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Lassan vége a nyárnak. Az iskolapadok új-
fent benépesültek. Ismét kezdõdik az a közös
építkezés, amelyben tanulók, szülõk, pedagó-
gusok téglát téglára rakva építgetik gyerme-
keink �tudásvárát�. A nyár folyamán az Ön-
kormányzatot és intézményeit érintõ takaré-
kossági intézkedések sora az általános iskolát
is elérte. Biztos vagyok abban, hogy a szû-
kebb költségvetés, a fenntartó által biztosított
plusz órakeret csökkentése nem okoz olyan
törést az oktatás színvonalában, amely nega-
tív hatással lenne a tanulók fejlõdésére. Erre
garancia az iskola vezetése és a Dömsödön
tanító pedagógusok sora.
Még egyszer az orvosi ügyeletrõl. A júniu-

si Aktuálisban már írtam az aláírásgyûjtõk
óhajáról, hogy hozzuk vissza Dömsödre az
ügyeletet. Akkor elmondtam, hogy sem a
jogszabályi, sem a pénzügyi feltétele nincs
meg ennek.Hogymostmégis ismét foglalko-
zom ezzel a témával, annak az az oka, hogy

egyik vállalkozónk keresett meg hasonló ké-
réssel, kiegészítve azzal, hogy hajlandó lenne
erre a célra anyagilag is áldozni. Nagyon be-
csülendõ gesztus ez részérõl, csak éppen jár-
hatatlan ez az út. Adományokra alapozni egy
orvosi ügyelet létét óriási felelõtlenség lenne.
A kommunális adó � célzottan � négyszere-
sére emelése pedig amai elszegényedõ világ-
ban nem igazán népszerû ötlet lenne. Néhány
hónapos tapasztalat birtokában azt mondhat-
juk, hogy néhány kirívó eset kivételévelmeg-
felelõen mûködik az orvosi ügyelet ráckevei
központtal.
A polgármester kollégámmal abban ma-

radtunk, hogy a tapasztalatok birtokában fog-
juk a közös ügyelettel kapcsolatos vélemé-
nyünket kialakítani, és megtesszük azokat az
intézkedéseket, amelyek tovább finomítanak
a már kialakult rendszeren. Higgyék el, én
sem alszom nyugodtan emiatt, és munkatár-
saimmal együtt továbbra is keressük az ügye-

leti rendszer további megerõsítésének le-
hetõségét.
Néhány hónappal ezelõtt szomorúan írtam,

hogy nem nyert az a pályázatunk, amely ke-
retében a Dunavecsei utat újítottuk volna fel.
Az ügy nem hagyott nyugodni, és felkeres-
tem a Közútkezelõ Kht. regionális fõmérnö-
két, akit arra kértem, hogy segítsenek az út
felújításában. Felajánlottam azt a 10 millió
forintot, amelyet elkülönítettünk erre a célra
önerõként, és kértem, hogy amásik felét hoz-
zátéve újítsák fel a Dunavecsei utat. Erre ak-
kor szóbeli ígéretet tett � hangsúlyozva azt,
hogy szívügye ez az út, mivel kétharmad ré-
szét már mi megépítettük saját és pályázati
pénzbõl. Örültem az ígéretnek, de õszintén
szólva fenntartásokkal fogadtam, ismerve az
útkezelõ cégek pénzügyi helyzetét. Csalód-
nom kellett, méghozzá kellemesen! Nemré-
gen felkeresett a Közútkezelõ Kht. dabasi ki-
rendeltségének vezetõje, és beszámolt arról,
hogy felhatalmazása van a Dunavecsei út fel-
újítására vonatkozó szerzõdés elõkészítésére.
A megrendelést azon nyomban megfogal-
maztuk, és a legutolsó értesülésem szerint
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Születtek:
NagyAndrás �Király Gyöngyi

SZTELLA
Kun István � Sztojka Teréz

TERÉZLETÍCIA
Kincses István � Bábel Andrea

CSABA
Maller László � JakabOrsolya

ZSOMBOR
Kultsár Tomaj Solt � BaloghHeidi

ISTVÁNSOLT
Balogh Zoltán � BenczeNoémi

ZOLTÁN ISTVÁN

Házasságot kötöttek:
LothKálmán Zoltán � Zsákai Sarolta
Nagy Sándor �MartonMarcella Rózsa

BaloghAntal � Kis Erika
VargaGéza �Hegedûs Zsuzsanna
Kolompár Lajos �Kovács Aranka

Kemény Tibor �Krnájszki Gréta Anita
Takács István � Bõdi Szilvia
TreczkóAttila � Csernus Rita

Szûcs Gábor � Balázs Zsuzsanna

Elhunytak:
Palotai György 80 éves
Czinger Pálné Hegedûs Emília 65 éves
Mendi JánosnéHorváth Aranka 79 éves
Laczi Lajosné FaragóVera 78 éves
Dr. Boros Ákosné Rátkay Éva 82 éves
Melikánt GyulánéMuzsai Julianna 52 éves
Bábel BenjáminnéKancsár Terézia 84 éves
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szeptember 15. és október 15. között készen
is lesz. Jó lenne még hasonló, kellemes meg-
lepetésekben részesülnünk!
Pedig, lehet, hogy van még belõle! Az elõ-

zõekben említett fõmérnök úr tájékoztatott ar-
ról hogy a Középsõ Régió útfelújításra szánt
pénzkeretének elosztásánál felmerült az 51-es
út Dömsödön áthaladó szakaszának rend-
betétele is. Elsõ nekifutásra úgy tûnt, hogy a
47-es kilométerszelvénytõl az 55-ösig meg-
csinálják, mára már csak ott tartunk, hogy
elégedett lennék a belterületi rész felújításával
is, természetesen a bevezetõ szakaszokkal
együtt. Értesülésem szerint a közbeszerzési
pályázatot már kiírták, így elképzelhetõ, hogy
még az idén elkészül ez a szakasz. Vezetõtár-

saimmal együtt azon gondolkodunk, ameny-
nyiben ez tényleg így lesz, akkor tavaszra pá-
lyázni fogunk a Kossuth Lajos utca páratlan
oldalánmegépítendõ járda pénzügyi fedezeté-
re. Felmerült a dabi buszmegálló öböl kialakí-
tásának lehetõsége is. Még az utakhoz tarto-
zik, hogy az elõzõ Dömsödi Hírnökben emlí-
tést tettem a poros utak pályázatunkról. Ezzel
kapcsolatosan a legújabb az, hogy kiegészítet-
tük a pályázatunkat a Bercsényi utca, a Nyár
utca, aMagyar utca és az Irinyi utcamegépíté-
sével is, mely szerint ezek az utcák is szilárd
burkolatot kapnának.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kez-

deményezésére a közeljövõben a Tókert ut-
cában járda fog épülni. A kivitelezés a szoká-

sos módon fog történni, mi adjuk a cementet,
sódert, az ott lakók pedig elkészítik a járdát.
Befejezésül augusztus 20-ról. Sajnos, sze-

mélyesen kevesen vették át az ünnepség ke-
retében kiosztott Szép Dömsödért emlékpla-
kettet. Természetesen azok is meg fogják
kapni amegérdemelt, elismerõ plakettet, akik
valamilyen oknál fogva nem tudtak jelen len-
ni a kiosztón. Az elõzõ Hírnökben írtam,
hogy én is kíváncsian várom a tûzijátékot.
Nos, azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal a
véleménnyel, hogy nagyon jó, nagyon látvá-
nyos volt, tanúsíthatja ezt az a sok érdeklõdõ,
aki jelen volt. Még egyszer köszönet érte az
Euroship Kft.-nek.

Bencze István

Állatorvosi ügyelet

2007. szeptember 15-16.
Dr. Ivanics Ervin

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

2007. szeptember 22-23.
Dr. Guba Sándor

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

2007. szeptembet 29-30.
Dr.Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-927-2366

2007. október 6-7.
Dr. NagyZoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-937-7625

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

Magyar
Korona
Gyógy-
szertár

Dömsöd, Szabadság út 44.
Telefon: (24) 519-720
Nyitvatartás:
Hétfõtõl péntekig: 7.30-18.30
Szombaton: 7.30-12.00

Anyakönyvi hírek
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Augusztus 8-án megtartotta soron következõ
rendes ülését Dömsöd Nagyközség Képviselõ-
testülete.

A polgármesteri tájékoztatókat követõen ke-
rült megtárgyalásra Patonai Istvánné sürgõsségi
indítványa, amely a megelõzõ ülésen az iskolát
érintõ döntésekkel volt kapcsolatos. A Testület
korábban elfogadott határozatát az alábbiak
szerint módosította. A Gróf Széchenyi István
Általános Iskolában 2007/2008. tanévben in-
dítható csoportszám 1-4. évfolyamon 12 tanu-
lócsoport, ebbõl egy tanulócsoport iskolaottho-
nos. A képviselõ-testület a tanórán kívüli fog-
lalkozásokra fordítható óratömeget 2%-ban ha-
tározza meg. Egyebekben a határozat változat-
lanmarad.

Ezt követõen került sor a �Szép Dömsödért�
emlékplakett idei díjazottainak meghatározásá-
ra. A települési környezet védelme és a lakó-
környezet esztétikai szépségénekmegõrzése ér-
dekében végzett tevékenységük elismeréseként
a bírálatra felkért társadalmi bizottság javaslatát
figyelembe véve �Szép Dömsödért� emlékpla-
kettben részesültek az alábbi személyeknek:
Lakóház:
Gábor IstvánDömsöd, Dózsa Gy. út 20.
Gál Attila Dömsöd, Dózsa Gy. út 17.
Bajnóczi László Dömsöd, Thököly u. 15.
Gyökeres Zsolt Dömsöd, Vasút u. 39.
Pintér Zoltán Dömsöd, Vasút u. 28/A
Szabó József Dömsöd, Attila u. 31.
Gergely IstvánnéDömsöd, Dunavecsei út 24.
Keresztes Gábor Dömsöd, Dabi krt. 22.
Bojtos ImreDömsöd, Attila u. 2.
Ifj. Szakos József Dömsöd, Széchenyi u. 74.

Középület, egyéb rendeltetésû épület:
Kék Duna Jacht Club Kft. Dömsöd, Középsõ
Dunapart

A díjazottak az augusztus 20-i ünnepségen
vehették át a plaketteket. Ezúton is gratulálunk
nekik!

Ezt követõen az egészségügyi alapellátás
helyzetérõl szóló napirend keretében a Ráckeve
székhellyel mûködõ központi ügyeleti rendelõ
fenntartási költségeihez való hozzájárulás tár-
gyában is döntés született.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2007.

április 1-jétõl a központi háziorvosi ügyeleti
rendszer keretében mûködtetett ügyeleti helyi-
ség használatáért Dömsöd nagyközség 6072 fõ
lakosa után számított bruttó 88.300 Ft/hó össze-
gû bérleti díjat fizet Ráckeve Város Önkor-
mányzatának.

A folyamatban lévõ, már elnyert pályázatok
kapcsán a beruházásokban közremûködõ kivi-
telezõk kiválasztása is ezen az ülésen történt.
A Dabi temetõben ravatalozó építés kivitele-

zésére a vállalkozási szerzõdést a BÁDOG�ÉP.
Bt.-vel, a Dózsa György úton és Széchenyi ut-
cában járda és parkoló felújítása kivitelezésére
Miskolczi Ferenc vállalkozóval, ivóvízhálózat
bõvítése a Felsõszigeti úton kivitelezésére a
Nagyközségi Önkormányzat Községi Vízmû-
vel, míg a Csokonai út burkolat felújítása kivi-
telezésére a ÚT 2000 Kft.-vel köt az Önkor-
mányzat.

Döntés született új pályázat benyújtásáról is.
DömsödNagyközségiÖnkormányzatKépvise-
lõ-testülete a Közép-Magyarországi Operatív
Program (KMOP) keretében meghirdetett
�Belterületi utak fejlesztése� támogatására el-
nevezésû, KMOP-2007-2.1.1/B kódszámú pá-
lyázaton indulni kíván. A képviselõ-testület a
tervezett projekt keretében a Somogyi B. u.;
Szüret u.; Ságvári u.; Akácos út; Elõre u.; Fel-
szabadulás u. önkormányzati tulajdonú és keze-
lésû belterületi utak fejlesztését kívánja megva-
lósítani. A projekt összes elszámolható költsé-
geinek 30%-át részben fejlesztésre elkülönített
önkormányzati forrásból, részben banki fejlesz-
tési célú hitelbõl, illetve pályázati forrásból kí-
vánja az önkormányzat biztosítani.

A képviselõ-testület végezetül határozott a
Papp József utcában található 1659/9 hrsz-ú,
belterületi beépítetlen terület megnevezésû,
1070 m2 nagyságú ingatlan eladásáról bruttó
1.564.000 Ft-ért.

A képviselõ-testület soron következõ ülését
2007. szeptember 12-én 15 órai kezdettel tartja
az OMK-ban, az ülés nyilvános.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZAT I H Í REKT I H Í REK

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó: DömsödNagyközségi

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

Lapzárta: szeptember 20.
Megjelenés: október 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,

GáborÁron u. 2/a

Ezúton tájékoztatjuk aTisztelt
Lakosságot, hogy a

HULLADÉKLERAKÓ-TELEP
NYITVATARTÁSÁBAN és

mûködésében jelentõs változások tör-
téntek,melyek augusztus hónaptól lép-
tek életbe az alább felsoroltak szerint!

