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Még néhány nap, és ismét augusztus 20. lesz. Ez a nap a legõsibb magyar ünnep, Szent István király
ünnepének napja. Amagyarság és a keresztény hit összefonódását egyetlen uralkodó személyéhez köthetjük,
az elsõ magyar királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz. 1083-ban ezen a nyár végi napon avatták szentté
I. István relikviáit a fehérvári Bazilikában. AXI. században Szent László döntése értelmében e naptól lett ün-
nep augusztus 20. Ettõl az idõponttól kezdve mindig is ünnep volt ez a nap, de a tartalmi mondanivalója
néhányszor változott. 1945 után az akkori rendszernek vállalhatatlan volt, vallási és nemzeti tartalmamiatt, de
megszüntetni nem akarták, ezért annak tartalmát megváltoztatták. Szent István õsi ünnepébõl az új kenyér
ünnepe lett, majd erre a napra idõzítették az új alkotmány elfogadását, és ez lett az alkotmány ünnepe. Ez így
volt egészen 1989-ig, de Szent István ünnepének igazi újjászületése csak 1991-ben történt meg, amikor a
Magyar Országgyûlés Szent István napját hivatalos állami ünneppé nyilvánította. Dömsödön ökumenikus
istentisztelet és önkormányzati megemlékezés keretében fogunk ünnepelni augusztus 20-án, délelõtt 10
órakor, a dömsödi Nagytemplom elõtti parkban. Hívok minden dömsödi polgárt, hogy jelenlétükkel tisztel-
jenekmeg bennünket, és azokat is, akik az ünnepség keretében kapjákmeg a �SzépDömsödért� plakettet.
Örömmel számolhatok be arról, hogy végre aláírtuk az Euroship Marinepark Kft.-vel az adásvételi és az

együttmûködési szerzõdést, így részünkrõl elhárult minden akadálya annak, hogy megkezdõdjenek annak a
beruházásnak az elõkészítõ munkái, amely � reményeim szerint � Dömsöd jövõjében meghatározó szerepet
fog játszani. Itt most nem csak a kikötõ építésére gondolok, hanem aNagy tanyánmegépülõ hajóösszeszerelõ
üzemre is, amely újabb munkalehetõséget fog kínálni a dömsödieknek. Lehet, kicsit álmodozom is, de most
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Tisztelettel hívjukÖnt és kedves Családját a

2007. AUGUSZTUS 20-i

ünnepimûsorra,mely

Ökumenikus istentisztelettel kezdõdik
aDömsödi Református Templom elõtti parkban.

ezután
ÜNNEPIKÖSZÖNTÕTMOND:BENCZE ISTVÁNPOLGÁRMESTER,

majd
a �SzépDömsödért� Emlékplakettek kerülnek átadásra.

Ezt követõen
Az I. és II. világháborúsHõsi emlékmûmegkoszorúzásárakerül sor.

Az ünnepimûsorban közremûködik aMusicaNostraNõiKórus

Este 9 órakor TÛZIJÁTÉK lesz, aKék-DunaVendéglõ elõtti
Duna-parton,melyet az EuroshipMarineparkKft. támogat.

Mindenkit szeretettel várunk!

Bábel Beáta 3. a

Fülöp Krisztina 4. a

Gecze Péter 4. a
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Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó: DömsödNagyközségi

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

Lapzárta: augusztus 20.
Megjelenés: szeptember 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

úgy tûnik, hogyDömsöd lehetMagyarország
acélhajó forgalmazásának központja, és ez a
tény olyan távlatokat nyithat meg elõttünk,
amelyekre ma még nem is gondolunk. Arra
kérem minden lakótársamat, hogy vala-
mennyien segítsük beilleszkedésüket � ha
csak egy jó szó erejéig is �, és biztos vagyok
benne, hogy a barátilag kinyújtott kezünket
lesz, aki megfogja.
Itt szeretném elmondani, nagyon sokáig

úgy volt, hogy ebben az évben nem lesz � ta-
karékossági okokból � augusztus 20-án tûzi-
játék. Az Euroship Marinepark Kft. tulaj-
donosa, Cornelissen Cornelis PetrusMaria úr
sietett a segítségünkre, és felajánlotta, hogy
ebben az évben vállalják a tûzijáték teljes
költségeit. Ezúton is szeretném ezt a gesztust
megköszönni. Tehát, várjuk Önöket 20-án
este 21 órakor a Kék-Duna Vendéglõ elõtti
területen. Én magam is kíváncsian várom a
bemutatót.
Az úgynevezett �holtszezonban� sem állt

meg az élet. A júliusi rendkívüli testületi
ülésen döntött úgy a képviselõ-testület, hogy
az iskola vezetése által vállalt racionalizálá-
son túl további intézkedéseket tesz, amely
szerint eggyel kevesebb csoport indulhat a

szeptemberben kezdõdõ tanévben, valamint
az eddig a fenntartó által adott 12%-os plusz
órakeretet 5%-kal csökkentjük. Ez a döntés
óriási, több napos � szakértõ véleményét is
meghallgató � vita után született meg. Az
iskolavezetés, a pedagógusok érvei a kurtítás
ellen helytállóak voltak � mimagunk is azon
dolgozunk, hogy minél többet adjunk erköl-
csiekben és anyagiakban intézményeinknek,
az egész falunknak � a képviselõk többsége
mégsem akceptálhatta ezt, tekintettel az ön-
kormányzat pénzügyi helyzetére. Én biztos
vagyok abban, hogy az iskola vezetése a pe-
dagógusokkal karöltve képes lesz olyan
megoldásokat találni az esetleges szakmai
gondokra, amelyek továbbra is garantálják az
oktatás eddigimagas szintjét. Ez szép feladat,
és talán nem ismegoldhatatlan!
Amilyen kevés pályázati lehetõsséggel

indult az év, most annyira felgyorsultak az
események. Uniós pályázatok sora kerül
elénk. Kevés önrész áll rendelkezésünkre,
ezért aztán alaposan meggondoljuk, hogy
mire is pályázzunk. A már tarthatatlan
állapotban lévõ Somogyi Béla utca csa-
padékvíz-elvezetési tervei elkészültek, most
módunk lehet a burkolat helyreállítására is.

A pályázat keretében szilárd burkolattal lát-
nánk el a Somogyi B. utcát, a Szüret utcát, a
Ságvári utcát, az Akácos utat, az Elõre utcát,
a Felszabadulás utcát. Egy másik pályázat
keretében akadálymentesíteni szeretnénk a
hivatal épületeit.
Sikeres pályázatunk eredményeként elkez-

dõdött az üdülõterület kátyúzása, és a
közeljövõben megkezdõdnek azok a
munkálatok is, amelyekrõl az elõzõ Aktuális-
ban írtam: a Felsõszigeti úti vízhálózat
kiépítése, a Dózsa Gy. úti járda felújítása, a
Csokonai utca rekonstrukciója, valamint a
dabi temetõ ravatalozójának újjáépítése.
A dabiak talán észrevették, hogy az óvoda

melletti telket megvásároltuk. Az így kialakí-
tott udvar már lényegesen nagyobb teret biz-
tosít az idejáró kicsiknek. Remélem,
szeptemberbenmár birtokba vehetik.
Ismételten, még két dologra szeretném la-

kótársaim figyelmét felhívni. Egyrészt az
adófizetési kötelesség teljesítésére, másrészt
az ingatlanok elõtti terület rendben tartására.
Köszönöm fáradozásukat ésmegértésüket.

Bencze István

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

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

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

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:

07.30�11.00 óráig
szerda: 13.00�16.30 óráig

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idõ:
Hétfõtõl�csütörtökig: 17.00�07.00 óráig
Péntek: 12.00�07.00 óráig
Hétvége és ünnepnap: 07.00�07.00 óráig
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Tisztelt Betegeink!
Aháziorvosok nyári szabadsága a

következõképpen alakul:
Dr. Tóth István:

augusztus 13-24-ig
Helyettes:

Dr. Hornyák Edit saját rendelési idejében

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



Születtek:
TóthAndrea � Bata Imre:

CINTIA
Varga Judit � Faragó Pál:

VIKTÓRIA
Nahaj Anikó �Várkonyi Imre:

IMREMÁRTON
Büti Anikó � Berki György:

GYÖRGY

Házasságot kötöttek:
Kakas Zoltán László � TóthViktória

Riesz Attila � TóthKornélia
Papp Zsolt � Kovács Ágnes Zsófia

Elhunytak:
Németh FerencnéGáspár Julianna 90 éves
Bucsi Györgyné LángMária Ilona 57 éves
HorogMihály Károly 87 éves
Rácz Lajos Péter 48 éves
BaksaiMihály 78 éves
Pócs Ferenc 57 éves
TormaKárolyné Turi Eszter 94 éves
RátkayMihály 78 éves
Gulyás Gyula 74 éves
Horváth István 74 éves
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Állatorvosi ügyelet

2007. augusztus 18-20.
Dr. Balogh Péter

Majosháza, Széchenyi sétány 216.
Tel.: 06-20-399-7131

2007. augusztus 25-26.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06- 20- 924-2367

2007. szeptember 1-2.
Dr. FábiánMiklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-961-1694

2007. szeptember 8-9.
Ifj. Dr. FábiánMiklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507

