott. Tudta a baka az elmúlt hetek ese-
ményeibõl, hogy mit jelent idáig is eljutni, kapta
amuszkától azt az üzenetet, hogyháromhétmúl-
va pünkösd, s ami nem sikerült húsvétra, annál
biztosabban sikerül pünkösdre.
Mindjárt 29-én kapta a tábori lelkész a tele-

fonjelentést. A 2. századnál Faragó Lajos kecs-
keméti, majd késõbb Csörgõ Lajos kunszent-
miklósi és Boszák Gábor géderlaki bakákat te-
metni menjen fel az állásokba. Utolsó kívánsá-
guk az volt, hogy itt temessék el õket a rajvonal-
ban. Még ekkor semmi komolyabb dolgot nem
sejtettünk e kívánság háta mögött. Csak május
1-jén vetõdött világosság az itt szokatlan kíván-
ságra. Ekkor kapott haslövést Krizsán Pál õrve-
zetõ kiskõrösi fiú.. A haslövéseket, ha csak le-
hetett, 8 napig otthagytuk, hogy minden moz-
gástól, mely a seb behegedését zavarná, megkí-
méljük, így maradt Krizsán is a rajvonalban ha-
lálos sebével. Ekkormondotta a következõket:
�Nagytiszteletû uram, tudom, itt a vég. Csak

egy kérésem volna, én is itt akarok pihenni ezen
a szent helyen, amelyet vérem szentelt fel. Ne-
gyedik leszek, aki itt, az édes haza határán pihe-

nek. Ennél beljebb ellenség nem mehet� � egy
mélyet sóhajtott még, és meghalt. Ott volt a te-
metésen Korponai Pali is a jó barát, a földi, a
drusza; kell-e még ennél több kapocs? Köny-
nyezve mondotta is; Úgy lesz koma, drága jó
fõdim, mi figyelünk az aviziótokra; Eddig, s ne
tovább az ellenségnek!
Aztán eljött a dicsõségesmájusmásodika.Az

orosz idáig soha nem tapasztalt elszántsággal
védte e pontot. Katonáink pedig hallva a nagy
gyõzelemrõl, erõnek erejével támadni akartak,
hogy õk is szerezzenek egy-egy virágot a gyõ-
zedelmes koszorúba. Vakmerõen bosszantják
az ellenséget. Mintha minden baka a Mária Te-
rézia rendre pályázott volna, mind hadvezér
akart lenni e napokban, s legalább is egy orosz
hadsereget elfogni. Volt is sebesültünk, halot-
tunk elég� 8-án reggel már csak pillanatok vá-
lasztottak el bennünket az oroszok üldözésére
vonatkozó parancs kiadásától. Leírhatatlan
öröm, a diadal, a végsõ gyõzelem, a háború vé-
gének túláradó boldog reménye tüzeli a katoná-
kat az úgy vélt utolsó erõfeszítésre, amikor vég-
sõ mérgét kiontja a veszett dühvel visszavonuló
ellenség, s áldozatait indulás elõtt temetni kell.
Tonnyei József dunapataji fiút, s Korponai Palit.
Pali még tud néhány szót szólni; ide temessetek
minket is. Heten leszünk az ország határán, egy
jó fél raj. Legyõzhetetlen, elpusztíthatatlan fél
raj. Ti, jó bajtársak, menjetek elõre, de ne feled-
kezzetek meg róla, hogy a hadiszerencse vál-
tozó� Ha az utolsóig itt pusztulnátok is, még
akkor is ki kell tartanotok� Még egyszer fel-
emeli szemeit, alig hallhatóan ennyit mond:
Boldogan halok meg, mert azt mondotta a napi
parancs: Mától fogva nincs ellenség a magyar
haza földjén! Könnyeink, énekünk sírta, esküd-
te; Nem is lesz soha többé!
Korponai Pál utódjai, hallottátok-e ott a mél-

tóságosan hömpölygõ Duna mellett? Üzennek
apáitok, a határszögi fél raj; az ellenséget elûz-
tük! Legyen úgy, mint régen volt!