Nyitva tartás:
Hétköznap 8-16 óráig
Szombat 8-14 óráig

Vasárnap és ünnepnapokonZÁRVA!

Abeszállított háztartási hulladék
200 kg-ig ingyenesen elhelyezhetõ!
Azöld hulladék és a lom (pl. kerti
fanyesedék, gally, nagyobbméretû
háztartási hulladék): 3738 Ft/ tonna

értékben helyezhetõ el.
Akevert építési törmelék (pl. sitt):

1402 Ft/tonna értékben helyezhetõ el.
A tiszta föld (takaró föld) ingyenesen

beszállítható!

Figyelem!A lerakóba tilos beszállítani a
következõket:

�Veszélyes hulladék (pl.: gumiabroncs,
festékes doboz, vegyszerek)

� Elektronikai hulladék (pl.: TV,
számítógép, hûtõ)

Az illegálisan szemetelõkkel szemben büntetõ-
eljárást kezdeményez a közterület-felügyelõ!

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogyDömsöd város-, nagyközség-,

községben
2007. szeptember 20-tól

2007. október 8-án 17 óráig
TÜDÕSZÛRÉST tartunk!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfõn: 12-18 óráig
Kedden: 8-14 óráig
Szerdán: 12-18 óráig

Csütörtökön: 8-14 óráig
Pénteken: 8-14 óráig

A tüdõszûrés helye: OMK

ATÜDÕSZÛRÉS KÖTELEZÕ!

Személyi igazolványt, TB kártyát,
valamint az elõzõ évben kapott

tüdõszûrõ igazolást hozzamagával!
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�A� típusú pályázati kiírás
DömsödNagyközségÖnkormányzata azOktatási ésKulturális

Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2008. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sõoktatási hallgatók számára a 2007/2008. tanévmásodik és a

2008/2009. tanév elsõ félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag
támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

� Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
� A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakkép-

zésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztön-
díjra.
� Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a

pályázati kiírás feltételeinek.
� Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogo-

sultak a BursaHungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanul-

mányi félév (2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév elsõ
féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008.március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hall-

gatói jogviszonya a 2007/2008. tanévmásodik félévébenmegfeleljen a
pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati

ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkor-
mányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
részére � kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenõrzése céljából � átadja illetõleg a pályázati forduló
lezárultáigmaga kezelje.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkor-

mányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hoz-
záférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.
A pályázat kötelezõmellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-iga-
zolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egyháztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl.
3. A szociális rászorultság igazolása.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellék-

letekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnakminõsül.
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja el

a beérkezett pályázatokat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2007.

december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

� Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj
folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ
változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és az OKM támo-
gatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920).
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-

szer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban résztvevõ hallgatók jut-
tatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet szolgál.

�B� típusúpályázati kiírás
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel

rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középisko-

lások;
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény-

bemég felvételt nemnyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény kere-

tében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és ta-
nulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesenmegkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanul-

mányi félév.

Apályázat kötelezõmellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egyháztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellék-

letekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnakminõsül.
A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles

írásban 2008. szeptember 1-jéig azOktatási és KulturálisMinisztéri-
um Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a
2008/2009. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg
tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról,
hogy a 2008-as felvételi évetmegelõzõennyert-e felvételt felsõoktatási
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz
eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ
évi fordulójából kizárható.

Változómunkahelyre, fizikai munkára férfi munkaerõt keresünk,
20-45 éves korig. Szakképzettség nem szükséges,

bérezésmegegyezés szerint.
Érdeklõdni lehet:

06-20-369-6404-es telefonszámon.

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy ésVVeeccssééssii SSáánnddoorr
állandó kiállítása

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

BELÉPÕJEGYEK: felnõtt: 100 Ft; nyugdíjas, diák: 50 Ft
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Álláshirdetés
november, december, illetve

2008-as kezdéssel

A Budapesti Fegyház és Börtön várja a bün-
tetés-végrehajtási hivatás iránt érdeklõdõ, hatá-
rozott, jó kiállású, a kihívásokat kedvelõ fiata-
lok jelentkezését.
A betöltendõ beosztás: körlet illetve bizton-

sági felügyelõ (objektum és személyõrzés, kísé-
rés, a fogvatartottak életének irányítása, rendé-
szeti jellegû feladatok 12/24�12/48-as munka-
rend keretében).
Feltételek:
� betöltött 18. életév, be nem töltött 35. életév
�magyar állampolgárság és állandó belföldi
lakóhely

� büntetlen elõélet
� legalább szakiskolai végzettség
� egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
Amunkába állás a szükséges orvosi vizsgála-

tok elvégzése után lehetséges, a felvételi eljárás
körülbelül 2 hónapot vesz igénybe.
A feltételeknek megfelelõ jelentkezõk a bün-

tetés-végrehajtási szervezet tiszthelyettesi állo-
mányába határozatlan idõre kerülnek kineve-
zésre, egy év próbaidõ kikötésével, a szükséges
szakmai iskolai végzettségmegszerzése után.

Juttatások:
� havi illetmény és pótlékok a fegyveres erõk

hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszo-
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerint
� havonta 5000 Ft értékû étkezési jegy
� munkába járási és hétvégi hazautazási költ-

ségtérítés, mely a BKV bérlet 50%-a, illetve a
teljes árú buszjegy 80%-a, a vonatjegy 86%-a
� 13. havi illetmény
� betegség esetén 100% táppénz
� egyenruházat
� korkedvezményes nyugdíj
Vidékiek számára az intézet közelében lévõ

szállón tudunk elhelyezést biztosítani havi 5400
Ft térítés ellenében.
A jelentkezõket folyamatosan várjuk, a mun-

kakörökrõl és a felvételi eljárás folyamatáról
bõvebb felvilágosítást a 06-1/432-5923-as, illet-
ve a 06-1/432-5905-ös számokon kaphatnak.
Személyesen Budapesten, a 1108 (X. kerület)
Kozma utca 13. szám alatt (az Új Köztemetõ
mellett) várjuk a jelentkezõket hétköznap 8 és
12 óra között. Kérjük, szíveskedjenek részletes
önéletrajzukat és a végzettséget igazoló bizo-
nyítványokat magukkal hozni. Levélben is je-
lentkezhetnek a fenti címen, ez esetben önélet-
rajzuk mellé a bizonyítványok fénymásolatát
csatolják.
Várjuk jelentkezésüket!

Az intézet vezetése

Felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
PestMegyei IgazságügyiHivatal Jogi

Segítségnyújtó Szolgálata és Áldozatsegítõ
SzolgálataKISKUNLACHÁZÁNA

CSALÁDSEGÍTÕÉSGYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLATNÁLMINDENHÓNAP
ELSÕKEDDJÉN13-15 óráig ingyenes

ügyfélfogadást tart.
1. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat egysze-

rûbb ügyeken INGYENES JOGI TANÁ-
CSOTAD, bonyolultabb esetekben pedig hatá-
rozatot hoz, amellyel ügyvéd igénybevételére
van lehetõség. Jelenleg még csak peren kívüli
ügyekben készítenek beadványt, okiratot, ill.
keresetlevelet, valamint adnak jogi tájékozta-
tást, jogi képviseletre azonban még nincs lehe-
tõség.
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy
� aki szociálisan rászorult, s az 1 fõre jutó

nettó jövedelem a közös háztartásban élõknél
nem éri el a nyugdíjminimumot (27.130.-),
azoknak nem kell fizetni a jogi segítségnyúj-
tásért,
� ha ez az összeg aminimálbér (68.069.-) és

a nyugdíjminimum (27.130.-) közé esik, az
ügyvéd munkadíját (amely 3450.- + ÁFA órán-
ként) az állam megelõlegezi, s azt csak 1 év
múlva kell csekken visszafizetni.

2. Az Áldozatsegítõ Szolgálat büntetõ-
ügyekkel kapcsolatban ingyenes tájékoztatást
ad, a szociális, jogi és egészségügyi ellátások-
ról, beadvány, kereset szerkesztéséhez szakjo-
gászi segítséget nyújt 6 hónapon belül,
136.138.-/fõ nettó jövedelemhatárig.
Azonnali pénzügyi segélyt kaphat az áldo-

zat bármely bûncselekmény kapcsán, ha azt az
elkövetéstõl számított 3 munkanapon belül
igényli (pl. utazásra, szállásra, gyógyszerre, te-
metésre).
Állami kárenyhítést is kérhet � a sértett és

együtt élõ családtagjai � az itt megjelölt szociá-
lis rászorultság esetén, ha személy elleni szán-
dékos, erõszakos bûncselekmény áldozata
lett és súlyos egészségkárosodást szenvedett.
Az erre vonatkozó kérelmet 3 hónapon belül
lehet elõterjeszteni formanyomtatványon,
amelyhez rendõrségi igazolás is szükséges. A
számlákkal igazolt költségeket és keresetkiesést
tudjuk kompenzálni.

Pestmegyei IgazságügyiHivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálata
1116Budapest, HauszmannAlajos u. 1-3.
Tel.: 06-1-450-2592

Pestmegyei IgazságügyiHivatal
Áldozatsegítõ Szolgálata
1116Budapest, HauszmannAlajos u. 1-3.
Tel.: 06-1-371-8921

Derûs és olykor komor

Örömteli és vészterhes

Melegszívû vendéglátó

Szellõjárta emlékjáró

Ördöngös és ésszel teli

De nékem kedves és emberi.

NagyMiklósné
SzabóAnna

HHoonnffooggllaallááss
Okos fejben ésmunkás kézben nincs hiány
Munkahelyünket mindenütt szétdúlták
Nem érdeke a világnak, hogy itt élhessünk e
Hazában
Tudják jól, hogy munka és ész nagyhatalom
vagyunk
Folyton el akarják venni, amit tudunk de
nagyon.

Nem adhatjuk oda mindenünket sajnálom,
hogy nem tudják
Adtunk elég tudós embert Hazánkból ezt is
tudhatnák
Semmi nem elég hát a világnak belõlünk
Mostantól tegyünk magunkért és meglátja a
világ
Nem lehet lesöpreni a szépHunniát.

Csináljunk igazt, könnyût és nehezet csinál-
junk hát
Szépmíveset és nemeset
Csináljunk olyat ami csak ránk jellemzõ
Találjuk ki együtt a termékünk anyagát
A címke pedig piros, fehér, zöld legyen az ol-
dalán.

Elõdeink nyomán, s utódaink elõtt menetel-
jünk a világ elõtt
S folytassák utódaink amit mi elkezdünk
mert beérik a gyümölcs
Egyszer ha Hunnia jól sáfárkodik, tegyük
megmódszeresen
Azt amit kell, ha néha elbukunk hát pattan-
junk fel
Gerincünk egyenes lesz végül, szívünk
érzületje s a zászlónk színe
Piros, Fehér, Zöldben lobogjon a szélben!

NagyMiklósné
SzabóAnna
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Augusztus 20-án amegszokott helyszínen volt a községi ünnepség. Az
ökumenikus istentisztelet keretén belül Szabó Péter lelkipásztor prédiká-
ciója és bibliamagyarázata tette emlékezetessé a hallgatóság számára ezt
az ünnepet.
Utána Bencze István polgármestermondott ünnepi beszédet, amelybõl a

jelenkor községünket érintõ fejlesztéseire, örömeire, nehézségeire is kitért.
Majd következett A SZÉP DÖMSÖDÉRT emlékplakettek átadása,

ahol Ispán Ignác bizottsági elnök volt a polgármester segítségére.
Az ünnepimegemlékezésen közremûködött aMusicaNostra nõi kórus

és a �Vargatestvérek� gyermekzenekar Orosz Kinga vezetésével.
Az ünnepség végénmegkoszorúzták aHõsi halottak emlékmûvét.
Este a Kék-DunaVendéglõbenmûsoros est, majd az EuroshipMarine-

park jóvoltából a Duna-parton tûzijáték zárta az ünnepet.
(I)

Augusztus 20.

Amikor kötõdésrõl beszélünk, általában az
anya szerepe kerül elõtérbe, hiszen a babát õ
hozza a világra, õ szoptatja, és általában õ
marad otthon a kicsivel. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy a gyermek nem
tanul meg az édesapjához kötõdni, és
hogy erre a kötõdésre ne lenne szük-
sége.
Ma már nincsenek egyértelmû el-

várások a tekintetben, hogy mi a dol-
ga egy férfinek és egy nõnek a család-
ban, hiszen egész társadalmunk is
alapvetõ változásokon ment keresz-
tül. Egyre terjed az a felfogás, misze-
rint az apának dolga van a konyhában
és a fürdõszobában is, részt kell ven-
nie a gyermeknevelésben, sõt mára
már a szülõszobába is szabad bejárá-
sa van a leendõ apának.
Gyermekük születése után általá-

ban az apákban is erõs kötõdés alakul ki a ba-
bához. Az apák jellemzõen nagyon büszkék a
gyermekükre, szívesen veszik fel, játszanak
vele � bár sokan elõnyben részesítik a �fér-
fias� dögönyözést, emelgetést, pörgetést, do-
bálást. Sokáig élt az a nézet, hogy ez így ter-
mészetes és az egész férfinemre általánosít-
ható, de nemzetközi kutatások alapján mára
úgy tûnik, hogy ez a fajta játék kultúrafüggõ
jelenség, számos európai országban ritkán
fordul elõ, míg más államokban erõsen jel-
lemzõ.
A babák szerepét figyelve nem találtak kü-

lönbséget abban, ahogyan egy csecsemõ az

anyjával, illetve az apjával viselkedik, mind-
kettõ társaságában azt teszi, ami a szokásos
dolga, nézeget, gõgicsél, mosolyog� stb.