Anyakönyvi hírek
A dömsödi fórumon írta az egyik hozzászóló:

csalódtam önben, alpolgármester úr. Ez a mon-
dat nagyon elgondolkodtató lenne, ha tisztesség-
telen magatartásom, vagy becstelenségem, eset-
leg botrányt okozó viselkedésem miatt csalódott
volna bennem. A fórumból kiderül, hogy politi-
kai nézetkülönbségünk okozza nála a csalódást,
amit én egyszerûen tudomásul veszek. A csaló-
dásának amásik oka lehet, hogy kevesli azt a fej-
lõdést, ami községünkben a választások óta tör-
tént. Erre szeretnék elsõsorban kitérni, mert ma-
gam is türelmetlen vagyok ezen a téren.
A választások elõtt is ismert volt számunkra �

elsõsorban akik az elõzõ ciklusban is képviselõk
voltunk �, hogy településünk nincs könnyû gaz-
dasági helyzetben. Az azonban menet közben
derült ki, hogy az óvodánál további költségek
merültek fel, hogy az átadás megtörténhessen. A
kötelezõen képzett céltartalékot, az állami költ-
ségvetés nehézségei miatt, egy tollvonással el-
vonta a kormány. Az új költségvetésben a sze-
mélyi jövedelemadó önkormányzatokra esõ ré-
szét a 8%-ra csökkentették a kormány javaslatá-
ra. Ebbõl adódóan a költségvetésünk kiadási ol-
dalát mintegy 50 millió forinttal kevesebbre ter-
veztük, mint a tavalyi évben. Így is a
költségvetés hiánya mégis közel 50 millió forint
volt. Itt meg kell jegyeznem, hogy ha a költség-
vetési hiány 0, az nem azt jelenti, hogy a bevéte-
lek és kiadások egyenlõk, hanem azt, hogy min-
denre van fedezet, ha máshonnan nem, akkor hi-
telbõl.
A költségvetés tervezésénél elõnyt élveznek a

kötelezõ feladatok: közigazgatás, óvoda, iskola,
egészségügy. Ezen feladatoknál is kénytelenek
voltunk megszorításokat alkalmazni, hiszen a
jelentõs költségvetési hiányt valamilyen módon
kordában kell tartani. Az egyéb feladatokra csak
a pályázati pénzekbõl tudunk biztosítani lehe-
tõséget. Alapvetõ elvként fogadta el a testület,
hogy az esetleges eladásokból származó bevéte-
lek képezik az önrészt a különbözõ pályázatok-
hoz. Sajnos az év elején kevés pályázat volt kiír-
va, ez talán változni látszik, és az uniós pályáza-
tok kiírásával a fejlõdésre lesz némi esélyünk.
Elérte községünket a megszorítások szele is.

Bármennyire nem ért vele egyet akit érint, az ön-
kormányzat nem függetlenítheti magát a kor-
mányzat megszorító intézkedéseitõl.
Mi volt az elsõ intézkedés, amelyet tett a kép-

viselõ-testület ez ügyben? Az orvosi ügyeletet
átszervezvemûködtetjük, ezáltal jelentõs megta-
karítás jelentkezett. Az orvosi ügyelet azóta is
megfelelõen mûködik, a Delta és a közremûkö-
dõ orvosok, asszisztensek igyekeztek mindent
megtenni a hibátlan mûködésért. Köszönet az
eddigimunkáért! Ezután a képviselõ-testület és a
külsõs bizottsági tagok zöme lemondott tisztelet-
díjáról a 2006-2007-es évre. Az orvosoktól to-
vábbi pénzt vont el az önkormányzat. A külön-
bözõ intézmények szintén kénytelenek voltak
csökkenteni kiadásaikat. Az óvoda létszáma 3
fõvel csökkent, a polgármesteri hivatal 1 fõvel,
az iskola is szûkebb lehetõségek között dolgoz-
hat a jövõben. A számok azt mutatják, hogy

további intézkedésekre is lesz szükség, hogy ön-
kormányzatunk ne adósodjon el.
További problémát jelent a nagy számú mun-

kanélküli, segélybõl élõ, akik több esetben jelen-
tõs közüzemi tartozást halmoznak fel. Ezen fel-
halmozásnak elsõsorban az energiaszolgáltatók
díjbeszedõi hálózatának az átszervezése az oka.
Természetesen az önkormányzat nem vállalhatja
át ezen tartozásokat, de a törvény adta keretek
között segítséget kell nyújtani a rászorulóknak.
Másik probléma, amely nagy erõfeszítést igé-
nyel az önkormányzattól, hogy a rongálások
helyreállítása, illetve az illegális szemétlerakás
jelentõs anyagi erõforrásokat emészt fel, és más
hasznos dolgoktól veszi el a pénzt. Ezért kérek
minden lakost, hogy vigyázzon környezetünkre,
és a rongálókkal, szemetelõkkel szemben legyen
segítségére a hatóságoknak. Ezen okok miatt
fontos dolgok maradnak el. Magam is látom,
hogy a falu nem elég tiszta, nincsmindenhol idõ-
ben karbantartás. Nem jutott ez évben pénz a ci-
vil szervezetek támogatására. Pl. sport, színját-
szás stb. Természetesen ezen egyesületeket tá-
mogatjuk továbbra is a létesítményhasználattal,
illetve szerény dolgozói létszám biztosításával.
Magam is tudom, hogy többre lenne szükség, és
többet is érdemelnének, azonban a kötelezõ fela-
datok ellátása felemészti az anyagi keretünket.
Minden nehézség ellenére a továbblépés lehe-

tõségét is kutatjuk községünkben. Fejlesztésekre
a közeljövõben megjelenõ uniós pályázatok ad-
nak reményt. Itt elsõsorban útépítés, amelyre lá-
tunk pályázati lehetõséget. Nagyon aktuális len-
ne az iskola központi épületének felújítása, ahol
elsõsorban a nyílászárók és az épületgépészeti
berendezések karbantartása és cseréje lenne az
aktuális feladat. (A jelenlegi pályázatokban erre
nem látunk esélyt, de várható az alapok újból
feltöltése.) Az óvoda központi épületében a ga-
ranciás javításokat kell elvégezni, a Dabi óvoda
udvarbõvítése van folyamatban. Itt meg kell je-
gyeznem, hogy ennél a projektnél a pol-
gármester úr személye iránti bizalom nagyban
elõsegítette a bõvítés megvalósítását.
Reményt keltõ együttmûködési megállapo-

dást kötött önkormányzatunk a holland tulajdo-
nú Euroship nevû céggel, aki jelentõs beruházást
kíván a községünkbenmegvalósítani.
Ezenkívül a Grün Balance Kft. is folyamato-

san próbálkozik az eredeti tervének megfelelõ
beruházásmegvalósításával. (Biogáz alapú ener-
giaelõállítás, és ehhez kapcsolódó beruházások.)
A településünkön régóta mûködõ cégek zöme

a túlélésért küzd több-kevesebb sikerrel. Ez
meglátszik az iparûzési adók mennyiségén és a
fizetési hajlandóságon is. Itt kell megjegyezni,
hogy a lakosság részérõl is van jelentõs elmara-
dás a különbözõ adónemekben. Ahhoz, hogy
megfelelõ óvodát, iskolát, egészségügyet, köz-
igazgatást tudjunk mûködtetni, ezekre az adókra
szüksége van az önkormányzatnak. Természete-
sen az önkormányzattól elvárható a takarékos
célirányos gazdálkodás, melyre törekszik is vá-
lasztott testületünk.

Varsányi Antal, alpolgármester

Ami a döntések mögött van
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Mûvész aparton
Ez a játék segít fejleszteni a kicsi kreativitását. Sétáljunk végig a parton

és gyûjtsünk össze fadarabokat, kagylókat, kavicsokat, algát, mindenfé-
lét, amit a víz kisodort. Azután mindenezeket hordjuk kupacba, és alkos-
sunk belõlük valami teljesen egyénit! Lehet például homokba arcot készí-
teni, tájképet, állatfigurákat stb.Végül az egészet �keretezzük be�,mintha
egy értékes mûvészi alkotásról lenne szó, és adott esetben ezt a keretet is
díszíthetjük kavicsokkal, csigaházakkal vagy fadarabokkal.

A legkisebbkagyló
A csemeték járják végig a partot és keressenek egy pici kagylót!

(Fontos, hogy ne legyen sérült vagy lyukas.) Végül össze kell hasonlítani
a kagylókat, az nyer, aki a legkisebb méretût találta. Ezt követõen a játék
újraindul, de most a legnagyobb kagylót kell felkutatni. Késõbb mást is
lehet keresni: kavicsot, amely a leginkább hasonlít egy szívre vagy egy
különleges színû követ� stb.

Akavicstorony
Különbözõ méretû kavicsokat, illetve köveket kell gyûjteni, majd eze-

ket egymásra rakva építeni egy tornyot. A toronyépítés titka, hogymindig
a nagyobb darabokat rakjuk alulra, és úgy építkezünk fölfelé. Ezt kettes-
ben is lehet játszani, és az nyer, akinekmagasabb a tornya.

VízpartiMikádó (Marokkó)
Keressünk legalább 20 kisebb, más-más hosszúságú faágat, majd

hagyjuk együtt a földre esni, hogy összekeveredjenek. A kicsinek úgy
kell egyet-egyet elvenni a kupacból, hogy a többi ne mozduljon meg. A
játékot azzal lehet nehezíteni, hogy csak bal kézzel szabad megfogni az
ágakat (balkezesnél jobbal). Ezt többen is játszhatják, felváltva kell ki-
venni egy-egy ágat, és aki ront, az egy körbõl kimarad.

Kagyló- vagy kavicshajítás
A homokban két csíkot kell húzni egymástól négy méterre. Az egyik

vonal mentétõl a másik vonalig kell dobni a kagylókat, kavicsokat egy-
máshoz minél közelebb. Az nyer, aki a legjobban meg tudta közelíteni a
másik vonalat, és jutalomból övé lesz a vonalon túlra esett összes kagyló
vagy kavics. A móka akkor ér véget, amikor valamelyik játékos megsze-
rezte az összes kagylót illetve kavicsot.

OrosnéDávid Ildikó

JÁTÉKOKA VÍZPARTON 2.
(Enyémavár, a kavicstorony, a kagyló�)

(Folytatás)

Tájékoztató a tankönyvekrõl
Az ingyenes tankönyvre jogosultak állami támogatása a 2007/2008.

tanévben 11.000 Ft.
Ezeknek a gyerekeknek a tankönyvcsomagját az iskolai könyvtárból

kölcsönözhetõ használt tankönyvekkel egészítjük ki.
Az elõzõ évekhez hasonlóan lehetõsége van a szülõnek arra, hogy a

használt tankönyvek helyett megvásárolja az új könyveket.

Az idén ingyenességre nem jogosító szempont, ha a szülõ egyedülál-
ló.
Kérjük, feltétlenül hozza magával az érvényes határozatot az, aki a

rendszeres gyermekvédelmi segély alapján jogosult az ingyenes tan-
könyvcsomagra. Csak a határozat bemutatása esetén tudjuk biztosítani
az ingyenes tankönyveket.