OkosGyula ref. esperes, tábori fõlelkész

AMollinary regimentje�
Büszkék�, kemények, mint a sziklák!
Dacuk bronz homlokukra vésve�
Szemükben tûz� száz láng szívükben
És Istenminden szent vetése.
Virágosan, dalolvamentek,
Telt vállukon dalolt a mente�
Hõsök, VitézekÓriások!
AMollinary regimentje!
Rengett a föld, amerre léptek

Hurrájuk zengett Szerbiába!
AKárpátok hófödte útján
Nevük bevésve kõbe, fába!
Oroszmezõkön látta õket
Száz vérbeborult naplemente�
Olasz sírok súgják, hogy itt járt
AMollinary regimentje!
A végzetüket és a fegyvert
Négy harctéren hordozta a válluk!
Vidám volt hõsi életük
És szent lett jajduló haláluk!
S amígmagyar él e hazában
Hírüket száz dal zúgja� zengje
Hõs volt, vitéz volt, óriás volt
AMollinary regimentje!

Vitéz NagyEndre százados

Tiszti, altiszti és legénységi életrajzok, fény-
képek azokról, akik a nagy világégés alatt sebe-
sülten, vagy a háború befejezése után több éves
hadifogságból tértek haza. A felsorolásban csak
azok neve és fényképe kerülhetett közlésre, akik
rövid életrajzzal és fényképpel hozzájárultak
ehhez.
A születési dátumokat tekintve, szinte gye-

rekfejjel kerültek bele a milliókat elemésztõ
húsdarálóba. Az idõsebb korosztályból, akik
már letöltötték tényleges szolgálatukat, sokan
önként vonultak be, hogy elégtételt vegyenek a
szerbeken aMonarchiát értmerényletért. Az ez-
red három fronton, elõször Szerbiában, majd
Olasz- és Oroszországban próbálta hazáját
megvédeni, de természetesen gyõzött a túlerõ és
bekövetkezett a tragédia, Trianon.

A hazatértek kivétel nélkül több sebesülési
és harctéri érdemrenddel rendelkeztek,melyma
is bizonyítja, a magyar baka minden körülmé-
nyek között helytállt a vérzivataros idõben. A
felsorolásban csak azok szerepelnek, akik Dab
vagyDömsöd községben születtek.

Tiszti életrajzok
Solt Jenõ, t. fõhadnagy, Budapest.

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

A 38. gyalogezred története

Folytatás a következõ oldalon
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Dömsödön született 1891-ben. Katonai köte-
lezettségének 1912�13-ban tett eleget, majd a
mozgósításkor újból bevonult, s mint szakasz-
parancsnok, ment a szerb harctérre. 1914-ben
megsebesült, majd megbetegedve ismét kór-
házba került. 1915-benmár ismét az orosz harc-
téren találjuk, ahonnan ezredével az olasz front-
ra került, s itt 1917 májusában olasz fogságba
esett.

Pál Gyula, t. hadapródjelölt. 1897-ben szüle-

tett Dabon. Középiskoláit Kecskeméten végez-
te. 1915 július 15-én vonult be, s 1916. február
12-énment az olasz, majd az orosz frontra, ahol
július 6-án orosz fogságba esett, s ahonnan
1921. december 31-én tért vissza hazájába. Fe-
leségeHirschler Gizella.
(Fotó sajnos nem áll rendelkezésünkre!)

Szabó Lajos, községi pénztári ellenõr, Solt,
zászlós. 1898-ban született Dömsödön. Közép-
iskoláit Budapesten elvégezvén, Solt község

elöljáróságának szolgálatába lépett. 1916. má-
jusban vonult katonai szolgálatra a 38. gyalog-
ezredhez. Zomborban elvégezte a tart. Tisztiis-
kolát, majd Bruck-Királyhidán továbbképzõ
tanfolyamot végzett. A gyalogezred köteléké-
ben került ki az olasz frontra, ahol a doberdói,
isonzói és a piavei harcokat küzdötte végig,
mint géppuskás osztagparancsnok. A forradal-
mak után az Ostzenburg csendõr-zászlóaljnál
teljesített még tényleges szolgálatot.
(folytatjuk) összeáll.: SzabóAndrea