Különbségtétel nélkül

Az apák oldalát vizsgálva egyéni különb-
ségek természetesen vannak férfi és férfi kö-
zött, de nem tûnik igazolódni az a nézet, mi-
szerint a nõkmár eleve érzékenyebbek lenné-
nek a csecsemõkre. Valóban gyakori, hogy az
anya játssza a fõszerepet a gyermek gondozá-
sában, ezért több idõt is tölt vele, és természe-
tesen jobban rá is van hangolódva. Ha azon-
ban egy férfi olyan helyzetbe kerül, hogy neki
kell ellátni az anyai feladatokat � a legtöbb
apa ugyanolyan erõs kötõdést tud kialakítani
a gyermekével, mint egy anya.
Ha erre nincs szükség, és a gyermek kötõ-

désének elsõszámú tárgya az anya, az apával

való kötõdés általában kicsit késõbb jelenik
meg, demegjelenik!
Hogymikor, az alapvetõen attól függ, hogy

az apamennyi idõt tölt a gyermekével,meny-
nyire vesz részt a gondozásban,
menyit játszik vele.
Úgy tûnik, hogy az apák többet ját-

szanak a gyermekükkel, mint ameny-
nyi idõt az etetésével vagy a fürdeté-
sével töltenek � ezeket a tevékenysé-
geket inkább tarthatjuk a nõk �privi-
légiumának�, mint a gyermekhez fû-
zõdõ érzelmi kötõdést.
A babák nem tesznek alapvetõ kü-

lönbséget anyjuk és apjuk között, ah-
hoz kötõdnek, aki foglalkozik velük,
idõt és figyelmet szentel nekik, és
aki testileg-érzelmileg elérhetõ szá-
mukra.
Az apjukhoz is erõsen kötõdõ

gyermekek a stressz kevesebb jelét mutatják,
amikor egyedül hagyják õket, mint azok a
csöppségek, akik csak az anyjukhoz kötõd-
nek erõsen.
Számosmás pozitív hatása is van annak, ha

az apa aktívan részt vállal gyermeke nevelé-
sében és a család életében, de ezek egy része
már túlmutat a kötõdés témakörénél.

Ezzel a cikkemmel szeretnék elbúcsúzni
olvasóimtól, köszönöm a pozitív és segítõ
észrevételeket, a biztatásokat, a TÜNDÉR-
KÉK babarovat befejezõ írását olvasták.

OrosnéDávid Ildikó

T Ü N D É R K É K
Kapcsolódás az édesapához
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2006 õsze ótaminden hónap utolsó szerdá-
ján, 14-16 óráig tartjuk az összejöveteleket az
Egészségházban, a védõnõi tanácsadóban.
Várunk minden érdeklõdõ kismamát, anyu-
kát. Az aktuális és a résztvevõket éppen ér-
deklõ témákról beszélgetünk. Szó esett már
eddig a szoptatásról, a nem kötelezõ védõol-
tásokról, a homeopátiáról, a csecsemõk és

kisdedek dalairól és mondókáiról és a keres-
kedelemben kapható bio készítményekrõl.
Az augusztusi beszélgetés ismét az anyate-

jes táplálás elõnyeirõl, fontosságáról szólt.
Örömmel mondhatjuk el a legutóbbi védõ-

nõi statisztika alapján:
a félévben született 20 csecsemõbõl:
négy hónapos korban 19,

hat hónap után 17,
1 éves kor után 11 szopott.
Augusztus elsõ hete az anyatejes világhét,

ebbõl az alkalomból köszöntünk minden
szoptató édesanyát!

Védõnõk
Elérhetõségeink: 06-24-434-908
domsodivedono@citromail.hu

Válasszon akciós lakossági termékeink közül, költse el a felvett hitel összegén felül az idén
esedékes törlesztõ részleteket is! (6100 � 89100 Ft/hó)

�

Az idõ pénz, de Tõlünkmindkettõt megkapja!

�

Gyors és rugalmas ügyintézés.

További információért és az igénylési nyomtatványokért szíveskedjen felkeresni kirendeltségein-
ket, illetve www.faytakarek.huweboldalunkat!

2344Dömsöd,Kossuth L. u. 61.
Tel.: 06-24-533-075

Jelen tájékoztató nemminõsül hivatalos (PTK. 211. §-a szerinti) ajánlattételnek, célja a figyelem felkeltése.
Pénzintézetünknél a hitel elbírálásaminden esetben egyedileg történik. A feltüntetett kondíciók változtatásának jogát fenntartjuk!
ATHMmeghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén amértékemódosulhat.

NÁLUNKOLCSÓBBAZÉVVÉGE

FÁYANDRÁSTAKARÉKSZÖVETKEZET

Újra indul a Baba-Mama Klub!Újra indul a Baba-Mama Klub!
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NÉPTÁNC OVISOK
FIGYELEM!

2007. szeptember végén ismét in-
dulnak foglalkozásaink az OMK-
ban!
Mindenkedves régi és új tagunkat

és szüleiket szeretettel várom az elsõ
bemutató órára!

(Szeptember végén szeretném tarta-
ni, a pontos idõpontról az óvodák fali-
újságjain tájékoztatok mindenkit, mi-
vel még idõpont-egyeztetés szükséges
az OMK-val.)

Olyan legények és leányok jelent-
kezését várom, akik szívesen énekel-
nek, táncolnak, körjátékoznak.

Jelentkezni és érdeklõdni a 06-30-
2789-581-es telefonszámon lehet.

OrosnéDávid Ildikó

A nevelés tízparancsolataA nevelés tízparancsolata
�4. Parancsolat�: Légy következetes!

A szokások elterjedését és megerõsödését szol-
gálja a nevelés következetessége.

Az állandó következetes elvárás, ellenõrzés jut-
tatja el a gyermeket odáig, hogy nem csak otthon,
de bárhol idegen környezetben is mûködik a szo-
kás (köszönés, kézmosás stb.).

Ha nem vagyunk következetesek, a gyerek bi-
zonytalanná válik, megzavarja, és akkor is, ha el-
lentmondó viselkedést várunk el tõle ugyanazon
helyzetekben. Nem érti, miért kellett tegnap kö-
szönni ésmamiért nem.

Ahhoz, hogy a gyerek tudjamihez tartsamagát,
hogy biztosan eligazodjon az életben, következe-
tesnek kell lenni. A felnõttõl elvárható, hogy ítéle-
teit fontolja meg, gondolja át, vegye számba a kö-
vetkezményeket, és annak függvényében döntsön,
mit mond a gyereknek!

Ehhez hozzátartozik az is, ha tévedünk, nyu-
godtan valljuk be. �Tévedni emberi dolog!� �
mondja amagyar közmondás.

Mi felnõttek is hibázhatunk, és ezt felesleges tit-
kolni, azért is érdemes beismerni, mert a gyerek
sem esik pánikba ha hibázik, õ is bevallja saját té-
vedését.

Az ilyen helyzetben nincs alapja a büntetésnek,
hiszen a felnõtt sem bûnhõdik.

A megbeszélés, az ok-okozat felszínre hozatala
viszont fontos, hogy még egyszer ne essünk
ugyanabba a hibába. Így kellemetlen szituációtól
kímélhetjükmagunkat és gyermekeinket is.

A következetesség az ígéretek megtételében és
teljesítésében is elengedhetetlen!

Újra egy közmondás: �Az ígéret szép szó, ha
megtartják úgy jó.�

A gyermeknevelésben nem tehetünk �csak
úgy� ígéreteket. A legkisebb gyermek is felfogja,
ha valamit ígérnek neki, számon tartja, fõleg ha ez
õt érzelmileg közel érinti.

Ne ígérjünk felelõtlenül, súlyos következmé-
nyei lehetnek!

Ha a gyermek azt tapasztalja, hogy csak ígér-
nek, de nem történik semmi, egy idõ után sem-
mibe veszi a mondottakat, �meghal� a hite a fel-
nõttekben.

Hétköznapi életünk szabályokhoz kötött. Nem
élhetünk saját elgondolásaink szerint, nem okoz-
hatunk büntetlenül kárt társainknak. A szabályok
egy része írott (törvény), másuk íratlan formában,
de befolyásoljákmindennapjainkat.

A szabályok betartásával is különbözõek va-
gyunk. Vannak akikminimális szabályokat fogad-
nak el, ezekhez is nehezen igazodnak és vannak,
akik tudomásul veszik, hogy csak elemi szabályok
mentén élhetik életüket. Tény, hogy a szabályok
korlátokat jelentenek, egyúttal azonban biztonsá-
got is. A gyermek életében azért vannak, hogy
védjék õket a fel nem ismert bajtól, veszélytõl, ele-
jét vegyék a sérüléseknek. Nehéz megtalálni a
gyereknél a középutat, hogy védjenek, de ne gátol-
ják a mozgását, tevékenységét, ismeretszerzését.
Az ésszerû korlátozás hozhat csak eredményt. A
sok tiltás csak dacot válthat ki vagy elveszíti ked-
vét mindentõl, elsorvad az érdeklõdése, kíváncsi-
sága. Képtelen saját fejlõdési útján továbbhaladni.

A szabályokra, azok mûködésére is vonatkozik
a következetesség!

Amit szabályként meghatároztunk, annak be-
tartását a hozzátartozó szituációban mindig köve-
teljük is meg!

Elõfordulhat, hogy külsõ körülmények miatt
felfüggesztünk egy-egy szabályt. Ilyenkor mindig
kötelességünk a gyermek tudomására hozni, mi
változik meg és miért, meddig tart és mi lesz utá-
na. A kisebbeknél többször kell ismételni az emlé-
kezetben tartás rövidségemiatt.

Az életkor elõrehaladtával egyre kevesebb ne-
velési gondot okoz. A legnagyobb foka, amikor
elõzetes figyelmeztetés nélkül a gyermek betartja
a szabályt, mert igényévé válik /belsõvé válik/.

Túrócziné BékyKatalin

DooRDooR

NyelviskolaNyelviskola
új nyelvtanfolyamok

kezdõtõl haladóig

Beíratkozás:

szeptember 12. szerda

17.00 � 18.00 óráig

Helyszín:

Petõfi Sándor

Mûvelõdési Központ

Dömsöd, Béke tér 2.

Telefon, információ:

06-20-314-1111

ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
ÉS ALLIANZ BANK ZRT.

Ügyfélszolgálat az OMK-ban minden hétfõn du. 14-18 óráig!
Tanácsadás, biztosításkötés, kárbejelentés!

Biztosítások: élet-, baleset-, egészség-, utas-, lakás-,
vállalkozói vagyonbiztosítások, valamint kötelezõ gépjármû-,
felelõsség- és ÚJ casco biztosítás együttkötése esetén
jelentõs kedvezmények!
Magán- és önkéntes nyugdíjpénztár kötése.

ALLIANZ BANK SZOLGÁLTATÁSAI:
� Folyószámlák nyitása
� Hitelkártya-igénylés
� Lekötött betétek nyitása
� Személykölcsön-igénylés
� Jelzáloghitelek ügyintézése

Józanné Hegyi Mária � Dömsöd, Attila u. 1. Tel.: 06-30-267-2718
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A cikk különlegessége, hogy az ovisok �toll-
ba mondták� elképzelésüket az iskoláról. A lap
következõ számában még mindig olvashatnak
arról, milyen érzésekkel, gondolatokkal készül
egy ovis az iskolába.