A tankönyvek árusításának várható idõpontja: augusztus 20-a után
(plakáton jelezzükmajd a pontos idõpontot)

Tájékoztató a tankönyvcsomagok várható áráról

1. a, b, c 8.453 Ft
1. d (ha indul) 8.915 Ft
2. a 7.624 Ft
2. b 7.504 Ft
2. c 7.925 Ft
3. a, b, c 7.582 Ft
4. a, b angol nyelvkönyvvel 13.321 Ft

német nyelvkönyvvel 13.481 Ft
5. osztály 12.600 Ft
6. osztály 12.000 Ft
7. osztály 17.000 Ft
8. osztály 16.000 Ft
A fenti árak kiegészülhetnekmég a nyelvkönyvek árával:
angol 3.300 Ft
német 3.600 Ft

Sánta Istvánné, Patonai Istvánné
tankönyvfelelõsök
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A nevelés tízparancsolataA nevelés tízparancsolata
�4. Parancsolat�: Légy következetes!

�Amit ma megtehetsz, ne halaszd hol-
napra�.
Az ember életét szokások szövik át, ame-

lyek nagymértékben megkönnyítik minden-
napjainkat.
A szokás automatizált cselekvés, nem kell

rágondolnunk mi a teendõ, maga a helyzet ki-
váltja mit kell tennünk.
Ez az automatizálódás lehet kellemetlen is,

mert sokszor nem emlékszünk, megtettük-e,
sokszor nem emlékszünk, kikapcsoltuk-e a ká-
véfõzõt, bezártuk-e a lakást. Ilyen értelemben a
szokásnak is vannak, lehetnek negatív hatásai.
De mivel tehermentesíti a tudatot, nagy se-

gítség,mert többfelé tudunk figyelni, másra fi-
gyelünk, közben rutinszerûen végzünk egy fe-
ladatot.
Ha egy bizonyos cselekvést mindig ugyan-

abban az idõpontban és ugyanabban a sor-
rendben végzünk el, meghatározott számú is-
métlés elteltével az elsõmozdulatok után auto-
matikusan zajlik le a cselekvéssor. Egyes rész-
cselekvések láncszerûen következnek egymás
után, amit rágondolás nélkül végzünk, pl. kéz-
mosás. A folyamatmaga a szokáscselekvés.

Amíg egy gyermek idáig eljut, hosszú idõbe
telik, több alkalommal kell figyelmeztetni a
részcselekvések megtételére, egymásutánjára.
A szokásalakítás a legkorábbi idõben kezdõ-
dik meg. Már újszülött korban szoktatjuk a
kisbabát az idõközönkénti evésre, napi fürde-
tésre, azaz napirendet alakítunk ki nála, ami
rendszeressé teszi az életét.
A gyerekek növekedésével a szokások szá-

ma gyarapodik.
A szokástanulásnál nagyon fontos a felnõtt

modell, a példa akit utánozni akar.
Itt egy nagy probléma jelentkezhet: a gyer-

mek nem tudja mit érdemes � helyes � jó utá-
nozni a felnõtt viselkedésébõl ésmit nem.
Így elõfordul, hogy rossz szokások is kiala-

kulnak nála, ez a felnõttek felelõssége.
Nem mindenki ismeri el, hogy ezt tõle ta-

nulta, õt utánozza a gyerek, rátetéz azzal, hogy
megbünteti érte. Veszélyes nevelési csapda ez,
mert eléri a gyermek azt a fejlettségi szintet,
amikor visszakérdez: Miért, te is csinálod? A
gyermek egész életében a felnõttõl függ, alá-
rendelt szerepben van, neki kötelessége szót
fogadni.

Óvodáskorban nem kérdõjelezi meg ezt a
státuszt, mert rászorultsága nyilvánvaló, a fel-
nõtt elégíti ki mindenfajta igényét, a mások ál-
tal létrehozott és megkívánt elvárásoknak en-
gedelmeskedni kell.
Minél nagyobb, szélesebb körû és stabilabb

a felnõtt tekintélye, annál olajozottabb a kap-
csolat. Az ismeretek fokozatos és folyamatos
bõvülésével lassan megindul az önálló
gondolkodás.
Észreveszi a felnõttek hibás döntéseit, az ér-

telmetlen elvárásokat és logikátlan tetteket.
Az iskolába lépéssel megugrik az ismeretek

köre, kinyílik a szeme a világ dolgai � esemé-
nyei � észrevételében. Egyre inkább megkér-
dõjelezi a felnõttek �parancsait�,már nem tart-
ja kötelezõnek mindent úgy csinálni, ahogy
elõírják neki, önálló döntéseket hoz.
Kortársaival több helyzetben kritizálják a

felnõtteket, ellentmondanak és megmagyaráz-
zák saját döntéseiket. Ez a másoktól független
(autonóm) személyiség alakulásának elsõ lé-
péseit jelzi. A felnõttközpontúságot felváltja a
társak iránti szolidaritás.

(A következõ számban folytatjuk)

A lovak szeretete, a velük kialakított har-
mónia árulkodik ezen a felvételen.
A felvételen Patai József látható

Kiváló a körtetermés! A kétágú létráról
Patai Józsefné szül. Gyöngyösi Krisztina

és férje, Patai József szüretelnek

Ez az önfeledt fürdés-lubickolás a
Háromszögi tavon, Dömsöd és

Kunszentmiklós közt volt

Találtam egy képet... Patai JózsefnéGyöngyösi Krisztina kedves olvasónktól kaptuk az alábbi képeket, melyek hitele-
sen tükrözik a régmúlt nyarak hangulatát!

Továbbra is várjuk az érdekes régi felvételeket, hogymegoszthassuk egymással!
-szerk.-
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Anyáknapja �DömsödiNapok
Hagyományainkhoz híven minden csoportban színvonalas mûsorral

köszöntötték óvodánkban a szülõket, nagyszülõket anyák napja al-
kalmából gyermekeink májusban. A Dömsödi Napokra négy csoport
készült. Elsõ ízben szerepeltek kiscsoportosok a Szabadság úti épüle-
tünkbõl Baranyi Mária, Turócziné Béky Katalin és Nagy Lászlóné
vezetésével. Középsõ csoportosainkat betanítottaKósa Jánosné, dr. Siket-
né Gém Andrea és Csörgõ Istvánné, a nagycsoportosokat Horákné Vida
Krisztina és Bagi Ferencné. A Dózsa Gy. úti középsõ csoportosok
Madarász Mária, Gugyella Mariann és Horogh Istvánné felkészítõ
munkájának köszönhetõen mutatkozhattak be. Fõpróbaként a nép-
tánctalálkozói fellépés elõtt bemutatkozott a községi néptánc-ovis csoport
is, mely a két épület hét csoportja gyermekeibõl szervezõdött. Ezúton is
köszönjük a szereplõk és felkészítõikmunkáját.

PestMegyeiÓvodások
Néptánctalálkozója

1993-ban Szigetcséprõl indult útjára egy kezdeményezés. A környezõ
néhány település részvételével megrendezték az elsõ Néptánctalálkozót.

Ami óvodánk 1996-ban kapcsolódott a rendezvényhez. Az elsõ évben
csak szemlélõdõként vettünk részt, de azt követõen 1997-ben már Gal-
gahévizenOrosnéDávid Ildikó ésTuróczinéBékyKatalin felkészítésével
a Szabadság úti épület nagycsoportosai is bemutatták tánctudásukat,
akikkel a következõ évi rendezvény jogát, a stafétabotot Dömsödre hoz-
tuk.
1998-ban aDömsödi Napok keretén belül a Nagyközségi Óvoda volt a

házigazdája a rendezvénynek. Madarász Mária, Lázár Ferencné a Dózsa
Gy. úti, Szûcsné Pokornyik Zsuzsanna és Juhász Lajosné a Kossuth L.
utcai épületbõl tanították be nagycsoportos óvodásaiknak a dalokat, kör-
játékokat.
1999-ben a Szabadság úti épületbõlKósa Jánosné,HorváthKornélia és

nagycsoportosaik Ikladon képviselték településünket.
Zsámbokon 2000-ben Orosné Dávid Ildikó és Tassi Lászlóné

felkészítésével vettek részt nagycsoportos óvodásaink a Néptánctalálko-
zón.
2001-ben Juhász Lajosné és dr. Siketné Gém Andrea a Kossuth L. úti

épület nagycsoportosaival mutattak be Kiskunlacházán színvonalas mû-
sort.
2002-ben Taksonyban rendezték a következõ találkozót, itt Orosné

Dávid Ildikó tanításával és vezetésével a Dezsõ Lajos Zeneiskola és Mû-

vészeti Iskola zeneóvodásai képviselték községünket. Ismét Dömsöd
települése vette át a rendezés stafétabotját.
2003-ban a Dömsödi Napok keretében megrendezett találkozóra

TuróczinéBékyKatalin ésOrosnéDávid Ildikó készítette fel a Szabadság
úti nagycsoportosait a megmérettetésre.
Fonóbéli játékokat adtak elõ Orosné Dávid Ildikó nagycsoportosai az

apaji 2004-es találkozón.
2005. és 2006-ban nem volt vállalkozó a kollégáink közül, akik

képviselték volna óvodánkat, községünket.
Idén, 2007-ben GYED-en lévõ kolléganõnk, Orosné Dávid Ildikó heti

egy alkalommal készítette fel a két épületbõl a vegyes korcsoportú gyer-
mekekbõl álló 25 fõs néptánccsoportot óvodán kívüli fakultatív
foglalkozások keretében az OMK-ban. Színvonalas fellépésnek lehettek
tanúi a gyermekeket kísérõ szülõk, nagyszülõk, kollégák Szigetcsépen.
Ezúton is köszönet a kolléganõnknek, a szereplõ gyermekeknek
(ÚjÓvoda:Lengvárszky Petra, Farkas Zsolt, JuhászGergõ, PékBianka,
Tóth Judit, Kolompár Petra, Erõs Fanni, Kovács Szilvia, Szarka Nóra,
JancsóAnna.
Dab: Kudar Szabolcs, Kudar Zsolt, Kovács Vivien, Kovács Adrienn,

LiptaiMelitta,Mezõs Bálint, Földvári Fanni, Sipos Evelin, Kreisch Beat-
rix, Pozsár Zsófi, Pozsár Lili, Halász Dorottya)
és nem utolsósorban a szülõknek, hozzátartozóknak, hogy a hagyo-

mányt nemhagytákmegszakadni. Sajnos betegségmiatt nem tudtak részt
venni a találkozón: Molnár Indira, Molnár Bella és Molnár Lili. Nekik és
szüleiknek köszönjük az egész évi felkészülést. A stafétát Kiskunlacháza
vette át, így 2008-banÕket illeti a rendezés joga.