2007. év június hó
Tisztelt Olvasó, dömsödi vagy nem dömsödi

Lakótárs, Gazdálkodó, Kertészkedõ!
Hosszú évek óta, illetve a Dömsödi Hírnök

megjelenése óta, rendszeresen közreadom a
mezõgazdálkodással, kertészkedéssel kapcsola-
tos, aktuális írásokat.Most egy kicsit formabon-
tó leszek, és elõbb egy-két mondatban szeret-
ném leírni személyes benyomásomat az újság-
gal kapcsolatban.

Mint közismert az utóbbi években, évtize-
dekben amédia, a rádió, a televízió, az újságok a
tájékoztatás mellett a lakosság közvélemény-
formáló eszközei is lettek, és ez így van a �Döm-
södiHírnök� esetében is. Az igaz, hogy a hosszú
évek során sikerült a helyi újságnak megtartani
politikai függetlenségét, ami amai világban nem
könnyû feladat, és ez remélem a jövõben is így
lesz. Ezek után a legutóbbi lapszámban, a máju-
siban megjelent két témához hadd mondjam el,
illetve írjam le személyes érzéseimet.
A Dömsödi Napok alkalmából két új utcát

neveztek el olyan személyekrõl, akik Döm-
södön éltek, a falu nevét, jó hírét öregbítették. E
két személyhez nekem külön is szorosan kap-
csolódik életem jelentõs része. Mint a cikkben
olvashattuk, az idõsebbeknek nagyot dobban a
szíve. Sajnos, vagy hála Istennek én is már eh-
hez a korosztályhoz tartozom, és nekem is na-
gyot dobban a szívem. Az általános iskolát
1951-ben végeztem el, és K. Nagy László volt
az osztályfõnököm. Nem voltam rossz tanuló,
Kasza József és Szabó Esztike után én voltam a
harmadik legjobb a negyven diák közül. Az
osztályfõnököm, K. Nagy László mindenkép-
pen továbbtanulásomat szorgalmazta, de sajnos
családi okok miatt nem tanulhattam akkor to-
vább,majd levelezõ tanulóként tíz évvel késõbb
kezdhettem el a középiskolát.
Nagy szeretettel és tisztelettel gondolok K.

Nagy László osztályfõnökömre, az 50 éves ta-
lálkozón, a dabi temetõben megemlékeztünk
(2001. júniusban) a sírjánál, és ezt nem csak

magam, hanem a még élõ, volt diákjai nevében
is mondhatom, bár számuk már egyre fogy. A
még élõ fiainak, K. Nagy László dr.-nak, vala-
mintK.NagyGézának és családjaiknakminden
jót kívánok!

A második kiemelkedõ dömsödi személy,
aki az én személyes és családom életét döntõen
segítette, Papp József. 1960. december 19-én
alakult meg az AranykalászMgtsz, és annak el-
nökéül Papp Józsefet választottuk. Fogatos,
majd tehenész voltam, és 1962-ben kerültem be
az irodába, mint pénztáros, majd könyvelõ. A
szövetkezet, illetve Papp József ajánlásával vé-
gezhettem el a technikumot, majd a mérlegké-
pes könyvelõi iskolát. Több mint húsz évig volt
fõnököm, illetve munkatársam, és az 1991-ben
bekövetkezett halála után a szövetkezet dolgo-
zói, tagjai nevében én mondhattam a sírnál bú-
csút. Mindig nagy tisztelettel és szeretettel gon-
dolok Papp Józsefre, aki nagyon sokat tett ama-
gyar mezõgazdaság, és így lakóhelyünk, Döm-
söd község fejlõdése érdekében. Az Õ nagy
szaktudásával, emberismeretével, a néha ke-
mény, de következetes vezetésével a dömsödi
�Aranykalász Szövetkezet� az elsõ nehéz évek
után, amikor a tízforintos munkaegység elõleg-
bõl kellett megélni, a környék elismert gazdasá-
ga lett. Nem tûrte amegalkuvást, ha kellett, még
az akkori néha diktatórikus szemlélettel is
szembeszállt, ha a tagság, a szövetkezet érdeke
úgy kívánta.