Jó az iskola,mert sok feladatot lehet csinálni,
és attól okosak leszünk.
Más, mint az ovi, mert ott nem lehet egész

nap játszani.
Takács Fata, volt ovis

Jó az iskola, mert tanulni lehet.
Rácz Vivien, volt ovis

Tanulunk az iskolában.Az ebédlõben kell en-
ni, és ha csengetnek, a terembe vissza kell men-
ni. Az udvaron egy kicsit lehet játszani, amikor
szünet van.
Kreisch Beatrix, volt ovis

Rossz lesz az iskolában, mert sokat kell ta-
nulni meg írni. Csak a szünet-
ben az ennivaló jó. Az ovi az jó,
mert sokat lehet játszani, az is-
kolában csak keveset.
Sipos Evelin, volt ovis

Az iskola olyan lesz, mint az
óvoda. Színezni lehet majd. Jó
lesz iskolába járni.
Nagy Barbara, volt ovis

Mint a logopédia, olyan lesz
az iskola. Csendben kellmarad-
ni. Tanulni kell. Ha szünet van,
ki lehet menni játszani, focizni.
Szeretnékmár iskolába járni, és
hétéves is szeretek lenni. Szere-
tek feladatozni.
KunNano, volt ovis

Írni kell, olvasni. Az iskolában tanulni kell,
az oviban játszani lehet. Az iskolában nem lehet
játszani, de várommár az iskolát!
TakácsMarci, volt ovis

Jó az iskola, mert lehet tanulni. Tornázni meg
színezni lehet az oviban, az iskolában meg ta-
nulni kell. Nem lehet játszani.
Nagy Rajmund, volt ovis

Nem tudom,milyen lesz az iskola.Más, mint
az ovi.
Kiss Benjámin, volt ovis

Jó lesz az iskola. Mert lehet játszani. Jelent-
kezni kell, ha a tanító néni valamit mond. Ol-
vasni lehet, írni.
Kincses Sándor, volt ovis

Sok tanítás van az iskolában. Kint, az udva-
ron lehet egy kicsit játszani, amíg be nem csön-
getnek.
Fekete Levente, volt ovis

Más lesz,mint az óvoda,mert ott van tábla is,
és ott nem lehet játszani. Azt kell csinálni, amit
a tanító néni mond.
Pethes Patrícia, volt ovis

Az iskola az OMK-ban van. Tanulni kell.
Varga Szimonetta, volt ovis

Padok vannak. Írni kell. Rajzolni szoktak, ol-
vasni. Jó lehet ott!
Blahó Rebeka, volt ovis

Tanulni kell. Írni. Ki lehet menni, akkor lehet
játszani. Olvasnak is. Tanító néni van a gyere-
kekkel.
Imre Zsófi, volt ovis

Jónak képzelem az iskolát. Tanulni kell. Az
oviban könnyebb a színezés meg számolás, az
iskolában nehezebb. De ott is lehet rajzolni. Ol-
vasni is lehet.
Pataki Nikolett, volt ovis

Lehet rajzolni, írni, matekóra is van. Kicsit
lehet játszani, ha kicsöngettek.
Ormándi Kevin, volt ovis

Megtanuljuk a betûket. Másabb, mint az ovi.
Ott van csöngõ. Csak akkor lehet játszani, ha ki-
csöngettek.
Kovács Gergõ, volt ovis

Jó az iskola, mert ott tanulni kell. Könyvek
vannak. Amikor szünet van, lehet játszani. Írni
kell, olvasni, számolni, matekozni. Csak kicsit
lehet játszani, amikor szünet van.
Budi Norbi, volt ovis

Nagyobb, mint az óvoda. Nincsenek jelek,
hanem nevek. Írni kell.
Holczimmer Fanni, volt ovis

Szerintem jó az iskola. Kint lehet játszani.
Lehet tornázni, rajzolni, tanulni.
Sas Dorottya, volt ovis

Jó az iskola. Azért, mert tanulunk, színezünk,

olvasunk. Sokat megtudhatunkmindenrõl. Szü-
netben lehet játszani is.
FeketeMartina, volt ovis

Majdnem olyan, mint egy ovi. De ott tanulni
kell. Nagyon jó lehet. Várommár az iskolát!
Pozsár Zsófia, volt ovis

Jó nagy az iskola. Osztálytermek vannak, van
a falon egy nagy tábla. Betûket fogunk tanulni,
mert olvasni tanulunk.
Kovács Vivien, volt ovis

Nagy az iskola. Vannak termek, van sok pad.
Biztos jó. Tanulni lehet, az óra végén ki lehet
menni játszani.
Perger Balázs, volt ovis

Várom az új tanévet! Szerintem az a jó a
nagyiskolában, hogy nagy az udvar, és hogy ve-
lem lesznek a barátaim.Van rossz is, hogy a régi
tanító néni már nem lesz velünk, pedig õ egé-

szen negyedikig kísért bennün-
ket. De azért jó lesz az új iskolá-
ba járni, várom az új tanévet!
Horváth Tamás, volt 4. c

oszt.

Én azt hiszem, hogy jó lesz a
felsõ tagozat. Majd befogad-
nak, és nem csúfolnak. A taná-
rok is kedvesek és aranyosak
lesznek velem és a többiekkel.
Remélem, hamar megtalálom,
hogymilyen terem hol van.
Csehi Szilvia, volt 4. c oszt.

Azt várom az új tanévtõl,
hogy legyen sok barátom, jó ta-
náraim. Szeretnék jó jegyeket is!
KincsesSzandra, volt 4. coszt.

Remélem, hogy az új tantárgyak nem lesznek
nehezek, a tanárok pedig nem lesznek annyira
szigorúak.
Göllény Zsombor, volt 4. c oszt.

Azt váromaz új tanévtõl, hogy a tanárok ked-
vesek legyenek. Biztos nehéz lesz tanulni.
Nekem az tetszik, hogy nagy az udvar, és van
büfé a felsõ tagozatban. Biztosan jó lesz ott
lenni!
Jóni Dániel, volt 4. c oszt.

Biztos vagyok benne, hogy sok tanárom lesz.
Most még nem gondolkodtam azon, milyen
lesz az új tanév, ugyanis a gyerekeknek az a dol-
guk, hogy tanuljanak, és én most a negyedik
osztályra figyelek. Biztosan a nagy iskolában is
kedves tanárok lesznek.
Ispán Krisztina, volt 4. c oszt.

Remélem, jó lesz az új tanév. Jó dolgokat
várok tõle.
Kerékgyártó Krisztián, volt 4. c oszt.

Mit gondolsz az új tanévrõl?

Pethes Vivien
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Nem kell megijedni, szerintem jó lesz az új
tanév. A tanárok is kedvesek lehetnek. Én már
voltam a nagy iskolában történelemórán. Jó
volt. Amatematika és az informatika is tetszett.
FabulaMária, volt 4. c oszt.

Úgy érzem, hogy jó lesz az új tanév. Nagyon
várommár az informatikát, a számítástechnikát.
Remélem, a nagyok nem fognak bennünket
bántani! Abban az iskolában van egy pár bará-
tom és unokatesóm.
MárkusAndrás, volt 4. c oszt.

Azt várom az új tanévtõl, hogy befogadjanak
és szeressenek, legyenek barátaim. Szeretném,
ha sok jó jegyet kapnék, és nem lenne semmi
baj a nagyokkal. Alig várommár, hogy felmen-
jek az ötödik osztályba!
SebõkDániel, volt 4. c oszt.

Szeretnék sok jó jegyet kapni. Legyenek hoz-
zám jók, és barátkozhassak.
Sass Levente, volt 4. c oszt.

Kíváncsi vagyok, milyenek lesznek a gyere-
kek, a tanárok, az új iskola. Tudom, hogy min-
den óránmáshova kell menni.
Szíjártó László, volt 4. c oszt.

Én azt várom az új tanévtõl,
hogy jók legyenek a tanító né-
nik és bácsik. Azt szeretném,
hogy sok ötösöm legyen, jeles
tanuló legyek. Szerintem jó lesz
a felsõ tagozat.
Kõvári Áron, volt 4. c oszt.

Nagyon várommár az új tan-
évet! Az ötödik osztály egy ki-
csit nehéz, de nem megy el a
kedvem tõle. Mi leszünk ott a
legkisebbek, de nem baj, mert
sok barátom van ott, meg az
osztálytársaim.
Kolompár Zsanett, volt 4. c oszt.

Kicsit félek az ötödik osztálytól. Nehéz lesz
beilleszkedni, megtanulni a termek sorrendjét.
Az a legnehezebb, hogy sokkal több tanár lesz,
és több óra. Remélem,meg tudom jegyezni!
Nagy Tímea, volt 4. c oszt.

Nagyon várom már, hogy felmenjek a felsõ-
be. Várom az új tanévet, az új tanító néniket, bá-
csikat. Az ötödik osztály egy kicsit nehéz lesz,
de nem baj. A felsõ tagozatbanmi leszünkmajd
a legkisebbek, de ez nem veszi el a kedvem.
Füki Beatrix, volt 4. c oszt.

Én úgy gondolom, az új tanév hozhat jót is és
rosszat is. Pl.: a rossz az, hogy nem tudom, fel
vagyok-e készülve arra az intenzív tanulásra,
ami szükséges a felsõben. A jó, hogy többfajta
óránk lesz. Megpróbálok tenni azért, hogy az
eredményeim jók legyenek. A tanítók szigorú-
ak, de lehet, hogy éppen ez kell nekünk!
Gyimesi Viktória, volt 4. c oszt.

Nem tudom, be tudok-e illeszkedni abba a

nagy és szép iskolába! Nagyon várom, mert
megismerhetem az új tanárokat, szerezhetek új
barátokat, együtt játszhatunk. Mikor órát vol-
tunk a felsõben látogatni, nekem tetszett. Izga-
lommal várom az ötödik osztályt!
CsonkaOrsolya, volt 4. c oszt.

A kíváncsiság hajt, hogy mi lehet ott fent a
felsõ tagozatban. Sokmindent hallottamaz oda-
járó gyerekektõl. Örülök, ha én is oda fogok jár-
ni, mert akkormár én is nagy leszek!
Izsák Nóra, volt 4. c oszt.

Már kíváncsi vagyok a hetedik osztályra,
hogymilyenek lesznek az új tantárgyak és az új
tanárok. Jó lenne, ha jövõre is sok szünet lenne,
meg sok rendezvény. Jó lenne a focikapuk mö-
gé drótot tenni. Remélem, jövõre is sokat kirán-
dulunk!
Józan Bence, volt 6. b oszt.

A hatodik osztály második félévében �bele-
húztam�egy kicsit a tanulásba. Amit az új tan-
évben szeretnék:

Ne legyen nehéz a történelem.

Több legyen a technika, a rajz és az osztály-
fõnöki óra.
Szeretném, ha megvalósulna az angliai út

úgy, mint az idén az olaszországi kirándulás.
A következõ évben szeretném, ha jobb lenne

a bizonyítványom!
Kolompár Péter, volt 6. b oszt.

Kíváncsi vagyok a hetedik évre. Jó lenne egy
kicsivel több szünet, mint tavaly volt. Nagyon
sok dolgozatot írtunk, abból elég lenne keve-
sebb is. Jó lenne, hamegcsinálnák a kosárpalán-
kot, a drótot a kerítésen.
Kiss Sándor, volt 6. b oszt.

Jó lenne, ha kevesebb lenne a rongálás az is-
kolában, mert ez a pár gyerek a többi kedvét is
elronthatja.
Duzmath László, volt 6. b oszt.

Ne legyenek a tanárok nagyon szigorúak.
Tartsanak tovább a szünetek. Én az új tanévben
nagyon belehúzok a tanulásba.
Füki Zsombor, volt 6. b oszt.

Jó lenne, ha több sport lenne. Szeretném, ha a
fiúk és a lányok külön tesiznének. Jó lenne, ha
többször tudnánk a csarnokban tornázni!
Bõdi Lajos, volt 6. b oszt.

Legyen több iskolai rendezvény, sport. Le-
hetne egy-két új tanár. Jó lenne, ha a tanterme-
ket a nyáron kifestenék, hogy az ötödikesek ott-
hon érezzékmagukat.
Gyökeres Kitti, volt 6. b oszt.

Én azt szeretném, ha az iskolai programok
száma megnõne, mert ezeken a gyerekek job-
ban összeszoknának és megismernék egymást.
Több sportnapot kellene szervezni, és azok a
gyerekek, akik nem szeretik a sportot, a csapa-
tért akkor is megtennék, amit kell. Ne mindig
futóverseny legyen, hanem valamilyen más
sport, pl. foci, kézilabda. Sokan tehetségesek a
labdajátékokban. Ezek a programok az iskola
tanulóit összeszoktatnák.
Muzs Szabina, volt 6. b oszt.

Amit elvártam, azt ebben a tanévben meg-
kaptam. Az új tanévben szeretnék javítani. Kí-

váncsi vagyok az új tantár-
gyakra is. Szeretném, ha még
több sport lenne az iskolában,
és más iskolai rendezvény is.
Persze szeretném, ha a pá-
lyázaton megnyernénk az ang-
liai utat, és oda is el tudnánk
menni, mint Olaszországba.
SzabóMáté, volt 6. b oszt.

Jó lenne, ha az egész osztály
el tudna jönni az angliai útra.
BaloghAnna, volt 6. b oszt.

Az iskola és az udvara le-
gyen egy kicsit otthonosabb.
MuzsOrsolya, volt 6. b oszt.

Szeretném, ha létrejönne az
angliai út. Lehetne még több ilyen út is. Legyen
néha olyan is, amikor tévét is nézünk.
Csinos Zoltán, volt 6. b oszt.

Szeretnék javítani jövõre. Remélem, köny-
nyebb lesz a hetedik osztály, mint a hatodik.
Szeretném, ha több pályázat lenne.
Ambruska Csaba, volt 6. b oszt.

Szeretném, ha az osztályunk biztosan eljutna
Angliába. Jó lenne, ha a bizonyítványom ered-
ménye jeles vagy kitûnõ lenne, de az sem volna
baj, ha erõs négyes lennék. Szeretnék több osz-
tálykirándulást, és több szünetet, hogy ki tudjuk
pihenni magunkat.
SlezákMónika, volt 6. b oszt.

A mostani év vége nem mindenben alakult
úgy, ahogy terveztem. Jövõre majd jobban oda-
figyelek.
Dobrai Ferenc, volt 6. b oszt.