Vidámgyermeknap
Minden gyerek izgalommal telve várja a gyermeknapot. Nem történt

ez másképp nálunk sem, itt az óvodában.Mint minden évben, így az idén
is igyekeztünk emlékezetessé tenni ezt a napot a kis lurkók számára. Sok-
sok érdekességgel készültünk.
ADózsaGyörgy úti épületben 2007.május 25-én vártukmeglepetéssel

a gyerkõcöket. Az udvaron reggeli után mindenki kedve szerint vá-
laszthatott a különféle elfoglaltságok közül. Sokan a pancsolásra
lehetõséget adó horgászos játék körül gyülekeztek.A barkácsoló kedvûek
szívószálból és tésztából készíthettek ékszereket, napellenzõt díszíthettek,
vagy pillangó ujjbábot színezhettek. Az ügyességi játékot kedvelõk célba
dobhattak, de lehetett csocsózni, focizni, homokvárat építeni is.
A legnagyobb élményt azonban mégis a lovaskocsikázás jelentette

mindenkinek. A kisebbek elõször féltek egy kicsit, de a végére énekszó-
val, mosolyogva köszöntek el a fogat hajtóitól, akiknek ezúton is köszön-
jük, hogy hagyományaikhoz híven az idén is vállalták a kocsikáztatást.

Ünnepsoroló � május-június
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Az óvó néniktõl kapott apró ajándékokkal � papírforgókkal, pamutbo-
hócokkal, halacskákkal, harmonika hasúmacikkal � boldogan tértek haza
a fárasztó nap után.
A Szabadság úti épületbenmájus 31-én Zoli bohóc szórakoztatta népes

közönségét reggeli után. Bûvészmutatványokkal kápráztatta el a gye-
rekeket, majd megtanította õket bohócot rajzolni. A nap fénypontja az
volt, amikormindenki átvehette saját hajtogatott lufi figuráját a bohóctól.
Persze az óvónénik már reggeli elõtt is csoportonként más és más

meglepetéssel készültek.
A legkisebbeket mesével és körjátékokkal bûvölték el, s

papírsárkányokkal ajándékoztákmeg.
A középsõsök zsákbamacskát �vásárolhattak� maguknak. Mivel nem

volt pénzük, ezért sportos vetélkedéssel � gólyalábon járással, célba-
dobással, labdapattogtatással � válthatták meg az ajándékokat. Ami na-
gyon izgalmassá tette még a játékot, a gyerekeknek csak otthon lehetett
kibontani a meglepetéseket. Másnap az élménybeszámolóktól volt han-
gos a csoport, hiszmindenki el akarta újságolni, mit rejtett a zsákja.
A nagycsoportosok beszélgettek egy kicsit arról, mit is ünnepelünk a

gyereknapon, majd táncoltak, s a mosdóból visszatérve õket is megle-
petés várta. A reggelihez terített asztalon különleges bohócos poharak és
delfines szívószálak sorakoztak. Ezúton is köszönjük a szülõknek, hogy a
mûsor költségeit felvállalták.
A gyerekekmellett azt hiszem, mi felnõttek is jól szórakoztunk ezeken

a napokon.

Billegünk-ballagunk
Eljött az a nap is, amikor nagycsoportosainktól búcsút vettünk és az

iskolapadba engedtük õket.
Június 14-ét a Dózsa György úti óvodások várták izgatottan. Reggeli

után a kiscsoportosok és a középsõsök versekkel és ajándékokkal � orosz-
lános ceruzatartóval és pandamacis rajztömbbel � köszöntek el iskolába
készülõ társaiktól. A nagycsoportosok dallal és verssel búcsúztak tõlük.
Ebéd utánminden kisgyerek hazament, s kezdõdhetett az ünnepi deko-

rálás. A szülõktõl kapott csodaszép virágokkal � amit ezúton is kö-
szönünk �, lufikkal, teknõcökkel lett tele a terasz.
Mindkét nagycsoportunk színes mûsorral készült. Karikával táncoltak,

mesét dramatizáltak, csúfolódókat játszottak, s megmutatták, mennyi
szép verset és körjátékot tanultak az itt töltött évek alatt. Gyönyörû
versekkel és dalokkal köszöntek el az óvodától és az õket nevelõ óvoda-
pedagógusoktól, dajkáktól is. Mindenkinek a vállára került a tarisznya,
ami apró ajándékokat rejtett. Volt benne pogácsa, hogy iskolábamenet ne
éhezzenek, egy kis udvari homok, mert játszani mindig kell, névsor,
nehogy elfelejtsék társaikat, akikkel sok szép percet töltöttek az óvo-
dában, és persze fénykép is az óvoda épületérõl.
Az ünnepség után mindkét csoport visszavonult saját csoportszobájá-

ba, ahol felelevenítették a legszebb emlékeket, s elköszöntek egymástól.

Másnap 15-én a Szabadság úti épületben volt nagy a sürgés-forgás. A
szülõktõl kapott virágokból készült szépséges dekorációk hívogatták a
vendégsereget.
A gyerekek nagyon izgatottan fészkelõdtek, gyülekeztek csoportjaik-

ban. A nagycsoportosok itt is színvonalas mûsort adtak. Szalagos tán-
cukkal, mesedramatizálással, versekkel, körjátékokkal köszöntötték
vendégeiket. A tarisznya minden ballagó vállára rákerült, s ezzel útjukra
bocsátották az óvó nénik és dajka nénik a gyereksereget az iskolába. A
kiscsoportosok, középsõsök ezután mondták el búcsúzó verseiket, majd
ajándékoztákmeg ballagó társaikat.
A csoportszobába visszavonuló nagycsoportosokat vendégség várta.

Hatalmas tortát kaptak a szülõktõl, amelyet a csoportról készült fénykép
díszített. A lakmározás mellett elõkerültek a legemlékezetesebb
történetek a csoport életérõl.
Ismét eltelt egy nevelési-oktatási év a gyermekek többségének. A nyári

ügyeletet igénylõk számára itt az óvodában továbbra is igyekszünkminél
több élményt nyújtani.
Kezdõdhet mindenkinek a jól megérdemelt vakáció! Jó pihenést,

feltöltõdést kívánok a nyári szünetben!!!
SzabadnéAszódi Zsuzsanna

óvodapedagógus

ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
ÉS ALLIANZ BANK ZRT.

Ügyfélszolgálat azOMK-banminden hétfõn du. 14-18 óráig!

Tanácsadás, biztosításkötés, kárbejelentés!

Biztosítások: élet-, baleset-, egészség-, utas-, lakás-
Vállalkozói vagyonbiztosítások, valamint kötelezõ gépjármû-,
felelõsség- ésÚJ casco biztosítás együttkötése esetén
jelentõs kedvezmények!

Magán- és önkéntes nyugdíjpénztár kötése.

ALLIANZBANKSZOLGÁLTATÁSAI:
� Folyószámlák nyitása
�Hitelkártya-igénylés
� Lekötött betétek nyitása
� Személykölcsön-igénylés
� Jelzáloghitelek ügyintézése

JózannéHegyiMária
Dömsöd, Attila u. 1. Tel.: 06-30-267-2718
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Képriport a Gyermekjóléti Szolgálat és a
Gyermekbarát Egyesület nyári foglalkozásairól

Hal-víz napi gipszfestés

Saját készítésû nyaklánc

Játék izgalma az asztal körül

Készül a desszert

Félig kész sárkányok

A legügyesebb ezermesterek

Ízlik a közösen fõzött ebéd

Gyöngyözés

Az augusztusi foglalkozások 23-án és 24-én délután 2-4-ig lesznek aHajós-kastélyban.



Kedves DÖMSÖDIEK!
Akiskunlacházi Kapitány Cukrászda újra Dömsödön!

Nagy örömünkre ismét szeretettel ajánljuk magunkat és süteményeinket, tortáinkat,
fagylaltjainkat a dömsödi lakosok figyelmébe!

Pár évvel ezelõtt már sikerült magunkat megismertetni Önökkel, és most ismét szeretet-
tel várjuk kedves vásárlóinkat a Dömsöd, Petõfi tér 1. szám alatt, 2007. 07. 28-án nyíló
üzletünkbe, a volt Fészek vendéglõmellé.

Választékunk a régi, de új termékekkel is szeretnénk megismertetni Önöket. Megtalál-
ható a nagymama receptje alapján, demodern technológiával készült sütemények és torták
széles palettája, valamint a hagyományos cukrászkészítmények is.

Dísztortáinkban a már ismert hagyományos ízek mellett a különleges és egyedi
megoldásokat is kínáljuk. Újdonságunk a �fényképes� torta ill. a figurás torta.

Üzletünkben 18 féle ízû, fõzött fagylalttal várjuk Önöket, olyan különlegességekkel,
mint például: zserbó, bounty, velencei álom, diabetikus és joghurtos ízek.

Vállaljuk esküvõk, nagyobbünnepségek édességeinek elkészítését, akár házhoz szállítva is.

Menyasszonyi és különleges dísztortáinkat megtekinthetik a
www.kapitanycukraszda.hu internetes honlapon.

Szeretettel várunkmindenkit:
KapitányCukrászda
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Azért becsülöm meg a kenyeret, mert a pék
bácsi reggeltõl estig süti. Apa és anya sokat
dolgozik érte. Soha nem dobom a szemétbe a
kenyeret, mert sok gyerek éhezik, és nekik oda
lehet adni. Én a kenyeret mindenhogy szere-
tem, de a bundáskenyeret szeretem a legjob-
ban.
Pethes Vivien, 2. b oszt.

Akenyér finom, ésmeg kell dolgozni érte.
Ispán Katalin, 2. b oszt.

Rengeteget dolgoznak vele, hogy legyen ke-
nyerünk. Nem dobom a szemétbe, mert a ku-
tyának és a malacnak oda lehet adni a maradé-
kot. A kenyérre sok embernek nincs pénze,
ezért éheznek. Én a melegszendvicset szere-
tem a legjobban.
Kun Vivien, 2. b oszt.