A másik, a Dömsödi Hírnökkel kapcsolatos
személyes véleményem, hogy nagyon helyesen
jelennek meg képek és írások Dömsöd múltjá-
nak bemutatására. Községünk fejlõdését nagy-
mértékben segítheti, ha megismerjük a múltat,
az akkori közösségeket. Az idõsebb lakótársak
még emlékeznek rá, hogy volt Dömsödön 48-as
kör, Gazdakör, Iparos kör, majd a három terme-
lõszövetkezet, és ezek a közösségek segítették a
község fejlõdését. Az igaz, hogy nagyon meg-
változtak a társadalmi körülmények, de a múlt
példáit hasznos bemutatni és közzétenni!

Ezek után rátérek az aktuális idõszerû mezõ-
gazdasági és kertészeti teendõkre. Elmondhat-
juk, hogy az idén nem kényeztet el bennünket a
szélsõséges idõjárás. Az aszályos, csapadéksze-
gény idõszak májusban is folytatódott, és az
aranyat érõ májusi esõbõl nem sok esett, és így
az õszi kalászos gabonákból nem lesz rekordter-
més. Fel kell készülnünk az aratásra, és arra kell
törekednünk, hogy a megtermett gabona minél
kisebb veszteséggel kerüljön a magtárakba,
mert várható, hogy a nyár is szélsõséges lesz.
Az aratás után mielõbb takarítsuk le a szalmát
is, mert az idén rövidek a gabonák, nem lesz
nagymennyiségû szalma sem.
Fontos és idõszerû a kapás növények ápolása,

gyommentesítése, növényvédelme a rovar- és
gombabetegségek ellen.
Május elsõ napjaiban sajnos a szõlõ- és gyü-

mölcsfákat továbbra is gondozni, ápolni, gyom-
mentesen kell tartanunk, mert a megmaradt ter-
mést védeni kell a rovar- és gombabetegségek-
tõl. A kiskertben a növényvédelem mellett fon-
tos feladat az öntözés,már persze ahol erre lehe-
tõségünk van.
A fóliasátorban lévõ növények gondozására

fokozottan kell figyelnünk, mert a rendkívül
meleg napok, amelyek már most májusban is
voltak, tönkretehetik a növényeket. Gyakran
kell öntöznünk és szellõztetnünk, a gomba- és
rovarkártevõk ellen védekeznünk. Az enyhe tél
miatt a kártevõk az átlagosnál is nagyobb mér-
tékben támadják a kultúrnövényeket, fõként a
különbözõ levéltetvek nagyon elszaporodtak.
Most mikor e sorokat írom, még nem tudhat-

juk, hogy a várva várt medárdi esõk megjön-
nek-e, csak remélhetjük, hogy végre kapunk ki-
adós, csendes áztató esõket, amelyekre nagyon-
nagy szükség volna.

Befejezésül minden jót, és a júniusi hónapra
� amely nagyon sok tennivalót, munkát jelent
úgy a szántóföldi növénytermelõnek, mint a
kertészkedõnek � kedvezõbb idõjárást kívá-
nok!

Összeállította:
Tóth István

(Dömsöd,Haladás u. 1.)

Mezõgazdasági hírek
és egykis visszaemlékezés az elmúlt évtizedekre



XVII. évfolyam6. szám 19

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy keressék elõ a szekrények alján
porosodó régi dömsödi vonatkozású, családi vagy közösségi képeket,
hogymegoszthassuk ezeket másokkalis!
Érdeklõdni a 06-30-594-7169, vagy a 06-24-519-711-es telefonszá-

mon lehet, a könyvtárban.

Elõzõ számunkban két felvétel is megjelent ártézi kútjainkról, mellyel
kapcsolatban újabb információkat kaptunk:
Értesüléseink szerint az 1920-as években csináltatott kutat (melyen

meleg víz folyt) annak idején aDömsödi Vadásztársaság fúratta.