Én ettõl a tanévtõl mindent megkaptam, amit
szerettem volna, bár jövõre szeretnék a tanulás-
ba egy kicsit többet befektetni. Ez a tanév is

Takács Nóra
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gyorsan eltelt, inkább csak a jó dolgok, szavak,
jegyek, illetve egy-egy vicces mondat maradt
meg bennem, ami a tanároktól hangzott el. Mi-
vel a magyar a kedvenc tantárgyam és talán az
megy a legjobban, ehhez ragaszkodom a leg-
jobban. A tanáraim nagyon kedvesek voltak
hozzám az idén is. Szeretném, ha az új tanévben
több sport közül lehetne választani.
Kovács Gyula, volt 6. b oszt.

Ez a tanév jó volt. A tanáraim aranyosak vol-
tak. Remélem, a jövõ tanévben is ilyenek lesz-
nek.
Bajnóczi Laura, volt 6. b oszt.

Javítani szeretnék a jövõ évben. Igaz, hogy jó
a négyes, de szeretnék jeles lenni. Jó lenne, ha
több pályázatot hirdetne meg az iskola, és több
versenyt az osztályok között.
Bajnok Irén, volt 6. b oszt.

A hetedik osztályt nem várom annyira, mert
tudom, hogy a hatodiknál is nehezebb lesz. Sze-
retnékminél több idõt tölteni az osztálytársaim-
mal, sikereket elérni, és jókat kirándulni. Az
osztály átlagát is szeretném, ha nem csökkenne,
hanem növekedne. Nehezíteni fogja a dolgun-
kat az, hogy új tantárgyunk is lesz.
Csabai Zsigmond, volt 6. b oszt.

Az új tanévtõl azt várom, hogy javítsak a ta-
nulmányi eredményen, több sport legyen, keve-
sebb dolgozatot írjunk, és a labdafogó hálót ja-
vítsákmeg.
Kovács György, volt 6. b oszt.

Szeretnék jövõre több ötöst, fõleg történe-
lembõl. Matekból is szeretnék javítani, mert
úgy gondolom, többre vagyok képes ebbõl a
tantárgyból. Szeretném, ha jövõre az egész
osztály ki tudna menni Angliába, és gyako-
rolni az angol nyelvet. A jövõ évi Széchenyi
napok pályázaton szeretném, ha az egész
osztály együtt csinálna valamit, pl. makettet,
albumot. Több iskolai rendezvény lenne jó,
és osztálykirándulások szép helyekre, ahol
jókat szórakozunk.
Balogh Bence, volt 6. b oszt.

Legyen minél több osztálykirándulás. Jó
lenne, ha sikerülne az angol út. Menjünk so-
kat színházba, és ne legyen sok lecke. Le-
gyen sok osztály- és iskolabuli.
Perger Csaba, volt 6. b oszt.

Többet kellene futóversenyt tartani, ját-
szani, szórakozni, sportolni. Természetisme-
ret órán jó lenne többszörmegnézni a Dunát.
Legyen egy kicsit több a nyári szünet.
Léber Norbert, volt 6. b oszt.

Jó lenne megjavítani a focipályán a védõke-
rítést. Legyen minden teremben jó írásvetítõ.
Legyen az udvaron tengópálya is. Többet le-
gyünk a tornacsarnokban, és sokat játsszunk
labdával!
Haraszti József, volt 6. b oszt.

Lehetnetöbbsportésvalamilyenjátékévvégén.
Nagy Tamás, volt 6. b oszt.

A hetedik osztályban se hanyagoljuk el a
színházlátogatást. A hatodik évfolyamon is sok
színházi elõadást láttunk, és mindenkinek na-
gyon tetszett. Jövõre szeretném, ha egy osztály-
kiránduláson megnéznénk az Aggteleki Csepp-
kõbarlangot. Az új tanévben is szeretnék olyan
jó bizonyítványt elérni, mint hatodikban.
Gábor István, volt 6. b oszt.

Lelkiállapotunktól, hangulatunktól függetle-
nül, mindenféle szituációban kiváló társaságot
jelenthet számunkra egy jól megválasztott
könyv!

Kisiskolásoknak, hobby szinten érdeklõdõk-
nek, kikapcsolódni kívánó felnõtteknek egya-
ránt ajánlomaz új sorozatbanmegjelent SPORT-
AUTÓK c. kiadványt.
�A sebesség varázsa, a magas teljesítmé-

nyek, a csodálatos formák világa lenyûgözi az
embert. Ez a könyv a sportos típusú autókat mu-
tatja be a 20. és a 21. századból.

Különösen azok vegyék figyelembe, akik a
mindennapi munka, tanulás fáradalmait olva-
sással kívánják kipihenni, miközben imádják
nézegetni a gyönyörû képeket.�

Érdekes témával foglalkozik a Mi Micsoda
sorozat: A PÉNZ címû kötete.

�Apénz olyasmi, amivel a legtöbb ember nem
szeret foglalkozni, mégis rákényszerül. Mások-
nak viszont álmaik beteljesülését jelenti, ha sok
pénzhez jutnak, és egyéb nem is érdekli õket. Egy
biztos, a pénzmindenki számára kikerülhetetlen.
A szerzõ a legrégebbi idõkig ment vissza, s a

kauri csigáktól az ókori vereteken keresztül a hi-
telkártyákig és a �láthatatlan pénzekig� sorra
veszi a pénz különbözõmegjelenési formáit.�

A HOT DOGS hatodik kötetének címe: A
LECKEFÜZET ZABÁLÓ CÁPA. (Csajszik,
vigyázat! Sokkoló olvasmány!)

�Cápariadó!

A négy Hot Dog kalandos utakon egy titkos
laborba jut, ahol egy cápát tartanak fogva. Ez a
vérszomjas fenevad szemet vet Maxra, és addig
nem nyugszik, míg nem csillapítja étvágyát. A
másik háromHotDog természetesenMax segít-
ségére siet, és együtt szállnak szembe a támadó-
val��

Minden kedves olvasónak kellemes idõtöl-
tést, kikapcsolódást kívánok!

Vass Ilona
könyvtáros

Könyvtári kistükör

Madarász Petra
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Futó, rohanó, szaladó világunkban egyre
ritkábban állunkmeg. Egyre kevesebb figyel-
met szentelünk közvetlen környezetünkre,
emberi kapcsolatainkra. A sérelmeket, a nem
tetszõ dolgokat hajlamosak vagyunk felna-
gyítani, s inkább továbbállunk, mintsem
megpróbálnánk végigmenni a nekünk felállí-
tott akadálypályán!
Érvényes ez mind a magánéletünkre, mind

pedigmunkahelyeinkre!
Mindezek ellenére mégis vannak köztünk

olyanok, akik életvitelükkel, viselkedésük-
kel, hivatástudatukkal épp az ellenkezõjét bi-
zonyítják!
Lámpásként világítanak!

Azt sugallják, hogy igenis
meg lehet állni egy pillanat-
ra, lehet örülni egymásnak,
lehet buzdítani a jóra, a
szépre!
Õk azok, akik sziklaszi-

lárdan helytállnak és végig-
küzdik magukat a nekik ki-
jelölt akadálypályán, anél-
kül, hogymeghátrálnának!
Õk világítanak, rávilágíta-

nak arra, hogy így is lehet,
így érdemes!

Orosz Lajosné Marika
(vezetõ óvónõ) és Kovács
Martinné Gizike (óvó néni)
immár 30 éve készíti fel nagy
odaadással a kicsiny gyermekeket az iskolára.
Küzdenek azért, hogy a dömsödi óvoda min-
den igényt kielégítõen fogadhassa évrõl évre
kis lakóit, amely nagy mértékben az iskolára
való felkészítést ismagába foglalja!
Meghitt, ünnepélyes keretek közt köszön-

tötték Õket a kollegák, az egykori óvodások
és a Polgármester Úr.
Ezen különleges alkalom kapcsán kérdez-

tem az ünnepelteket.

KedvesMarika!

�Hogyan indultál el ezen a pályán?

� Mindig is szerettem a közösségi munkát,
a gyerekekkel való együttlétet. Nagykõrösön
nem kaptam kollégiumi férõhelyet az Óvónõ-
képzõ Szakközépiskolai jelentkezésemkor, így
Ráckevén az Ady Endre Gimnáziumban
érettségiztem. A négy év alatt sem változtat-
tam elképzelésemen, így jelentkeztemKecske-

métre az Óvóképzõ Fõiskolára. Az elsõ tanév
végén Szûcs Dánielné (Gizike óvó néni) meg-
keresett, hogy üres álláshely lesz Dömsödön
az óvodában. Király Andrásné Borika, az ak-
kori vezetõ kikérésével amásodik tanévetmár
levelezõ tagozaton folytattam, mivel 1977.
augusztus 25-ével felvételt nyertem képesítés
nélküli óvónõként szülõfalumban.

� Vezetõ óvónõként nagyon sok a kihí-
vás. Mi az, ami mindig erõt ad a továbblé-
pésre?
� Annak, hogy ilyen hosszú idõn keresztül,

többszöri megmérettetést követõen is szere-
tem amunkámat, két nagyon fontosmeghatá-
rozója van. Az egyik, hogy a család támoga-
tását érezzem, a másik, hogy a munkahelyi
közösség olyan legyen, ahová bármikor szí-
vesen megyek, mehetek, hiszen Õk a másik
családom.

� 30 év hosszú idõ, vegyes élményekkel.
Mégismi az, amimeg tudott tartani Téged
ezen a szép pályán?

� Mindaz, ami a kezdetekben is indíttatást
adott, hogy ezt a hivatást válasszam: a gyer-
mekek, a közösség szeretete. Dolgos évekkel a
hátam mögött elégedett vagyok, mert tartom
magam ahhoz a filozófikus mondáshoz,
amely szerint úgy kell élnünk, mintha holnap
meghalnánk, és úgy kell dolgoznunk, mintha
örökké élnénk. Mindvégig azért dolgoztam
minden erõfeszítésemmel, hogy a dömsödi
óvodás gyermekeknek a legoptimálisabb fel-

tételeket teremtsem meg a fejlõdésükhöz.
Igyekszem aszerint döntéseket hozni és csele-
kedni, hogy a gyermekeknek és az Õket neve-
lõ felnõtteknek a legoptimálisabb feltételek
álljanak rendelkezésre. Természetesen árny-
oldalai is vannak ennek a munkának is, de
mindig vannak újabb, vagy eddig meg nem
valósított céljaim,melyekért küzdök ésmelye-
ket szeretnék elérni. Az árnyak eltûnnek, és a
szépre, jóra emlékezünk egy idõ után. Köszö-
nömmindenkinek ezt a három évtizedet, akik-
kel ezidõ alatt közelebbi kapcsolat alakult ki,
akár óvodásként; szülõként; nagyszülõként;

dömsödi lakosként; tanács-
elnökként; tanácstagként;
polgármesterként; képvise-
lõként; hivatali munkatárs-
ként; egészségügyi-mûvelõ-
dési-oktatási vezetõként és
dolgozóként vagy közvetlen
munkahelyi kollégaként. Két
szakmailag elismert vezetõ-
tõl tanulhattam, Király And-
rásné Borikától és Lázár Jó-
zsefné Katitól. Példaként
tisztelem a szívem mélyén és
emlékeimben Õket, tanácsa-
ikat, tanításukat. Tõlük ta-
nultam sok mindent, ami a
pályán tartott és a hivatáso-
mat szeretõvé, tisztelõvé tett.
Minden évnek, évtizednek
megmaradnak a szép emlé-

kei. Örömmel tölt el, amikor gyermekek és
felnõttek ismerõsként üdvözölnek, nem felej-
tik el az együtt töltött idõt. Feltöltõdés szá-
momra, amikor egy-egy szavaló- vagy próza-
mondó versenyen, futóversenyen, zeneiskolai
és iskolai rendezvényeken, községi rendezvé-
nyeken a tehetségüket kibontakoztatják. De
ugyanolyam melegség önti el a szívemet, ha
éppen azOMKemeleti ablakából vagy a Ság-
vári úti iskola udvarából integetnek, rám kö-
szönnekmosolygósan az alsósok, vagy be-be-
látogatnak, az óvodába kortól függetlenül
még a közép- és felsõoktatásban tanulók is.
Nem véletlen választották kollégáim a 30

éves jubileumi ünnepségen átadott emléklap-
ra a következõ (Dr. Ch. Everett Koop) idéze-
tet: �Nincs az életben nagyobb felelõsség és
nagyobb megtiszteltetés, mint hogy felnevel-
jük a következõ nemzedéket�.
Köszönöm a riportot. A szervezõknek és

szereplõknek ezúton is köszönöm a megható
meglepetésmûsort, mellyel köszöntöttek.

3300 éévvee aa ppáállyyáánn......3300 éévvee aa ppáállyyáánn......
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Kedves Gizike!

� Kevesen mondhatják el, amit Te, hogy
egész életedben része lehettél az óvodának,
hiszen Édesanyád is itt dolgozott. Befolyá-
solta-e ez a tény a pályaválasztásodat?