A kenyeret megbecsülöm, soha nem dobom
a szemétbe, mert eszembe jutnak a szegény
gyerekek.
Doroszlay Dóra Lili, 2. b oszt.

Örüljünk, hogy nekünk van kenyerünk!
Perger Enikõ, 2. b oszt.

Ha nem lenne kenyér, éhen halnának az em-
berek. Én adnék nekik.
Béczi Alexandra, 2. b oszt.

A kenyér nagyon ízletes, ki ne dobják a ku-
kába! A friss kenyeret szeretem a legjobban,
vajjal vagy májkrémmel, paradicsommal és
paprikával.
Turcsán Pál, 2. b oszt.

Mint mindenki tudja, a kenyér sok pénzbe
kerül, a szüleim sokat dolgoznak azért, hogy az
asztalra kerüljön. Sok gyerek nem nagyon tud-
ja, mi a kenyér, mert nem kapnak.
Kovács OrsolyaMária, 2. b oszt.

Sok fáradságba telik, mire finom étel lesz a
búzából. Sok ember éhezik a Földön, és én
örülök, hogy én nem éhezek. Legjobban a
rozskenyeret szeretem sajtkrémmel.
Madarász Petra, 2. b oszt.

Nagyon sok ember van, aki éhezik, mert
nem jut neki ennivaló.
Pintyi Brigitta, 2. b oszt.

A kenyeret ne dobjuk ki a szemétbe, hanem
ha az utcán látunk koldust, akkor adjuk neki a
kenyeret! Én legjobban a barna kenyeret szere-
temmedve sajttal.
Szabó Zoltán, 2. b oszt.

Akenyér finom, sok vitamin van benne.
Bak Vivien Bernadett, 2. b oszt.

Nagyon gyakran eszem, jóízû. Sok ember

munkája van benne. Mi is szoktunk készíteni.
Soha nem dobom a szemétbe, mert szent do-
log. Hanem szárítsd ki, daráld le! Bundás ke-
nyérnek szeretem a legjobban.
Láng Levente Zete, 2. b oszt.

Sok ember éhezik a Földön, õk nagyon sová-
nyak. Nekünkmeg kell becsülnünk a kenyeret.
KamrásGábor László, 2. b oszt.

Azért becsülöm meg a kenyeret, mert sok
fáradság kerül bele. Anya is sokat dolgozik,
hogy az asztalra kerüljön. Afrikában szinte
mindenki éhezik. Bele kell gondolni, hogy õk
milyen csontosak, és az életükbe kerül a ke-
nyér. Nekem a kukoricás a kedvencem, vajjal.
Kun Sámuel, 2. b oszt.

Minden nap szinte ezt esszük. Reggelire kif-
lit, zsömlét vagy kenyeret. Legjobb a félbarna
kenyér szalámival.
Kátai Dorottya, 2. b oszt.

Sok olyan anyag van a kenyérben, ami na-
gyon egészséges. A legegészségesebb a rozs-
kenyér. Én a friss kenyeret nagyon szeretem.
Bábel Júlia, 2. b oszt.

Akenyér a világ legnagyobb ajándéka.Min-
den ember szereti. A kenyérnekmég ünnepe is
van.
KunKrisztofer, 4. b oszt.

Meg kell becsülni a kenyeret. Egy kis dara-
bot sem szabad kidobni belõle. Ha penészes is,
akkor oda lehet adni az állatoknak. Keresztet
szoktak vetni a kenyérre, mert az Isten adta, és
meg kell neki köszönni.
Csaplár Szabolcs, 4. b oszt.

A magyarok legõsibb eledele. Az én nagy-
szüleim azt mondták, hogy régen a kenyeret
meg kellett áldani.
Pencz Ádám, 4. b oszt.

Régen a kenyeret kemencében sütötték. Ma
már az üzletben vesszük. Meg kell becsülni,
mert van, ahol éheznek a gyerekek. Van, aki
nem becsüli, kidobja a kukába. Ezt nem sza-
bad! Ha nem szereted, akkor nem kell kérni.
Én nagyon szeretem a kenyeret.
Pongó Barbara, 4. b oszt.

Régóta a magyarok fõ élelme. A búzát na-
gyon tisztelték. Sok munka volt vele. Aratás
után amagokat fáradságosmunkával kicsépel-
ték. Amalmot a lovak hajtották, ígymozgatták
a szerkezetet, hogy a magot lisztté õröljék. Eb-
bõl kenyeret dagasztottak.
Szegedi Imre, 4. b oszt.

A kenyér Jézus szent eledele. Becsülni kell.
Felvágás elõtt keresztet szoktunk rajzolni rá.

Laktató. Sok ember nem becsüli, mert
kidobja. Inkább az állatoknak adja oda!
Bõdi Viktor, 4. b oszt.

A kenyér mindenkinek élelmet ad, szinte
mindenhol szerepel, mint élelem. Már sok éve
eszik. Legelõször ízetlen volt. Ma sokféle ke-
nyér van: rozskenyér, félbarna� A Bibliában
van egy történet, amikor Jézus osztotta a kenye-
ret és a halat. Vannak, akik a felbontás elõtt a
kés hegyével egy keresztet húznak a kenyérre.
Ispán Karina, 4. b oszt.

Amikor megérzem a frissen sült kenyér illa-
tát, sokszor eszembe jut a szélben ringatózó
búzakalász. Hosszú folyamat eredménye, míg
a búzatáblákról elénk kerül a kenyér. Ez az
élelmiszer táplálkozásunk fõ alapja. Sok írót és
költõt megihletett. Fontosságamiatt az imában
is szerepel: �Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma�� Az éhes ember nem vá-
gyik másra, mint egy korty vízre és egy falat
kenyérre.
Halász Petra, 5. b oszt.

Augusztus 20-án az új kenyérnek ünnepe
van. Ilyenkor az új búzából sütnek kenyeret, és
nemzetiszínû szalaggal kötik át.
Csiszár Kinga, 5. b oszt.

Ha anya vesz kenyeret, akkor én a szegé-
nyebb családokra gondolok.
Hegedûs Norbert, 5. b oszt.

Hányéhezõgyerek lehetmost avilágon!Bár-
csak lenne mit enniük! Az én mamám szívesen
sütne nekik finom, friss, ropogós kenyeret!
Budai Petra, 5. b oszt.

Többféle kenyeret is ismerünk, de szerintem
a legfinomabb a friss krumplis kenyér. Evés
közben lehet érezni a benne lévõ krumpli fi-
nom ízét. Mindenkinek ajánlom, mert fontos a
táplálkozásban.
Siket Blanka, 5. b oszt.

A kenyérhez valókat a teknõbe tették, meg-
dagasztották, és utána szakajtóba osztották
szét.Megsütötték és elfogyasztották.
Léber Adrienn, 5. b oszt.

A búzából kenyér készül. A kenyeret sok
étel mellé esszük. Számunkra felbecsülhetet-
len érték.
BakAdrienn, 5. b oszt.

Nekem a kenyérrõl augusztus 20. jut az
eszembe. Ekkor sütik az úgynevezett �új ke-
nyeret�. Azért hívják így, mert az azévi aratás-
ból készült lisztbõl sütik. Ezt a kenyeret nem-
zetiszínû szalaggal kötik át.
Ruszkovics Patrik, 5. b oszt.

Mit gondolsz az új kenyér ünnepérõl?



XVII. évfolyam8. szám 11

A magyar Nagyalföldön termett búzából
õrölt lisztnek, illetve az abból sütött kenyérnek
nemvolt párja a világon.Akenyér alapanyagá-
nak a Dunántúl nyugati részein, a Duna-Tisza
közén és a Tiszántúlon a rozs számított. A Szé-
kelyföldön és Erdély más területein kukori-
cából is sütöttek kenyeret.
Gyõri Ivett, 5. b oszt.

Hány embernek adatik meg a világon, hogy
naponta az ebédjéhez kenyeret egyen? Ha job-
ban belegondolunk, nemmindenkinek. Azt hi-
szem, van miért köszönetet mondani Istennek,
hogy amimindennapi kenyerünkmegvan.
Kovács Anna, 5. b oszt.

A kenyeret szeretem, mert puha, ropogós.
Minden nap szükségünk van rá, mindennapi

táplálékunk. Nem szabad pocsékolnunk, sok
szorgos kézmunkálkodik érte.
Keresztes Gábor, 5. b oszt.

A kenyér a legcsodálatosabb, legszentebb
dolog a világon. Fáradságos munkával kerül
mindannyiunk asztalára. Emberek százmillióit
táplálja, és menti meg az éhezéstõl. Minden
kisgyereknek látnia kellene amag elvetésétõl a
kemencéig amindennapi kenyerünk útját.
Kun Erzsébet, 5. b oszt.

Vannak olyanok, akiknek nincs meg a min-
dennapi kenyerük.Amamám is szokott kenye-
ret sütni. Sokféle kenyér létezik.
Orbán Enikõ, 5. b oszt.

A kenyér fontos az emberi szervezetnek,
mert gabonából készült. A világon több ezer
embernek az egy falat kenyér az egy falat életet

jelenti. A kenyeret minden ember jóízûen fo-
gyasztja.
Radványi Patrik, 5. b oszt.

Akenyér az emberek legfõbb tápláléka. Sok
szólásmondásban is szerepel:
�Megette a kenyere javát� �már nem fiatal.
�Kenyérre lehet kenni� � vajszívû, engedé-

keny ember.
Elõször a régi Babilonban és Egyiptomban

készítettek kenyeret. A kenyérkészítés mester-
sége eljutott a rómaiakhoz, és az õ közvetíté-
sükkel terjedt el a világon.
Budai Noémi Judit, 5. b oszt.

A kenyér az egyik legrégebbi, legfinomabb
eledelünk. A családban mindenki szereti. A
nemzet és a család összetartozását is jelképezi.
Sánta Levente, 5. b oszt.