Jaksa Istvánné, Sass Eszter nyugdíjas olvasónktól kaptuk ezt a cso-
portképet, mely 1947-ben, pontosan 60 évvel ezelõtt készült, az akkori
konfirmandusokról.

Név szerint:
Felsõ sor (balról jobbra)
ismeretlen; állami gondozott; Cserna Károly; Komáromi József;

Horváth József; Gyökeres Lukács; Tóth József; ismeretlen; Horog Lajos;
Vank Lajos; Korona Bálint

Lányok, álló sor (balról jobbra)
Béczi Katalin; Gergely Krisztina; Ács Zsófia; Nagy Borbála; Kocsi

Lídia; Szabó Zsuzsanna; Denke Krisztina; ismeretlen; Szakos Uli;
Varsányi Eszter; Horogh Erzsébet; Hegedûs Eszter; Földvári Eszter;
Sebestyén Lídia
Elsõ ülõ sor (balról jobbra)
Duzmath Julianna; Molnár Eszter; Molnár Éva; Sass Eszter; Jakab

Klára; Kovács Tiszteletes Úr; (gondnok) Molnár�; ismeretlen ; Nagy
Inci; Varga Erzsébet; Végh�; Szadai Erzsébet; TakácsMária; Komáromi
Irénke

Vass István bocsátotta rendelkezésünkre azt a konfirmációi cso-
portképet, mely 50 évvel ezelõtt, 1957-ben készült.
Fiúk (balról jobbra): Muzsai Sándor; Béczi Lajos; Szõke Sándor;

Szûcs Gábor; Hegedûs József; Hegedûs József; Bottlik Imre; Doroszlay
László; Mohácsi László; Vass István; Tóth András; Sass József; Gábor
László; VénGábor; Harsányi Sándor
Lányok (balról jobbra): Kovács Rózsa; Bõdi Ilona; Dudás

Mária; Szombati Zsófia; Németh Julianna; Májer Zsófia; Nagy
Ágnes; Nagy Gábor tisztelendõ úr; Balogh Éva; Endrész Teréz;
Tóth Mária; Bácsi Teréz; Csorba Zsuzsanna; Tarr Margit; (álló)
Major Julianna

Találtam egy képet...

�Az éneklést nem lehet
abbahagyni�
� interjú PLEXI-vel �

Elfújja a szél. Csók x Csók. Tíz kicsi indián.
Egyszer fenn, egyszer lenn. Két lány, két fiú.
Két szõke, két fekete hajú. Két dögös csaj: Plexi
és Frutti. Ez volt a Modern Hungária 1986�88
között. Bár a csapatot már elfújta a szél, nagyjá-
ból mindenkirõl tudjuk, hogy mit csinál. Bod-
nárAttila párjával, PapRitával, további 15 sike-
res év után kiköltözött Ausztriába, Frutti kül-
földre ment, néha hazajön, de hogy énekel-e
még, az kérdéses, Fenyõ Miklós egyre népsze-
rûbb lesz kitûnõ dalaival. És Plexi? Nos, õ
vokálozik a Fenyõ koncerteken, és a Bergendy

Szalonzenekar három lányának egyike. És még
ma ismegdobogtatja a férfiszíveket.
�Nem tudommásképpen elkezdeni veled ezt

a beszélgetést, csak úgy, hogy megkérdezem,
hogyan élted meg azt a hihetetlen sikerszériát,
hiszen akkor minden csapból a dalaitok szóltak,
szobáink falán mindenütt poszterek, szóval
visszagondolva is nagyon jó évek voltak.
� Kevés embernek adatott meg egy olyanfaj-

ta siker és népszerûség, ami akkor nekem. Fan-
tasztikus volt ez a szeretet, amivel a közönség
körülvett bennünket. Erre nem lehet felkészül-
ni, mert ha készítünk egy anyagot, akkor azt le-
het hinni, hogy az sikeres lesz, ekkora sikerre
viszont egyszerûen nem lehet rákészülni; annyi-
ra sikeresek lettünk, amire álmunkban semmer-
tünk gondolni. Teltházas koncertek, óriási ra-
jongótábor, 24 órán keresztül írhattuk volna alá
a lemezeket, én nem is hittem, hogy ilyen léte-
zik.
� Nem is lehetett megjósolni, hogy ez lesz?
�Amikor Juhász Elõdmûsorában, a Zenebu-