� Igen, minden bizonnyal, hisz ameddig az
emlékeimben vissza tudokmenni, a gyerekkor
és az óvoda egybeforr. Abban az idõben sem
volt bölcsõde, amikor megszülettem, így
anyukám babakocsiban betolt a terembe,
mert nem tudott máshol elhelyezni. Ténylege-
sen ott nõttem fel. Késõbb is, amikor nem volt
tanítás-napközi, ott töltöttem az idõmet. Vele
voltam családlátogatásokon � ahol láttam,
megtapasztaltam, hogy milyen fontos, hogy
az óvónõ lássa, honnan jön a gyermek,milyen
az õ kis világa, amiben él. Azt ismegtanultam
tõle, hogy nagyon fontos, s a gyermek egész
óvodai életén átvonul, hogy az óvónõhöz bi-
zalommal tudjanak fordulni a szülõk. Édes-
anyám egész lénye azt sugározta a szülõk felé,
hogy az õ gyerekük nagyon fontos számára,
mindent meg fog tenni az érdekében. Mindig
a szemükbe nézett, türelmesen meghallgatta
õket, próbált tanácsot adni, ahol tudott, meg-
próbált segíteni.
Amit bizalmasan közöltek vele, nem adta

tovább. Láttam, ahogy türelmesen foglalko-
zott a gyerekekkel, le tudott hajolni hozzájuk,
megértette gondjaikat. Amikor bent voltam
nála és figyeltem, késõbb elmagyarázta, hogy
mit miért tett. Gyakran adott késõbb, amikor
már gimnáziumba jártam, feladatot: pl. gon-
doljam el, tervezzem meg, hogyan kelteném
fel az érdeklõdésüket egy-egy téma iránt,
megbízott idõnként, hogy mondjak mesét a
gyerekeknek, énekeljek. Mielõtt bármit is el-
kezdtem volna, feltette a kérdést: mi a fontos,
mire is kell mindig figyelnem? Arra, hogy
mindig a gyermek áll a középen, az a jó, ami
neki jó, s a csoport minden egyes gyermekére
figyelnem kell, senki nemmaradhat ki. Bizony
nem mindig esett jól a komoly kritikája, de
mindig éreztette velem, hogy mindezt segítõ
szándékkal teszi. S lassan-lassan kialakult
bennemaz elhatározás, hogy én is követemõt,
s óvónõ leszek. Abban a kivételes helyzetben
lehettem, hogy segített a tanulmányaim alatt,
s több évig dolgoztam vele egy épületben, dél-
utánosom is volt. Igyekeztem a nyomdokai-
ban járni, úgy fordulni a gyermek felé, ahogy
tõle láttam. Gyakran felteszem magamnak a
kérdést, most, hogy már nincs közöttünk, va-
jon ezt õ hogyan oldotta volna meg, vagy ho-
gyan oldaná meg? A feladatok elõtt feltett két
kérdésemégmindig útmutató számomra, s ad
eligazítást.

� Hogyan jellemeznéd az eltelt 30 évet,
hogyan éltedmeg itt az óvodában?

� A harminc év hosszú idõ, sok minden tör-
ténik ennyi idõ alatt . Az biztos, hogy ehhez a
munkához, elhívatáshoz kevés lettem volna
egymagam: kellettek hozzá segítõtársak � a
dadusok, az óvónõtársak, a vezetõ óvónõ, a
szülõk. Nekik ezúton szeretnék köszönetet
mondani, hogy segítettek. Lehet, hogy egy öt-
lettel, egy mosollyal, egy biztatással, kétkezi
munkával, kérdéssel: Na, hol akadtál el? Sok-
szor elég volt csak annyi, hogymeg tudod csi-
nálni, gyerünk!
Míg az ünnepi mûsort hallgattam, s végig-

néztem az egybegyûlteket, úgy megkérdeztem
volna a régebbi kollégáktól, hogy emlékszel,
amikor�Saz emlékek sokasága jutott eszem-
be. S ezt végiggondolva azt éreztem, jól vá-
lasztottam, s bizony nem tudnám magam
máshol elképzelni, csak az óvodában, a gye-
rekek között. Ahogy a Polgármester Úr
mondta, ezt nem a fizetésért tesszük, ez ben-
nünk van. Láttammagam21 évesen, friss dip-
lomával a kezemben, amint beléptem Borika
néni irodájába. Szeretettel átölelt, s köszön-
tött, mint új kolléganõt. Az elsõ munkanapok,
amikor jött a sok síró-rívó kis hároméves,
mind az anyukáját akarta, s nehéz volt megvi-
gasztalni õket, smikormármajdnem én is sír-
tam, hogy mi lesz most, bejött Jutka, a dajka
néni, s azt mondta: kislányom, te csak csi-
náld, amit tanultál, én segítek, ahol tudok. S
így is volt. Együtt! Szép lassan belejöttem én
is a gyakorlatba, mert bizony az elmélet nem
mindig azonos a gyakorlattal. Igyekeztem
megbirkózni a váratlan helyzetekkel. Majd
megszületett a fiam, s a gyermekekhez való vi-
szonyom, a velük való hasonulási képességem
mélyült, mert én magam is neveltem a sajáto-
mat, s láttam, hogy nem minden úgy megy a
gyakorlatban, ahogy a �nagykönyvben� meg
van írva. Megértõbb lettem, mert tudtammár,
hogy minden gyermeki könnynek komoly lel-
ki-érzelmi háttere van, amit komolyan kell
venni, ha segíteni szeretnék neki. A GYES
után a régi, majd a dabi óvodába kerültem,
ahol újabb kollégákkal ismerkedtem meg,
szereztem tõlük tapasztalatokat. Úgy éltünk
ott, mint egy család: azonosak voltak gondja-
ink, örömeink. Emlékszem, amikor elõször
vártuk a közösségünk elsõ unokáját, körülvet-
tük a boldog nagymamát, s mindent tudni
akartunk a kis �csodáról�.De egymásmellett
álltunk akkor is, amikor bánat volt közöttünk.
Tudtuk, egymásra mindig számíthatunk a
magánéletünkben is. S én is éreztem ezt az
összetartást, amikor az édesanyámmeghalt. S
ezután nemsokára Oroszné Marika áthelye-
zett újra aDózsaGyörgy úti óvodába. Furcsa
érzés volt újra itt lenni. Visszaérkeztem. Várt

a �kislányom� Jutka, s a többi kolléga. S ez a
kis csapat itt volt az ünnepélyen. Emlékeztek,
mennyi tanácsot adtatok az új élethelyzetem
könnyebbé tételéhez? Ti tanítottatok, �ugrat-
tatok�, bátorítottatok, amikor rászorultam.
Jó volt veletek rengeteget nevetni. Zsuzsi,
Márti, ti, akikkel egy csoportban dolgozom,
töltjük az idõnk nagy részét, elmondhatjuk:mi
együtt sírunk, együtt nevetünk.
Bizony gyakran elfáradunk, kérdezzük egy-

mástól, hogy van értelme annak, amit csiná-
lunk? De jönnek a tapasztalatok, hogy igenis
van. Mert lám, Brigi hogy sírt, s most hozza a
kislányát, Bálint a kisfiát és sorolhatjuk. Az-
után eszembe jut egy-két gyermeki beszólás:
ha nagy leszek, elveszlek feleségül, ha nagy
leszek, én orvos leszek, meggyógyítalak té-
ged, hozzád meg viszem a gyermekemet, ami-
kor egy idõ után megszólít az egyik: anya!
Vagy: nyáron az utcán köszön egy kislány, s a
nagymamamegkérdezi, hogy ki õ?Agyermek
felel: a Gizike óvó néni. Mire a nagymama
rám mosolyog � �á te vagy a �kicsi szemeket
kérek� óvó néni?�
S innentõl kezdve érzem, hogy érdemes

minden, amit a gyermekekért teszek. De a
harminc év az mégis harminc év, s mindig ne-
hezebb és nehezebb, s naponta kell az erõ. Az
erõ, a szeretet, a tolerancia. S bizony jó, hogy
Isten szeretetébõl meríthetek, merítek erõt,
hogy jól végezhessem a napi feladataimat, le-
gyek jó óvónõ, kolléga, s itthon jó anya. Tud-
jam szeretetre nevelni a gyerekeket.
�Szeretetre, amely: türelmes, jóságos, nem

irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel,
nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a
rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltûr. A szeretet
soha el nem fogy.� /Biblia: 1Kor. 13./

Köszönöm a beszélgetést, és engedjétek
meg, hogy felelõsségteljes munkátokhoz jó
egészséget és kitartást kívánjak!

Vass Ilona
-szerk.-
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A Rákosi vipera
Leírásának rövid története: 1892. április 28-án a Királyi Magyar Ter-

mészettudományi Társulat Állattani Szakosztályának ötödik értekezletén
Hermann Ottó a Pelias berus keresztes vipera elterjedésérõl tartott egy
elõadást, és bemutatott két viperát, melyet a Rákoson gyûjtött. A két állat
felkeltette Méhely Lajos figyelmét, aki úgy találta, hogy a két vipera kü-
lönbözik a keresztes viperától. Dolgozata 1893. május 29-én jelent meg.
ADuna-Tisza közén a népnyelv homoki kígyóként ismeri.
Életmódja: Mai állományai nedves és száraz gyeptípusok alkotta réte-

ken, legelõkön maradtak fenn. Maximális hossza 58 cm, mintázata szür-
késbarna alapon cikkcakkos mintázat a hát középvonalán. Oldalán sötét-
barna foltok, tarkón pillangószerû folt. Hasszíne: szürke, piszkosfehér fol-
tokkal. Farka függõlegesen elkeskenyedõ. Szeme: függõleges pupilla.
Elevenen hozza világra 10-12 utódját nyár végén, melyek 12-16 cm
hosszúak és alig 2 g súlyúak. Nem húzódik be az ember közelébe.
1974 óta védett, 1988 óta fokozottan védett, 1992-tõl a legkiemeltebb

kategóriába tartozik, természetvédelmi értéke 1 millió forint.Visszaszo-
rulásának oka az élõhelyeinek elvesztése amezõgazdaságimûvelésmiatt.
Sáskákkal, tücskökkel táplálkoznak, a felnõtt egyedek gyíkokkal, rág-
csálóivadékkal.
Elterjedése: A Hanságban és a Kiskunságban maradtak még fenn. A

teljes hazai állomány nem éri el az 500 példányt.
Az adatokat lejegyezte a 2007. 08. 22-én tett kirándulásunkon:

SándorNikolett, Göllény Piroska, GöllényCsilla

Egy napom a
kígyók közt

Reggel 9-kor indultunk Kunpeszérre augusztus 22-én a Polgármesteri
Hivatal parkolójából. Heten zsúfolódtunk be az egyik platós autóba, ami a
MagyarMadártaniEgyesület gépkocsija volt, nyolcan amásik terepjáróba,
amit Kõvári Zoli bácsi vezetett. Apajra érve elkezdett esni az esõ. Észre-
vettük, hogy jön utá-
nunk egy rendõrautó, de
hamar lekanyarodott.
Alig vártuk, hogy odaér-
jünk, mert fülledt volt a
levegõ a platón. Tamás
bácsi (Péchi Tamás, a
Védelmi Központ igaz-
gatója)mindent elmesélt
a kígyókról, az etetésük-
rõl, a szaporodásukról és
arról is, hogy hányszor
marták meg a kígyók,
pontosan hatszor. Ez-
után bent a házban a ket-
recekben lévõ kisebb-
nagyobb kigyókat is megnéztük. Megérkezett az étel is a kígyóknak, per-
sze ezek tücskökvoltak. Egykis dobozbankb. 500 tücsök tartózkodott. Ezt
követõen Tamás bácsi azt is megemlítette, hogy az erdõben van egy kis tó,
aholmég talán teknõst is fogunk látni. Rögtön a keresésére indultunk.Még
azt ismegtudtuk, hogy az erdõben van egy kis õz is.

Egy üveg borral (amire üvegfestékkel kígyót festett Anita néni) kö-
szöntük meg ezt a csodálatos látogatást. Visszaültünk az autóba, de ekkor
már 8-an voltunk, mert csatlakozott hozzánk még egy lány. Jó hangulat-
ban indultunk haza. Az autóban fergeteges hangulat volt, énekeltünk vé-
gig az úton hazafelé. Szeretnék köszönetet mondani a Gyermekjóléti
Szolgálatnak, a Gyermekbarát Egyesületnek, hogy lehetõvé tették ezt a
csodálatos kirándulást számunkra. Köszönjük Tamás bácsinak a lehetõsé-
get és az érdekes elõadást.

BódogNikolett

Könyvtári beíratkozás

Egy naptári évre 600 Ft

Nyugdíjasoknak és 16 éven
aluliaknak ingyenes

Fénymásolás
A4-es oldal 12 Ft
A3-as oldal 24 Ft

Színes:
A4-es oldal 300 Ft

Nyomtatás
A4-es oldal 50 Ft

Színes
A4-es oldal 300 Ft

Szkennelés
A4-es oldal 50 Ft

Faxolás
A4-es oldal 400 Ft
További oldalak 175 Ft

Nyitvatartásunk változatlan
Hétfõ ZÁRVA
Kedd 10-18-ig
Szerda 8-16-ig
Csütörtök 8-14-ig
Péntek 11-17-ig
Szombat 8-12-ig

Tel.: 06-24-519-711
Vass Ilona
könyvtáros

AKönyvtár szolgáltatásai,
díjszabásai 2007-tõl

ADömsödi SE labdarúgó csapatánakõszi hazaimérkõzései
2007. aug. 26. Dömsöd:Felsõpakony 17.30
2007. szept. 9. Dömsöd:Nagykáta 16.30
2007. szept. 23. Dömsöd:Gödöllõ 16.00
2007. okt. 14. Dömsöd:Kóka 15.00
2007. okt. 21. Dömsöd:Õrbottyán 13.30
2007. nov. 11. Dömsöd:Tápiószecsõ 13.30
2007. nov. 25. Dömsöd:Diósd 13.00

Kérjük a dömsödi szurkolókat, hogy látogassák amérkõzéseket,
ezzel is segítsék csapatunkat a jobb helyezés eléréséhez!