Ez a tábor immár hetedik alkalommal kerül
megszervezésre. Az idén kicsit távolabbi or-
szágrésszel, Sárospatakkal és környékével is-
merkedtünk meg. Köszönet azon szülõknek,
akik segítették a tábor szervezését és aktívan
részt vettek a tábor életében. Higgyék el, nincs
nagyobb öröm, mint látni a gyerekek felhõtlen
jókedvét, a nagyok törõdését a kicsikkel, a ki-
csik büszkeségét, hogy együtt játszhatnak, tú-
rázhatnak, versenyezhetnek a �nagyokkal�. Itt
ösztönösen ivódik beléjük a mások iránti figye-
lem, megbecsülés, tolerancia, hiszen sokan va-
gyunk és sokfélék. Egészen más oldalról lehet
õket megismerni, mint akár otthon, akár az is-
kolában. Mindenki valamiben a legjobb, csak
meg kell találni és ki kell hozni belõle. Igaz, ez a
legnehezebb, de megéri. Többek között erre is
jó a tábor, a kirándulás. Szórakoztatva tanít, és
tanítva szórakoztat. Sok ilyen lehetõségre lenne
szükség, és ez nem csak az anyagiakonmúlik!
Július 23-án reggel indultunk 40 fõvel. Út-

közben Hatvan központjában ismerkedtünk a

látnivalókkal, majd a szerencsi várat tekintettük
meg.A szállás elfoglalása után nagyot csobban-
tunk a kempingmedencéjében.
Másnap Széphalmon, a Kazinczy Ferenc

Emlékmúzeumban idéztük fel a reformkor
egyik kiemelkedõ személyiségének életútját.
Majd utunk Sátoraljaújhelyre vezetett. Libegõ-
zés közben gyönyörködtünk a táj szépségében.
Ezután végigjártuk aMagyar Kálváriát. A Tria-
non után elcsatolt magyar városokra egy-egy
kõkapura vésett gyönyörû idézettel emlékez-
nek. Az út végén a 100. magyar zászló és a
Szent Koronát formázó kápolna áll.
A szerdai napon a Szerencsi Cukormúzeum-

ban kaptunk tájékoztatást a cukorgyártás törté-
netérõl. Sok érdekes információt szereztünk, és
láthattuk, milyen formában kerül a boltokba a
cukor a világ más országaiban. Ági néni nagy
örömére és a miénkre is, betértünk a csokigyár
mintaboltjába. A bolt �kifosztása� után Tokaj
várt ránk. Sétáltunk a belvárosban, majd tiszai
hajókiránduláson vettünk részt. A szállásunkon

pedig várt ránk a medence.
Esténként a fiúk Zoli bácsi
irányításával készültek a foci-
meccsre a tábor másik csapa-
tával. A lányok lelkes szurko-
lása és az ügyes játék meg-
hozta az eredményt, 7-6-ra a
dömsödiek nyertek amiskolci
csapat ellen.
Csütörtökön a boldogkõ-

vári várban idõztünk, ahol
megtekintettük a vár ásvány-
és ólomkatona-kiállítását.
Délután pedig fáradalmainkat
Miskolctapolcán, a barlang-

fürdõben pihentük ki. Most sem maradt el a
szokásos paprikáskrumpli-fõzõ verseny, vala-
mint a csapatok vetélkedõje a nap eseményei-
rõl.
Pénteken több száz éves idõutazáson vettünk

részt. Ellátogattunk Berzseny faluba, ahol hon-
foglalás kori települést hoztak létre a régészek.
Itt mindazokkal az eszközökkel, jurtákkal, be-
rendezési tárgyakkal találkozhattunk, amelyek-
rõl már tanultunk, vagy tanulni fogunk történe-
lemórákon. Sárospatakon a Rákóczi-kastély
csodálatos kiállítótermeit jártuk végig.A búcsú-
esten vetélkedõ keretében idéztük fel a hét ese-
ményeit. Zárásként nem maradt el a szalonna-
sütéses tábortûz sem.
Azonbanmaradtmég program a hazafelé tar-

tó útra. Diósgyõr várát nem hagyhattuk ki, an-
nál is inkább, hiszen itt található a legtöbb viasz-
figurából álló Panoptikum, valamint ekkor ren-
dezték a vár falai között az �Arany Nyíl� nem-
zetközi íjászversenyt. Kipróbálhattuk Nagy La-
jos korának fegyvereit, és a korabeli foglalkozá-
sokba is betekinthettünk. Hazatérésünk elõtti
utolsó állomásunk Lillafüred volt. Itt az egye-
dülálló Annamésztufabarlangot néztükmeg.

Zárásként álljon itt egy verses vélemény a
táborról:

Táborba indult a dömsödi csapat,
A cuccaink fele otthonmaradt.
De ez nem érdekel senkit,

Csak az úszómedence, meg a kemping.
Mikor a fürdésnek vége lett,

A fiúk fele a focipályán termett.
De a lányok se sokat pancsoltak,

Hanem inkább lelkesen szurkoltak.
A focinak jó vége lett,

Amieink biztosan nyertek.
A legjobb kaland a libegõ volt,

Bár egy kicsit ijesztõnek bizonyult.
Látnivalókban nem volt hiány,

Jól telt így az idei nyár.
Hiába is, ez a legjobb tábor!

-táborozók-

77.. NNyyáárrii ttáábboorr
SSáárroossppaattaakk ééss kköörrnnyyéékkee
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VéghLili öt éves kislány, 29 hétre született.
A második napon kapott 4-es fokozatú agy-

vérzést, melyet koponyaûri nyomásfokozódás
és további agyállomány-csökkenés követett. Az
orvosi diagnózisok ellenéreLili jóval többetmu-
tat mozgásában és szellemi képességeiben is.
Mindezekkel együtt nagyon nagy lemaradáso-
kat mutat a fejlõdésben minden téren. Ellátását
megnehezíti izomtónusának súlyos eloszlási za-
vara, nehezen etethetõ, küzd az epilepsziával is.
Egy hónaposan már DSGM kezelést kapott,

karai fejlesztés HRG.
A shenzani klinikán (Kína) vállalták Lili

õssejtbeültetéssel való gyógykezelését.
A gyógykezelés költségeinek fedezésére a

családnak nincsmeg az anyagi háttere, ezért ké-
rik a támogatókat, hogy a lehetõségeikhez ké-
pest segítsenek.

***
Öt éve már, hogy Lili nevû kislányunk kora-

szülöttként látta meg a napvilágot. Az elsõ aka-
dályokat jól vette, de amásodik napon bekövet-
kezõ agyvérzés miatt igen súlyos állapotba ke-
rült. Életünk nagyon nehéz szakasza kezdõdött
ezzel. Különbözõ fejlesztésekre, kezelésekre
jártunk hetente kétszer, háromszor. A szülõ azt
reméli, hogy legfeljebb késõbb indul el a gye-
rek, vagy legfeljebb kettes leszmatekból. Aztán
azért küzdtünk, hogy kézen fogva lehessen ve-
zetni. Most a legfõbb vágyunk, hogy könnyeb-
ben tudjuk etetni.
Azt a döntést, hogy belevágjunk egy õssejt-

kezelésbe egy éves információ-, tapasztalat-
gyûjtés, érintettekkel folytatott beszélgetések
sorozata elõzte meg. Ennek eredménye egy Õs-
sejt feliratú, cikkekkel teli mappa, néhány ha-
sonló helyzetet megoldani próbáló családdal ki-
alakult kapcsolat, illetve a döntés lett.
Felvettük a kapcsolatot az S.O.S. Szolgálat

Alapítvánnyal, újabb információgyûjtés, most
már az Alapítványról (APEH, Cégbíróság).
Végremeggyõzõdtünk a szervezetmegbízható-
ságáról is. Éppen azon gondolkodtunk, hogyan

is kezdjük el a gyûjtést, hogyan álljunk az em-
berek elé azzal, hogy segítségre van szüksé-
günk, amikor is betoppant anyukám.
Sietve mesélte, hogy a barátnõjénél járt, és

Tamás, a kisebbik fia éppen jótékonysági kon-
certet szervez egy beteg kisgyereknek. Hívjam
fel, itt a telefonszám.
Felhívtam. Kiderült, hogy már minden meg-

van, a hely, az idõpont, a fellépõk sora, csak
még a gyerek nincs. Így lett Lili az elsõ koncert
kedvezményezettje. Innen az események fel-
gyorsultak. Ez vasárnap este volt, következõ
szombaton már az IBS színpad elõterében ül-
dögéltünk. Egymás után érkeztek a dívák, kü-
lönbözõ rádiók, újságok, tv-k stábjai. Zajlottak
az interjúk, villogtak a vakuk. Közben gyûlt a
közönség is. A tömegbõl ismerõs arcok villan-
tak elõ, Pesten lakó barátok, rokonok (szinte
mindenki el tudott jönni, akinek szóltam), Ta-
más barátai, volt osztálytársai, és rengeteg szá-
munkra ismeretlen ember, akiket a segítõ szán-
dékmellett a neves énekesek sora hozott a szín-
házba.
A szemünk elõtt telt meg a nézõtér, még a

pótszékeken is ültek. Maga a koncert rendkívül
színvonalas volt. Érezhetõ volt, hogy mindenki
a legtöbbet, legjobbat akarja nyújtani. A szerve-
zés, a lebonyolítás pedig Wandracsek Tamást
dicséri, akinek ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani!
Számunkra lelki, érzelmi töltést adott ez a

március 3-ai este, az egész gyûjtésnek pedig
egy jó óment, mert ezt a koncertet még jóté-
konysági rendezvények sora követte.
Április 19-én anyukám utcabeli szomszédja

Szigetbecsén, Patalenszki Attila szervezett fele-
ségével, GajdosMarikával rock koncertet a rác-
kevei STOP-ban, ahol még a fellépõ zenekar
tagjai is megvásárolták a belépõjegyet.
Férjem kollégái és tanítványai egy ember-

kéntmozdultakmeg,mikor kiderült, hogymek-
kora lépésre szántuk el magunkat. A Ráckevei
Ady Endre Gimnázium tanárai és diákjai jóté-
konysági estet szerveztek április 28-án a rácke-
vei mûvelõdési ház szabadtéri színpadán. Ez al-
kalommal a diákság a tanév során �összegyûlt�
produkcióit láthattuk, melyeket így egybegyûjt-
ve nem mindennapi élmény volt végignézni.
Szerintem legjobban Lilinek tetszett, aki az elsõ
sorból nézte végig a jó kétórásmûsort.
E három esemény volt a leglátványosabb, de

mellettük számos, ötletes gyûjtés indult, elsõsor-
ban diák kezdeményezésre. Sok jelenlegi és volt
kollégánk, barátunk, volt osztálytársaink, szom-
szédok, ismerõsök és ismeretlenek siettek a
segítségünkre. Köszönet értemindannyiuknak!
Mindezeknek köszönhetõen Lili vezeti az

Alapítványnál lévõ gyerekek számára indított
gyûjtést, hiszen több mint húsz gyereknek segí-
tik a külföldi gyógykezelését. Ez annak a kö-
zösségnek a dicsérete, amelyikben élünk.