tikban lement az Elfújja a szél videoklipje, jó
néhány szakmabeli kolléga elismerõen nyilat-
kozott. Tudod, ez olyan, hogy ha máshol hallod
vissza a számot, akkor elhiszed, hogy jó, de

amikor még készül, akkor még nem lehet ezt
tudni, annyira benne vagy a munkában meg a
részletekben, hogy nem tudod egységében látni
a dolgot. Hozzáteszem, hogy annyira fogyott a

Plexi �89-ben
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lemezünk, hogy pillanatok alatt lettünk arany-
és platinalemezes elõadók.
� Akkoriban ez mennyi eladott példányt je-

lentett?
� Nem fogod elhinni! Az aranylemez száz-

ezer, a platinalemez kétszázezer eladott példány
után járt! Az elsõ két albumunk, a Szív Zene
Szerelem és aCsók xCsók jóval a platina fölött,
több mint 300 ezer példányban fogyott el!!! A
harmadik anyag, az Egyszer fenn egyszer lenn
�csak� aranylemez lett.
� Ennyi idõ után meg lehet kérdezni, hogy

egy ilyen sikeres produkciómiért szûnikmeg?
� Személyes problémák is voltak, FenyõMi-

ki és Bodnár Attila inkább csak munkatársak
voltak, mint barátok, egy szerzõdés kötött össze
minket, és többmint két évigmi négyen nagyon
össze voltunk zárva, várható volt, hogy egy idõ
után valakinél �elpattan egy húr�.
� Egyik pillanatról a másikra üres lett a nap-

tárad. Hogy lehet ezt lelkileg feldolgozni?
�Akkormármindenki úgy érezte, hogy ideje

pihenni, és szép lassan abbahagyni, új utakra
térni vagymással próbálkozni.
� A fekete hajú és igencsak jó hangú énekes-

nõvel, FRUTTI-val viszont készült még kettõ
albumotok, az egyik Tûzforrás címmel jelent
meg, a másik, a Mindig az a perc pedig régi
filmdalokat tartalmazott.
� Tudod te, milyen szerzõk voltak a Tûzfor-

rás lemezen Bodnár Attilán kívül?
� Persze, hiszen nekem is megvan: Berkes

Gábor és Lerch István, és Geszti Péter még szö-
veget is írt nektek.
� Így van, és hogy milyen jó dalok voltak

ezek, nemrégiben egy baráti társaságban felrak-
ták nekem ezt a lemezt: komolyan szembesül-
temvele, 16 év után nagyon jó volt újrahallgatni
õket, és szerintem egy kicsit átdolgozva, mo-
dern hangzással ma is megállnák a helyüket.
Utána csináltunk egy különleges albumot, csak
rossz kiadót választottunk, és elsiklott az egész.
Nagyon régi filmdalok, a Pá, kis aranyomtól
kezdve a Pénzemet én máma mind elmulatom,
a Sajnos szeretem, a Hamvadó cigarettavég,
hogy csak párat említsek. Frutti nagyon jól éne-

kelte a Karády dalait, tényleg sajnálom, hogy a
feledésbemerült az az album.
� És emiatt aztán ti is abbahagytátok?
� Frutti férjhez ment Amerikába, és egyedül