***

SakkversenyDömsödön
Frank József és a Dunaharaszti Sakkszakosztály szervezésében országos sakkver-

seny volt augusztus 22-tõl 26-ig Dömsödön az Iparos körben. A versenyen 37 ver-
senyzõ vett részt, ebbõl 9 nemzetközimester.

A versenyt az MTK fiatal versenyzõje, Varga Csaba Zoltán nyerte Szabó Bence
(Honvéd) és Sinkovics Péter (Tabán SC) elõtt. Frank József a 18. helyet szerezte
meg.A versenyen részt vett Solymosi László, a Pestmegyei Sakkszövetség vezetõje,
aki Denke nevû õseinek nyomát is kereste Dömsödön, elmondta, hogy a versenyzõk
jól éreztékmagukat Dömsödön ésmáskor is szívesen látogatnak községünkbe.

Frank József decemberre is nagyszabású tornát tervez, amelynek helyszíne az
OMK lenne. VA
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Szeptemberben megkezdõdött a 2007-2008-as tanév. Kicsik és
nagyok nosztalgiázva idézik fel a nyaralás adta izgalmas élményeket!
Legnépszerûbb kikapcsolódás természetesen a strandolás, de szép

számmal akadnak olyanok is, akik igyekeznek a pihenést aktívan
eltölteni. Vagy múzeumot-kiállítást látogatnak, vagy pedig meg-
próbálják felfedezni, megismerni az adott tájegység történelmi-föld-
rajzi vonatkozású értékeit.
Így volt ez most augusztusban, amikor is a K.R.K. (Kunszentmik-

lósi Református Kollégium) Gyalogösvény Szakosztály szervezésé-
ben néhány természetet, túrázást kedvelõ dömsödi fiatal részt vehetett
egy egyhetes tanfolyamon a Börzsönyben, Kisirtáspusztán.
Az õket ért sok érdekes és értékes élményt, s hogymit jelentettmin-

dez számukra, a Hírnök hasábjain keresztül osztják meg az
olvasókkal!
Számomra nagyon sokat jelentett ez az 1 hét. Olyan érdekességeket

tanultam meg, melyekkel a tananyag nem foglalkozik. Például:
hogyan használjuk a tájolót, mi a térkép, hogyan tájoljuk be a terepen
magunkat. Sokszor volt olyan, hogy egyedül kellett menni egy
bizonyos útszakaszon. A gyakorlati vizsgán önállóanmeg kellett tenni
a 7 km-es, 6 ellenõrzõponttal teli útvonalat.
A hazafelé úton vártunk a buszra és ahelyett hogy álltunk volna,

megnéztünk egy régi vízimalmot, egy bányásztemplomot. (Aminek a
padlója 707 éves, de nemporladt el, és ennyi év során nemvesztette el
az eredeti színét.) De még ennél is érdekesebb volt az Árpád-kori
Szent István-templom.
A csapat legifjabb tagjaként sikeres vizsgát tettem, és nagyon

köszönöm a felkészítõ tanáraimnak.
Fábián JánosDomokos (6. oszt.)

7 nap alatt, mialatt Kisirtáspusztán táboroztam, sokat tanultam a
természetrõl, és közben nagyon jól szórakoztam.A táborbanmi túráz-
tunk el a boltba vásárolni, �naposok� voltunk, azaz mi mosogattunk,
mi terítettünk és mi fõztünk magunknak abból, amit magunkkal hoz-
tunk.
Az egész csapat nagyon jó hangulatban volt a hét minden napján.
Mivel ez egy túravezetõi tanfolyam volt, így sokat tanultunk és

túráztunk.
Megtanultuk, hogyan viselkedjünk villámláskor, mire való a tájoló,

mit kell tennünk, ha kullancs megy a testünkbe és melyek a jó, illetve
a rossz idõ jelei. A túrák közben pedig megismerkedtünk a gyógy-
növényekkel, a turistajelekkel és a térképpel.

A vizsgák sikeres letétele után pedig büszkén állíthatjuk, hogymost
már egyedül is végig tudunkmenni egy ismeretlen pályán.
MezõsAnna (8. oszt.)

Ebben a táborban ahol most voltam, rengeteg élményben volt
részem. A Börzsöny hegységben, egy kulcsos házban szálltunk meg.
Minden nap volt egy kicsi tanulás és egy kicsi túrázás. A tábornak az
volt a lényege, hogy lerakhassuk az ifjúsági túravezetõi tanfolyamot.
Rengeteg hasznos tudnivalót kaptam. Tanultam aBörzsöny kõzete-

irõl, határairól, védett növényekrõl és állatokról, gyógynövényekrõl,
és elsajátítottam a térkép és a tájoló használatát, ami egy túravezetõ
számára elengedhetetlen kellék. Még a veszett vadakról, kullancsok-
ról, villámlásokról és tûzrakásokról is volt szó.
A hét vége felé volt egy elméleti és egy gyakorlati vizsga, amelyen

a többség nagy része átment.

Az utolsó nap nagyon zokon esett a búcsúzkodás tanáraimtól és a
csapattól. Azért vállalkoztam erre a túravezetõi tanfolyamra, mert
szeretem a környezetet, és egy-egy túra számomra üdítõen hat és fel-
frissít, kikapcsol.
Fábián Ilona Krisztina (8. oszt.)

Már nagyon vártam ezt a tábort, hiszen lassan ötödik éve túrázok és
végremegmutathattam, hogymit is tanultam ötödikes korom óta.
Sokan úgy gondolják,hogy a túrázás csak sétálgatás az ország kü-

lönbözõ pontjain, de mi az elmúlt egy hét alatt megtapasztaltuk, hogy
ez sokkal több annál.
Volt itt elméleti és gyakorlati tanulás, beszélgetések, éjszakákba

nyúló játszmák (kártyajáték és olyan is, mellyel erdészek lehettünk
egy kis ideig), gyakorlati és éjszakai túrák, mindezek óriás nevetések-
kel vegyítve. A tudásunkat pénteken elméleti, szombaton pedig gya-
korlati vizsgával tesztelhettük.
Igaz, hogymár több éves barátság fûzminket egymáshoz, de együtt

lakvamég jobbanmegismertük egymás jó és (szerencsére nagyon ke-
vés) rossz tulajdonságait.
Mégegyszer nagyon köszönöm ezt az élményt túravezetõ tanárunk-

nak, Draskóczy Balázsnak, Füvessy Lajos bácsinak, Badár Sándor bá-
csinak és nemutoljáraKiss-Lajos Sanyinak!
Balázs Krisztina (9. oszt.)

Közreadta: Vass Ilona
-szerk.-

�Tábor a Börzsönyben�

Tájolás terepen

Tanulás közben
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�Elszárad a fû, elhervad a virág, ha ráfúj az
Úr szele.
Bizony csak fû a nép.� (Ézs 40,7)

�Igazságosan bíráskodik a világ fölött,
részrehajlás nélkül ítéli a népeket.�

(Zsolt 9,9)

Sokan félreverik mostanában a harangokat
azoknak a szomorú jelenségeknek a láttán,
amelyekmagyar népünk vészes pusztulásáról
tanúskodnak. Azt mondják, történelmünknek
a végéhez érkeztünk, még néhány évtizedünk
van csak hátra, és nem hallani többé magyar
szót a Kárpát-medencében. Igaz ugyan, hogy
már amúlt században is nagy költõink a nem-
zethalál sötét víziójával rémisztgettek, de
most nem látomásokról van szó, hanem rideg
statisztikai adatok jelzik a közelgõ véget.
Bevallom, hogy én magam is sokszor kon-

gattam a vészharangokat, de azt tapasztaltam,
hogy derék magyar testvéreim nem nagyon
ijedtek meg tõle. Sõt nemrégiben egy magát
nagy magyarnak valló ember szemembe
mondta, hogy mindez csak ostoba pánikkel-
tés, mert olyan nem létezik, hogy egy nép
egyszerûen kipusztuljon.
Mit csináljon ilyenkor egy keresztyén em-

ber, ha ráadásul még igehirdetõ is? Elõveszi a
Bibliát és még jobban utánanéz, mit mond er-
rõl Isten igéje? Aztán elmondja a gyülekezet-
nek, ahogyan aztmost én ismeg akarom tenni.
1. Az ézsaiási igében azt hallottuk, hogy

�Bizony csak fû a nép�. Ezek a prófétai sza-
vak az általános halandóságot jelzik. Minden
embernek meg kell halni egyszer. De ugyan-
ilyen halandók a családok is, sõt a népek is.
Egyszer egy felvidéki asszony családfája után
kutatott anyakönyveinkben. Miközben segí-
tettem neki, felfedeztem, hogy igen sok olyan
családnév szerepel anyakönyveinkben, ame-
lyek ma már nem fordulnak elõ gyülekeze-
tünkben. Vagyis ezek a családok kihaltak. S
hogy nemcsak családok, hanem egész népek
is kihalhatnak, arról a történelem tanúskodik.
Mielõtt idejöttünk volna a Kárpát-medencé-
be, sok olyan nép lakott itt, amelyek már ki-
pusztultak � hunok, avarok, szarmaták, bese-
nyõk, jagizok stb. Magyar népünk kihalása
tehát nem rémálom, hanem reális lehetõség,
amelyet nagyon komolyan kell vennünk.
2. A nagy kérdés az, hogy �érik meg� egy

nép a kihalásra? Természetes folyamat-e ez,
vagy pedigmás tényezõ is beleszól ebbe?
Már az ézsaiási ige is utal arra, hogy bizony

egy másik �tényezõnek� is van beleszólása

ebbe, mégpedig döntõ beleszólása. De még
világosabban beszél errõl a 9. zsoltár 9. verse,
amely Isten világkormányzó hatalmáról szól.
Isten nem felülrõl szemléli a világtörténel-
met, hanem benne él és irányítja: �Igazságo-
san bíráskodik a világ felett, részrehajlás nél-
kül ítéli a népeket�. Õmondja ki a végsõ szót:
elég. Ézsaiás szavával: �Ráfúj az Úr szele�,
és akkor az a nép csakugyan befejezte a törté-
nelmét.
Igen fontos az igének ez a kitétele: �részre-

hajlás nélkül�. Természetes módon saját né-
pünket szeretjük legjobban, mint ahogy más
népek is elfogultak önmaguk iránt. De Isten-
ben nincs elfogultság, részrehajlás egy néppel
szemben sem. Nem sajátíthatjuk ki a magunk
számára. Nem nevezhetjük Õt a �Magyarok
Istenének�, mintha csak a mi Istenünk volna.
Nem ringathatjuk magunkat abban az illúzió-
ban, mintha Isten bennünket más mértékkel
mérne, mint a többi népeket.
3. Hogy Isten csakugyan kimondta-e felet-

tünk a halálos ítéletet, vagy még mindig csak
próbál bennünket, az persze az Õ titka. De ha
õszintén szembenézünk magunkkal, akkor
nem zárhatjuk ki ennek a lehetõségét. Tény-
leg �bûnös nép� vagyunk. De egyáltalán nem
abban az értelemben, ahogyan azt ma néme-
lyek politikai célzattal hangoztatják, hanem
abban az értelemben, ahogy a 9. zsoltárt is
idéztük. Így vállalja alázatosan bûnösségünk
terhét a Himnuszunk is. �Haj, de bûneink
miatt gyúlt harag kebledben�. Ugyanakkor
azonban az a verssora, amely szerint �Meg-
bûnhõdtemár e nép amúltat, s jövendõt� � el-
lentétben áll Isten igéjével.Van ugyan egy eh-
hez hasonló kitétel a Bibliában,mégpedig ép-
pen abban a részben, amelybõl alapigéinket is
vettük. �Szólj Jeruzsálem szívéhez� meg-
bûnhõdött bûneiért, hiszen kétszeresen sújtot-
ta az Úr keze minden vétkéért.� (Ézs 40,2)
Csakhogy az a különbség, hogy ezt Isten
mondja népének és nem a nép Istennek. Him-
nuszunk imádságos lelkülete minden tisztele-
tet megérdemel, ugyanakkor azonban sajná-
latosnak kell tartanunk, hogy idézett soraival
inkább a mártíromság érzéseit kelti bennünk,
mintsem a keresztyénség alaptétele a Meg-
váltás felé fordítaná tekintetünket.
4. Pedig abban a súlyos helyzetben, ami-

ben vagyunk, semmire sincs nagyobb szüksé-
günk, mint éppen arra, hogy Isten megváltó
kegyelme felé forduljunk. A világmindenség
legnagyobb csodája az, hogy az az Isten, aki
igazságosan ítéli a népeket, ugyanakkor ke-
gyelmes Isten is. Ennek bizonysága, hogy el-

küldte egyszülött Fiát ebbe a világba, aki en-
gesztelõ halálával bûnbocsánatot és új életet
szerzett számunkra. Õhozzá kell nekünk vég-
re igazánmegtérnünk.
Megtérnünk� megtérni. Alig van ennél