Mostanáig kb. 1,5 millió forint gyûlt össze az
Alapítványnál, de messze vanmég a cél, hiszen
25.000 dollárnak megfelelõ összeget kell
összeszednünk, ez többmint 5.000.000 Ft!
AhogyMolnár László, a ráckevei Ady Endre

Gimnázium igazgatója nagyon is találóan meg-
fogalmazta, ez egy olyan helyzet, amit sem az
egy biztosítós, sem a két biztosítós rendszer
nem tudmegoldani, csak a közösség összefogá-
sa! Ezért fordulunk a környékünkön élõkhöz,
aki tud segítsen! A mellékelt bankszámlaszá-
mokra lehet utalni Végh Lili részére. AzAlapít-
ványnak lehetõsége van adóigazolás kiadására.
Jövõre még az adományok 30%-a adókedvez-
ményként visszajár!
Sajnos már az ügyeskedõk is megjelentek a

színen. Ráckevén már gyûjtöttek �Végh tanár
úr fiának�. Az S.O.S. Szolgálat Alapítvány
NEM gyûjt személyesen házhoz járva, CSAK
csekken és átutalással! Kérjük, csak ezen a két
módon támogassák Lilit!

Számlaszámok!
A közleménybe írják bele, hogy �Végh Lili

részére�, különben a nagy közösbe megy. Aki
adóvisszatérítést szeretne, írja bele az adó-
számát is.
SOSAlapítvány:
Erste Bank Rt.
HU 79 11600006-00000000-07010055
SWIFT-CODE:GIBAHUHB,
Számlavezetõ bank címe: Siófok, Fõ út
Családi számlaszám (Közlemény: Végh Lili):
Budapest Bank Rt. Budapest � utalást fogadó
bank neve, nem a ráckevei fiók fogadja, hanem
a pesti.
HU 42 10103867-25291300-01000005
SWIFT-CODE: BUDAHUHB
Lilirõl leírást az alapítványi honlapon talál-

nak: http://sosalap.uw.hu/, Tevékenységünk, tá-
mogatásra váró gyerekek. Másik lehetõség:
www.sosalapitvany.hu , ami átvisz az elõzõre.
Minden segítséget köszönünk!
Csekkekhez a szerkesztõségben és a könyv-

tárban lehet hozzájutni!
SchwarczenbergerMagdolna

Az esélyt is meg kell szerezni!
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�Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsú-
folni. Hiszen, amit vet az ember, azt fogja aratni
is: mert aki a testének vet, az a testébõl arat
majd pusztulást, aki pedig a Léleknek vet, a
Lélekbõl fog aratni örök életet.� (Gal 6,7-8)

Ez az ige egy végtelenül egyszerû és nyilván-
való igazságot tár elénk: amit vet az ember, azt
fogja aratni is. Kell-e ezt egyáltalánmagyarázni
és bizonyítani? Nem is arról van szó igénkben,
mintha bizonyítani akarná elõttünk ezt az igaz-
ságot, hanem arról, hogy ezt kiterjeszti emberi
életünkre is. Vagyis azt tanítja itt Pál apostol,
hogy ugyanaz a törvény uralkodik emberi éle-
tünkön, mint a mezõkön. Tulajdonképpen az
életünk semmás, mint vetés és aratás.
Lássuk meg most ezt az igazságot közelebb-

rõl is.
1.Az életünk: magvetés. Minden szavunk és

minden tettünk olyan, mint az elvetett mag. A
magnak van egy csodálatos ereje, amelyet úgy
hívnak, hogy csíraképesség. Állítólag egy
egyiptomi piramisban talált magot elvetettek, és
a több ezer éves mag kikelt. Ilyen �csíraképes-
sége� van szavainknak és tetteinknek is: elõbb-
utóbb valahol újraéled az, amit mondunk vagy
tettünk.
Ezért mondhatjuk azt, hogy az életünk aratás

is. Valaki haragszik ránk, s mi méltatlankodunk
rajta, pedig lehet, hogy ennek mi vagyunk az
oka, mert valamikor megsértettük az illetõt, s
most csak azt aratjuk, amit vetettünk. Vagyis
szavainknak és tetteinknek feltétlenül következ-
ményei vannak. A népmesékben minden jó és
minden rossz elnyeri a maga jutalmát. És ez
nem is mese, hanem az õsi népi megfigyelés ki-
fejezése amese eszközeivel.
2. Az emberek nagy többsége azonban nem

hisz abban, és nem látja, hogy a vetés és aratás
törvénye nemcsak a mezõkön, hanem az éle-
tünkben is uralkodik. Ennek a vakságnak több-
féle változata is van.
a.) Vannak, akik szerint nincs semmiféle

összefüggés tetteink és sorsunk között. Teljesen
mindegy, hogy mit csinál az ember. Sorsunkat
nem tetteink szabják meg, hanem a véletlen, a
szerencse vagy a szerencsétlenség. Ez a min-
den-mindegy szellemiség hatalmas méretekben
terjed, hovatovább lehetetlenné válik bármiféle
erkölcsrõl beszélni.
b.)Vannak, akik továbbmennek és azt hirde-

tik, hogy nemkell félni a rossztól, a bûntõl, nem
lesz annak következménye. A földi igazság-
szolgáltatás nem komoly dolog. A kárhozat pe-
dig csak a régi korok hiedelme, mint ahogy az
Istenben való hit is. Nincs se Isten, se ítélet.
Csak arra kell vigyázni, hogy ügyesen csinálja
az ember azt, amit csinál, akkor nem is lesz baj.

c.) Sõt még ennél is továbbmennek azok,
akik úgy vélik, hogy éppen a rosszmagvetésbõl
kel ki a legjobb aratás. A bûn útján lehet a leg-
jobb eredményt elérni.
d.) Amilyen mértékben felmagasztalódik a

rossz a az egyik oldalon, olyan mértékben leér-
tékelõdik a jó a másik oldalon. A jó magok so-
hase kelnek ki � mondják sokan. Ezért nem ér-
demes szeretni, szolgálni, áldozatot vállalni.
Nincs hála, nincs elismerés, nincs jutalom.
e.) Ellenkezõleg! Nem azt bizonyítja-e az

élet, hogy a jó magvetésébõl lesz a legkeserve-
sebb aratás? Nem azok szenvednek-e a legtöb-
bet, akik a legjobban szeretnek, és nem azokkal
szemben a leghálátlanabbak-e az emberek,
akiktõl a legtöbbet kaptak?
3. Mindezekkel szemben mondja határozot-

tan Pál: �Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet
megcsúfolni!�A vetés és aratás törvényét õ sze-
rezte mind a természet, mind az erkölcs világá-
ban, és azt semmiféle emberi hamissággal nem
lehet hatályon kívül helyezni. Igenis érvényesül
az, csak észre kell venni. Az emberek általában
Istent teszik felelõssé azokért a nyomorúságo-
kért és tragédiákért, amelyekkel tele van a világ,
holott bûneikkel saját maguk idézik elõ pusztu-
lásukat. Egy közmondás szerint �Mindenki sa-
ját szerencséjének a kovácsa�. De milyen érde-
kes, hogy olyan közmondás nincs, amely sze-
rint �Minden ember saját szerencsétlenségének
a kovácsa�. Akinek azonbanmegnyílik a szeme
a valóságmeglátására, az felfedezi az összefüg-
gést bûnei és nyomorúságai között.
Mint ahogy felfedezi az összefüggést amásik

oldalon is. Nincsen olyan jó az életünkben,
amely ne lenne aratása egy jómagvetésnek.
A legnagyobb hazugság � a hazugság atyjá-

nak, az ördögnek legnagyobb dobása � az, hogy
hiábavaló és meddõ a jóság és a szeretet. �A ti
munkátok nem hiábavaló az Úrban� � írja Pál
apostol. (1 Kor 15,58)
S ezt a feltámadással kapcsolatban írja, ami

azt jelenti, hogy a vetés és aratás törvénye nem-
csak földi életünkre, hanem örökkévaló sor-
sunkra is érvényes. Sõt arra csak igazán! De
ugyanerrõl van szó itt a Galata-levélben is: �aki
pedig a Léleknek vet, a Lélekbõl arat örök
életet�.
4. Ha pedig ez így van, akkor életünk egyik

legdöntõbbkérdésévé válik az, hogymilyenmag
van a birtokunkban, vagyismilyenmagot tudunk
vetni? Nem hiszem, hogy volna köztünk valaki,
aki önhitten azt mondaná: én mindig jó magot
vetek. Talán olyanok inkább vannak, akik úgy
gondolják, hogy jót és rosszat vegyesen, hiszen
�nem vagyunk tökéletesek�. Isten igéje azonban
keményen mellünknek szegezi az igazságot:
�Nincs igaz ember egy sem� valamennyien

megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincsen
egyetlen egy sem.� (Róm2,10-12)
Ahhoz, hogy jó magot vethessünk, elõször

nekünk magunknak is egy jó magból újjá kell
születnünk. Ez az igazság, amelyet Jézus nem
hallgatott el olyan kiváló ember elõtt sem, mint
Nikodémus: � Bizony, bizony mondom néked:
ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja
meg az Isten országát.� (Jn 3,3)
Ezt a kemény igazságot azonban Jézus evan-

géliuma örömhírré változtatja, amikor a követ-
kezõ szavaiban Nikodémusnak arról a világot
átölelõ isteni szeretetrõl szól, amelyben nem-
csak bûneink bocsánata, hanem az újjászülõ
Szentlélek ajándéka is benne van.
Ennek az örömhírnek boldog valóságát ta-

pasztalták meg az elsõ keresztyének, akiket Pé-
ter apostol így szólított meg: �mint akik nem
romlandó, hanem romolhatatlan magból szület-
tek újjá, Isten élõ és maradandó igéje által�.
(1 Pét 1,23)
A romolhatatlanmagból való újjászületésma

is lehetõség ami számunkra is, hiszenmégmin-
dig szól az ige, folyik a romolhatatlanmagmag-
vetése köztünk. Engedjük, hogy kikeljen ben-
nünk a Lélek által, hogy azután mi is vethes-
sünk a léleknek örök életre.
Ámen

Szabó Imre
nyug. református lelkipásztor

igehirdetése

Keresztyén élet
A vetés és aratás törvénye

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak, akik

ID.GULYÁSGYULA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek el és mély fájdalmunkban
velünk együtt éreztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik

NAGYLÁSZLÓ

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, s mély fájdalmunkban velünk
együtt éreztek.