én már ezt a vonalat nem folytattam tovább.
Dolgoztam a Roll Stars együttessel, aztán 1992
októberébenmegszületett a fiam, Gergõ.
� Milyen volt a kapcsolatotok Fruttival, hi-

szen azt mondják, a lányok között egy csapat-
ban a rivalizálás, az irigység a mérvadó. Vagy ti
azért a magánéletben barátnõk is voltatok?
� Nem értem, miért mondják azt, hogy a lá-

nyok nem férnek meg egymással, pontosan,
hogy nem! Esküszöm, hogy én akikkel dolgoz-
tam, soha semmilyen konfliktusom nem volt,
nem értem, hogy ez miért terjedt el így, nem
igaz! Fruttival mi teljesen ellentétek voltunk,
semmi szükség nemvolt a rivalizálásra, annyira
más stílust képviseltünk, én nem tudtam azt csi-
nálni, amit õ, és fordítva. Most a Bergendy ze-
nekarban is így van, egyikünk musicalénekes,
van egy lány, aki jazzt énekel, én pedig a rock
and rollt képviselem. Kiegészítjük egymást.
� S ha már említetted a zenekart, hogyan ke-

rültél hozzájuk?
� 1997-ben adódott a lehetõség, hogy énekel-

jek velük, és azóta is velük vagyok.
� Az nem volt elõny vagy hátrány, hogy te

már ismert emberként kerültél oda?
�Nem számított. Szakmailag volt fontos, hogy

énmegfelelek,zeneilegképzettvagyok,hiszenze-
nei konzervatóriumot végeztem. Nagyon nehéz
szólamokat kell énekelni, rendesen meg vannak
hangszerelve a dalok, kottát kell tudni olvasni.
Profi zenésznek tartom magam, megfeleltem az
elvárásoknak, amellettmég jó csaj vagyok!!!
� Ezt azt hiszem, én is tanúsíthatom, sõt, az

olvasók is, ha megnézik a rólad készült fotókat.
Hogyan jött a lehetõséged arra, hogy a
Bergendy zenekarrral énekelj?
� Felhívtam a Pistát, abban az idõbenment el

tõlük a Janza Kata, hallottam, hogy vannak vál-
tozások, és mondtam neki, hogy ha van lehetõ-
ség az egyik lány helyére beugrani, akkor meg-
próbálnám.Majdnem egy évet vártam, Pista ez-
alatt �utánamnézett� hogymit tudok,milyen re-

ferenciával rendelkezem. Bátorság kérdése volt
az egész. Tisztelettel néztem a zenekarra, de ne-
kem is volt már egy múltam, tehát nem úgy
mentem oda, mint egy kis senki, hanem egy
egyenlõ rangú ember, aki megtanulta az anya-
got � és lám, befogadtak.
� Mit jelent most ez neked, szakmai szem-

pontból?
� Biztos pont az életemben, a zenei igénye-

met abszolút kielégíti, én nagyon szeretem ezt a
fajta zenei stílust, amit a Bergendy képvisel, fõ-
leg a �60-as, �70-es évek slágereit, de a saját
szerzeményeket is szívesen énekelem.
� Feltûnt, hogy bármilyen szereplésetek van,

egyforma ruhában jelentekmeg.
� Egyenruháink vannak, frakkok, estélyi ru-

hák, a zenekar nagyon sokat ad a megjelenésé-
re. Szalonzenekar vagyunk, ez fontos, és nem
farmerben vagyunk a színpadon, hanem ele-
gáns, alkalomhoz illõ ruhában.
� Visszatérve a Modern Hungáriára, mosta-

nában nagy divat újra összeállni egy koncert
erejéig, és azt hiszem, sok rajongó örülne, ha ez
megvalósulna.
� Ezt nem hiszem, hogy létrejön, Mikinek

mostohagyereke az a korszak, pedig biztos is-
mét nagy sikereink lennének.
� Te viszont Fenyõ Miklóssal azóta is együtt

dolgozol.
� A tavalyi koncertjén én csináltam az összes

vokált, sõt, még egy szólószámot is énekelhet-
tem. Csillagos ötöst kaptam aMikitõl, a közön-
ség elõtt külön kiemelte, hogy ilyen vokálja
még nem volt, amióta egyedül dolgozik. Ez ne-
kem nagyon nagy elismerés volt. Nagyon tisz-
telem és szeretem, azt, amit tõle kaptam, azt so-
ha nem tagadhatom le, õáltala kerültem ebbe a
világba, ha õ nincs, akkor soha nem lettem vol-
na sztár. Onnantól kezdve az én dolgom volt,
hogy én annak megfeleltem, jól csináltam, de a
lehetõséget tõle kaptam, és ezt soha nem fogom
elfelejteni. Nagyon jó, hogy párhuzamosan
mindkét dolgot csinálhatom, mert az éneklést
nem lehet abbahagyni, és én nem is akarom.