Édesanyja és testvérei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak ,akik édesanyánk

ÖZV. TORMAKÁROLYNÉ
szül.: Túri Eszer

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek,fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család



VÍZSZINTES

1. Amegfejtés 1. része
12. Menyasszony
13. Himbálódzik
14. Sándor becézve
15. Óramondja
17. A kutya parancsolója
19. Minden rendben
20. Nõi név
22. Asszuáni gát része!
23. Egyesült nemzetek
24. Olajmárka

26. A leitatás része!
28. Nõi név
31. Amegfejtés 2. része!
34. Idõs asszony
37. Urán, szén
38. Motormárka volt
39. Féligmegette
40. Fejvédõ
43. Angolul lovagol
45. Hiszek
47. Fél szem
48. Nemesi rang
49. Névnapja nov. 12-én

FÜGGÕLEGES

1. Katonai szövetség
2. Nõi név
3.Magyar Autóklub
4. Ilyen szabályok is vannak
5. Sportmárka
6. DN
7. Öreg
8. A legnemesebbmagyar bor
9. Pióca-féle
10. Kevert íny
11. Kirándulás
16. Angolok kedvence
18. Dél-amerikai kultúra volt
21. Véget vet a versenynek
23. Orosz utca
25. Román, spanyol, görög autójel
27. Európa-bajnokság fiataloknak
29. János Vitéz kedvese
30. Kis növésû
32. Mértékegység
33. Tessék
35. Sír
36. Kevert Gabi!
41. Töltéssel rendelkezõ részecske
42. Kálium, Bór, Oxigén
44. Orosz igen
46. Lejegyez
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Augusztus havi helyes megfejtéseiket
szeptember 20-ig juttassák el az ÁZSIÓ 2000
Bt. Italdiszkontba, Kerner Tibor üzletébe
(2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 15.). A helyes
megfejtõk között az Ázsió 2000 Bt. által fela-
jánlott 2000 Ft értékû vásárlási utalványt sor-
solunk ki, amely a helyszínen levásárolható.

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 csü-
törtökön 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr
Mihály

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 hívunk minden vállalkozó kedvû
bemutatkozót.

PETÕFI SÁNDOROktatási és
Mûvelõdési Központ

Értesítjük Önöket, hogy nyitvatartási
idõben az OMK-ban, az állandó programok
mûködnek.

PROGRAMOK AZ OMK-BAN
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Balatonfüred sok nagyhírû épülete közt talán
a legtöbbet emlegetett Jókai Mór � a magyar
regényírás nagymestere � nyaralója,melyma az
õ emlékmúzeuma. Oka a nagy magyar mese-
mondómûveinek népszerûsége.
Évente több tízezren látogatják a Jókai-házat;

gyönyörködve látnivalóiban, felidézve az író
életét és korát.
Az 1870-ben épült ház a fürdõtelep központ-

jában áll, árnyas fák között; melyben az író
mellszobra található.
Eklektikus stílusú, s beleillik a balatoni város

összképébe (történelmi, irodalmi emlékeivel,
páratlan természeti kincseivel, szépségével, lát-
nivalóival). Belsõ szobáiban az író és felesége,
Laborfalvi Róza emléktárgyaiból álló gyûjte-
mény található �Jókai és a Balaton� címmel.
Magyar irodalmi emlékhely, mely szinte

nemzeti emlékhellyé vált az elmúlt évek során.
Jókait bensõséges, erõs szálak kötötték Fü-

redhez. Életében � a fõvároson kívül � Balaton-
füreden tartózkodott a legszívesebben, a leghosz-
szabb ideig. Több nagy regényét � így Az
arany ember c. regényét is � e füredi házban írta.
A nap nagyobb részét az íróasztalnál töltötte, de
szenvedélyes kertész maradt egész életében. A
napi írói munka elõtt és után kertészkedett, a
svábhegyi és a füredi kertjében egyaránt: fái, ró-
zsafái és virágai közt. A fejlõdõ kert mindig bõ-
ven adott neki alkalmat a kertészkedésre.
Az író bizony alig mozdult ki füredi otthoná-

ból. Visszavonult, ritkán mutatkozott a sétá-
nyon. Feleségével együtt zárkózottan éltek.
Mindig ugyanabban az idõben indult fürödni,
amikor mégiscsak végigsétált a hírneves sétá-
nyon, ilyenkor köszöntötték tisztelõi.
Az arany embert rövid idõ alatt (nyolc hét)

alatt írta meg Balatonfüreden. Fõhõsét, Tímár
Mihályt egykori (gyermekkora idejébõl) gaz-
dag komáromi gabonakereskedõrõl, Domonkos
János táblabíróról mintázta.

A legteljesebb Jókai életrajz-monográfiát
Mikszáth Kálmán írta, aki szerint a regényben
Noémi és Tímár Mihály idilli szerelme a Senki
szigetén Jókai saját érzelmeibõl táplálkozott. A
Mikszáth-legenda szerint mintegy másfél évvel
Az arany ember megalkotása elõtt megkereste
õt egy honvéd ezredes özvegye, és kérte Jókait,
hogy vállalja két árván maradt gyermeke (fia és
szép szõke leánya, a 18 évesOttilia) gyámságát.
Jókai szabadkozott, mert felesége ellenezte, de
végül is eleget tett az özvegy kérésének, bár Jó-
kainé tiltakozásamiatt titokban kellett tartania.
Jókai rendszeresen látogatta a gyermekeket

ésmegszerette õket, különösen a törékeny szép-
ségû szõkeOttiliát.
Ismétlõdõ találkozások, együttlétek során a

költõi érzékenységû Jókai s az érzelmes ifjú le-
ányka közt bensõséges kapcsolat fogant, mely
egyre bizalmasabb,melegebb színt öltött, és las-
san kölcsönös szerelemmémélyült.
Az özvegy halála után Jókainak kellett gon-

doskodni a gyermekekrõl. A gyenge szerveze-
tû, tüdõbajos leányt Füredre küldte, egy villába
költöztette.
Amikor õ maga is Füredre ment, mindig ott

kereste fel gyámleányát, és sok szép órát töltöt-
tek együtt.
Jókai közben odaálmodta magát a Senki szi-

getére, és az ábrándos beteg kislányt, Ottiliát Az
arany ember Noémijává avatta képzeletében. �
Amirõl nappal beszéltek, amit éreztek, amit el-
gondoltak, azt este a költõ beleöntötte Az arany
emberbe. Így készült a regény.
Ottilia betegsége sajnos rosszabbodott, s a le-

ány a tüdõbetegek utolsó állomására, Meránba
került, ahol meg is halt. A tanítónõ, aki ápolta,
elhunyta után � a leány utolsó kívánságára � ha-
zaküldte Jókainak a tõle származó emléktár-
gyait, s a lángoló hévvel írt szerelmes leveleit.
Mindez Jókainé kezébe jutott, és sok bánatot
okozott az idõsödõ asszonynak.

� A gyermekiesség Jókai lényének alapvetõ
vonása, és mûveinek legfõbb varázsa � hangsú-
lyozza Szerb Antal. Már külseje is, álmatag kék
szeme, lágy arcvonásai gyermeki tisztalelkûsé-
get és romlatlanságot fejeznek ki. Rendkívüli
termékenységét is bizonyára gyermekiessége
magyarázza. Miután megtalálta a hangját, azt a
Victor Hugo-i ellentéteken és színességeken ne-
velt, rövid mondatos Jókai-stílust, amely elsõ
regényétõl az utolsóig változatlan maradt, sza-
kadatlanul írt.

Az arany emberrel (melyet Füreden írt)
Tímár Mihály költött személyét tette halhatat-
lanná. Maga is legkedvesebb mûvének nevezi e
híres regényt, mely a legnépszerûbb könyvei
közt. Tímár Mihály bérbe veszi a balatoni
halászatot, és kastélya van Füreden. A kastély s
környéke leírásából idézünk:
�Negyedórányi távolban nincs hozzá közel

emberi lak. És amik közel vannak is hozzá,
azok is lakatlanok. A kolnák, a pinceházak az
idén fel sem fognak nyílni, mert szüret nem
lesz, s a balatonfüredi nagy épületeken már
csukva vannakmind a redõnyök; az utolsó ven-
dég is elköltözött; ez idõ szerint még gõzhajó
sincs ott; a savanyúvízforrás oszlopcsarnoka lá-
togatatlanul áll, s a sétányon a platánlevelek zö-
rögnek a végighaladó ember lába alatt, senki
sem söpri már azokat el onnan.
S aBalaton közepén ott áll egy kopár hegy, és

azon egy kéttornyú kolostor, amelyben két szer-
zetes lakik. Felül és alant fejedelmi csontok
kriptája� S a nagy tó a behulló kövekért özön-
víz elõtti csigakövületekkel fizet; kecskeköröm
alakú kagylókat hány ki a partjaira� s az egész
vize édes és iható.�
Sok embert ismerek, aki valósággal szerel-

mes a Balatonba.
Domonkos János

Legnevezetesebb füredi nyaralóház a Jókai-villa

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

A háztartási hulladék 1 m3-ig szintén díjtalanul 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 bünte-
tõeljárást kezdeményez a közterület-felügyelõ!

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
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Horgászverseny felnõtt Jó volt a hangulat
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Képriport a Hal-víz Fesztiválról