Kancsár Péter
Közös fotó:Gémesi Ferenc

Plexivel 2003-banModern Hungária, 1988
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KKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYYKKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYY

Június havi megfejtéseiket július 1-jéig juttassák el az ÁZSIÓ 2000Bt. Italdiszkontba, Kerner Tibor üzletébe. (2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 15.)
A helyesmegfejtõk között, az ÁZSIÓ 2000Bt. által felajánlott 2000 Ft értékû vásárlási utalványt sorsolunk ki, amely a helyszínen levásárolható.

VÍZSZINTES

1. Amegfejtés 1. része
9. Magyar AutóKlub
12. Vegyjele: Pb
13. Kevert IMI!
14. Páros ujjú patás állat
16. Településünk színjátszóköre
19. Gárdonyi Géza városa
20. Földalatti
22. Mediterrán étel
24. Betû kiejtve
25. Horvát olajtársaság
26. Fúvós hangszeren játszik
28. Pötty része
30. Fázik
33. Divatcég
34. Kevert Zézi!
37. Dal
38. Egyházi fogalom
40. Ész
42. Földönkívüli mesefigura
43. Nátrium vegyjele

45. ABalaton csatornája
46. Hun betûi keverve
47. Utca
48. Hajlat

FÜGGÕLEGES

1. Ételízesítõ
2. Nem olyan
3. Kiütés jele
4. Arab úr
5. Emília becézve
6. Kutyaféle állat
7. Amegfejtés 2. része
8. Indulatszó
9. Kalászos termése
10. Adóhatóság
11. Elõcibál
15. Vékony
17. Az angol Zsebibaba!
18. Majdnem torz!
20. Amegfejtés 3. része
21. Lábbal tipor

23. Rio-ból vissza!
27. Dülöngélni kezd!
29. Erzsébet becézve
31. Magyarország röv.
32. Élelmezi
35. Ilyen csoki is van!
36. Német kapus
39. Mármajdnem leír!
41. Afrikában élõ állat
44. Osztrák, olasz autójel
46. Ugyanaz röv.

ELADÓ
Apajon, Délibáb utcában 82m2-es

családi ház 1300m2-es telekkel (2 szoba,
konyha, fõzõfülke, spejz, fürdõszoba,
WC, pince, padlástér beépíthetõ).

Mûanyag nyílászárók, központi fûtés.

Tel.: 06-70-333-3543, 06-70-565-4311
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Dömsödrõl: Saller Tímea, Csabai Imre, Szûcs Gábor,
Apajról: Barna Dóra, Pál Bence, Pál Csilla, Sós Zoltán,

valamint
Nemeskürti Ferenc plébános
és Fazekas Gábor hitoktató

Jónás Gábor, Földvári Mihály, Józan László, Tóth Péter,
Fábián Gergõ, Mészáros Attila, Bajnóczi József, Dani István,

Gergely Laura, Tóth Bianka, Szabóné Lévai Csilla és
Szabó Péter lelkipásztorok, Szabó Dorottya, Jaksa Fruzsina,

Gacs Réka, Szabó Orsolya

(60 éve)
1947. máj. 15-én 36-an konfirmáltak:

Ács Zsófia; Béczi Katalin; Horog Erzsébet;
Szabó Péter lelkipásztor; Horog Lajos; Duzmath Julianna;

Nagy József János

(50 éve)
1957. máj. 30-án 28-an konfirmáltak:

Bácsi Teréz; Doroszlay László; Kovács Rózsa; Bottlik Imre;
Vass István; Tarr Margit; Szõke Sándor; Tóth András;

Szabó Péter lelkipásztor

Fotó: Bábel LÁszló

ELSÕÁLDOELSÕÁLDOZÁS, KZÁS, KONFIRMÁLÁSONFIRMÁLÁS