utálatosabb szó a magyar ember számára. De
nincs más megoldás! Ezt kellene végre meg-
érteni mindenkinek, aki valóban szereti ma-
gyar népünket. Rajtunk már semmiféle társa-
dalmi, gazdasági vagy egyéb program nem
segít. Mi már olyan mélyen belesüllyedtünk
önpusztító életünkbe, hogy hozzánk se kell
nyúlni, eldõlünk magunktól is, mint az öreg
tölgy, amelynek gyökerétmegrágták a férgek.
És ki tudna más segíteni rajtunk, mint Õ,

aki más népeket is megmentett azzal, hogy
Szentlelke kiárasztásával csodálatos lelki éb-
redést támasztott körükben.
5. Tudnunk kell azonban, hogy egy egész

nép sohasem térmeg. Nincs �KeresztyénMa-
gyarország�, mint ahogy keresztyén Románia
vagy Amerika sem létezhet. Mi már az Új-
testámentumi üdvkorszakban élünk, amikor
Isten minden népbõl, nyelvbõl és ágazatból
hív elmagának gyülekezetet, azaz egyházat.
Tudnunk kell azonban azt is, hogy ha az

egyház valóban az Úr gyülekezetévé válik,
akkor annak óriási hatása van az egész népre.
Akkor az egyház, mint só és kovász átjárja és
megváltoztatja a közerkölcsöket, a társadalmi
és politikai életet.
6. Sõt, még továbbmegyek és azt merésze-

lem mondani, hogy népünk sorsa egyes hívõ
embereken fordul meg. Hiszen nincs �tiszta
gyülekezet�, amelyben mindenki egyformán
betöltené a hit és engedelmesség mértékét.
De nem is ez a kérdés, hanem az, hogy van-
nak-e �igazak�, s ha vannak, akkor hányan
vannak? Ez alatt a kifejezés alatt természete-
sen nem tökéletes szenteket értek, hanem
olyan hívõket, akik odaadással járnak a
Krisztus útján.Mert emlékezzünk csak Ábra-
hám alkujára: tíz igaz is elég lett volna, hogy
Sodomamegmeneküljön.
Így érkeztünk el a végsõ következtetéshez:

Egyetlen ember megtérése sem magánügy,
hanem nemzeti ügy. Komoly hívõ embernek
lenni egyenlõ a legkomolyabb hazaszeretettel.

Szabó Imre nyug. ref.
lelkipásztor igehirdetése

Keresztyén élet
Fû a nép

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik

BÁBELBENJÁMINNÉ
Kancsár Terézia

temetésén részt vettek, sírjára a megem-
lékezés virágait helyezték el, fájdalmunkban
velünk együtt éreztek.

Gyászoló család



A SISI bál
Erzsébet ki-
rályné tiszte-
letére került
megrendezés-
re, aki ebben
az évben ün-
nepelné 170.
születésnap-
ját, 150 éve,

hogy magyar földre lépett és 140 éve, hogy
I. Ferenc József császárral együtt, magyar
királlyá koronázták.

�Álmaim Bálja�, melyet 12 éves koromban
álmodtam meg, miután elõször megnéztem az
Ernst Marischka-féle Sissi címû filmet Romy
Schneiderrel a fõszerepben. Magával ragadott
és már akkor elhatároztam, egyszer szervezek

majd egy bált, ahol másokkal megosztva részt
vehetek egy olyan csodában, melyben Sisi élt.
Vagyis királyi környezetben és zenével, korhû
nagyestélyiben és fenséges étkekkel, italokkal
� mely igaz, csak egy estére szól, de � a múlt
élményét átélhetem vendégeimmel együtt.
A Bál célja a Sisi korát visszaidézõ kulturá-

lis és társasági élet felidézése � egy idõutazás
�, mely a menüsoron keresztül, a diplomáciai
protokoll és nagyestélyi toalettek bemutatásá-
val kel életre.
Sisi életét és személyiségét ismerve, egy

�Családi és Kerti Bál� került megrendezésre.
A bál, mely eddigmég nem volt.

AKiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar indu-
lóira érkeztek a vendégek, majd a palota tera-
szán a Liszt Ferenc-díjas Budapesti Rézfúvós
Kvintett zenéire hangolódtak át a vendégek a
XIX. századra. Magyarország hírességei, ele-
gáns báli közönsége kivont kardú huszárok kö-
zött, virágkölteményekkel feldíszített palotába
vonult be, így Árpa Szabina, Árpa Attila, Bíró
Ica, Tahi Tóth László, Kárászy Szilvia, Györgyi

Anna, Ungár Anikó, Tallós
Rita, Schmuk Andor, Déri
Balázs a teljesség igénye nél-
kül.
A díszvendég, Princessin

IlonaMária von Thurn und
Taxis Medveczky Ilona dr.
Bárándy György oldalán ér-
kezett.
A bál házigazdája, Hart-

mann Zoltán felkonferálásá-
val mutatták be a gyönyörû
hölgyek a Sisi ruhák eredeti
másolatait. Magony Szilvia,
az est háziasszonya a Fehér
báli ruhát viselte. Bíró Ica a
Fekete báli ruhaköltemény-
ben tündökölt. Breznyán-
Tokai Ágnes a koronázási ruhakölteményben

lépett a mûsor fénypontjaként a báli
közönség elé, míg ezen a bálon került
elõször bemutatásra Sisi Gyémánt csil-
lagos toalettje, melyet Árpa Szabina ki-
rálynõi eleganciával viselt.
A gyermekeket 4 éves kortól szakkép-

zett �dadusok� várták, akik megismertet-
ték õket a korabeli játékokkal, úgy a kis-
fiúkat mint a kislányokat.
A földszinten a Holländer Együttes, a

koktélbárban pedig Lajsz András koktél-
király várta a szórakozni vágyó nagyérde-
mût. Könnyedén lehetett így választani, ki
milyen századi dallamokra szeretné jól
érezni magát. A mûsor sem volt minden-

napi. A bált a Budapest Balett táncosai a
Kék Duna Keringõvel nyitották meg és
ejtették ámulatba a közönséget. Brez-
nyán-Tokai Ágnes gyönyörû hangján ke-
resztül a királylány dala a JánosVitézbõl,
a �Vilja-dal� csendült fel.
A bálmenüsorát az ELTE professzora,

dr. Bali János több hónapos kutatómun-
kájának köszönhetõen sikerült összeállí-
tani. Természetesen Sisi kedvenc étkei-
bõl és a koronázási menüsorból válogat-

tunk, melyben szerepelt többek között a szár-
nyaskocsonya orosz salátával és a nyárson sült
fiatal jérce zöldsaláta ágyon. Erzsébet királyné
kedvenc bora amamár hungaricumnak elismert
Juhfark volt, melyet a gondos LaFiesta Party
Service személyzete a teljességre törekedve
szolgált fel a vacsorához.

Sisit a �szegényekkirálynõje� néven is számon
tartották, támogatta az elesetteket, a rászorulókat.
A tombola bevételét a Semmelweis Egyetem I.
sz.Gyermekklinikája javára ajánlottam fel.

A SISI bál uralkodóháza 2007-ben:
� Korhû ruha szépségverseny gyõztese: Oláh

Noémi,
� Bálkirálynõ: Dömötör Dóra,
� �SisiViolet�:KelemenGyöngyi,
� Kishercegnõ: Forrai Sára és Gyökeres

Dóra,
� Kisherceg: Kocsis Zoltán, Kocsis István

ésGyökeresÁron kerültekmegkoronázásra.

AkövetkezõSISI bál 2008. január 12-én,
Vízkereszt utáni elsõ hétvégén kerül meg-
rendezésre.

Rakszegi Zita
Fotó:Gabriel
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SSiissii bbááll aa SStteeffáánniiaa PPaalloottáábbaannSSiissii bbááll aa SStteeffáánniiaa PPaalloottáábbaann
Egyálom,mely valóra vált

Virág-dekoráció: Rakszegi Lászlóné és lánya,
Piroska
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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,
szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea ArthúrMihály

MUSICA NOSTRA NÕI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti
Általános Iskolában

NYUGDÍJASKLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné

SZÍNJÁTSZÓKÖR
Keddenként az Iringó SzínjátszóKör próbái
18.00 órakor. Vezeti: Feketéné Párkányi Éva

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemuta-
tója az OMKelõterében.

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

2007. szeptember 29.

SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS
SZÜRETI BÁL

PETÕFI SÁNDOROktatási és
Mûvelõdési Központ

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

PROGRAMOK AZ OMK-BAN

PROGRAMOK A SPORTCSARNOKBAN
IDÕSZAKOSPROGRAMOK

2007. 09. 15. 15.00 Röplabdamérkõzés NB. I

2007. 09. 11-tõl ismét nõi alakformáló torna indul.

Kedd: 19.00�20.00
Péntek: 18.00�19.00

Oktató:KrizsikRenáta

ÁLLANDÓPROGRAMOK

Nõi alakformáló torna
K: 19.00�20.00 P: 18.00�19.00

Kézilabda edzések /lány/
H: 18.00�19.00
P: 19.00�20.00

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

APetõfi SándorOktatási ésMûvelõdési Központ
szeptember havi programjai

2007. szeptember 29.

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS
SZÜRETI BÁL

Afelvonulás kezdete 14 órától az OMKparkolóból indul

a Szüreti Felvonulásmegállóhelyei:

OMK,Rákóczi út ésVasút u. keresztezõdése,Dunatáj Tsz,
Széchenyi út ésBaross u. keresztezõdése, CBAparkoló, Lila

virágüzlet �Dab,KossuthL. u.,Marcsi Büfé �Dab, Szabadság u.,
Szabadság út ésKossuthL. út keresztezõdése �Csárdánál, OMK

Szüreti Bál 19 órától az OMKnagytermében

A jó hangulatról
fellépõmûvészek gondoskodnak!!

Folklórmûsor (nóta, operett, népdal, táncok)

Sztárvendégek!!!

Vacsora, Büfé, Tombola!!

Belépõdíj: 1500 Ft
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Anaptári évnekmég csak a felén vagyunk túl,
de a 2006-2007. gazdasági év lassan lezárul. El-
mondhatjuk, hogy régen volt ilyen kedvezõtlen
idõjárású esztendõ mint az idei. Nem volt tél,
illetve téli csapadék, majd jött a tavaszi fagy,
amely komoly károkat okozott a szõlõ- és gyü-
mölcsösültetvényekben. Az aszályos idõ, amely
már közel egy éve tart, az idei nyáron tovább
folytatódott, amihez párosult a rendkívüli hõség,
a negyven fokos meleg évszázados rekordot
döntött meg,most július hónap folyamán.
Amikor e sorokat írom, végre kiadós esõ áz-

tatja a földeket, ami ugyanmár sok növényre el-
késve érkezett, mert a rendkívüli hõségben fõ-
ként a kukoricák jelentõs része tönkrement, de
az õszi talajmunkákmiatt is nagyon szükséges a
csapadék, és még a szárazságot átvészelt kuko-
ricatáblákon is segíti a szemfejlõdést.
De nézzük, hogy most szeptemberben mi a

legsürgõsebbmunka a határban.
Hamég eddig nem végeztük el a kalászos ga-

bona tarlók megmunkálását, tárcsázását, azt
most az esõ megjöttével mielõbb végezzük el.
Sajnos az aszályos idõ miatt a széna és a lucer-

naszéna is gyenge termést hozott, de a kevesebb
termést is nagy gonddal takarítsuk be.
Az aszályos, száraz idõjárás nagyon nem

kedvezett a parlagfû fejlõdésének, de nagy fi-
gyelmet kell fordítanunk e rendkívül káros és
sok bosszúságot okozó, allergiát okozó gyom-
növény folyamatos irtására.
Az idei évben minden növény elõbb érik be

mint ahogy átlagosan megszoktuk. Nyolc-tíz
nappal a kalászos gabonák aratása is elõbb zaj-
lott le, sajnos a termésátlagok is nagyon elma-
radtak a várakozástól és a sokéves átlagtól.
Augusztusban a burgonya nagy része beérik,

sõt a korai fajták és a szárazság miatt már július
végén szedhettük fel e fontos növényt. A száraz
burgonyaszárat és gyomokat lehetõleg égessük
el, mert ez a leghatásosabb védekezés a kárte-
võk ellen. A kiskertek gondozása és fõként ön-
tözése nagy feladatot, sokmunkát jelentett,mert
bizony ahol tudtunk öntözni, ott tönkrement a
termés nagy része is.
A szabadföldi és fõként a fólia alatti paprika,

és paradicsom, uborka növényeket továbbra is
bõségesen öntözzük. A másodvetésként, illetve

másodnövényként ültetett káposzta, karaláb,
karfiol is rendkívûl sok vizet igényel, és ugyan-
akkor a tápanyagellátásról is gondoskodni szük-
séges, nitrogéntartalmú mûtrágya kijuttatásával.
A káposztafélék legveszedelmesebb rovarkár-
tevõje a káposztabagoly-lepke, amely egy fehér
lepke és ez rakja petéit a káposztára, és ha nem
védekezünk ellene, tönkreteheti az egész termést.
A rendkívüli meleg és száraz idõjárás nagyon

megviselte a pázsitot, a ház körüli vetett füvet.
Bõséges öntözésselmég talán helyrehozható, de
ha nem, újra kell vetni, és ha nagyon tápanyag-
szegény a talaj, nitrogén mûtrágyával is szórjuk
meg, de ne túl sokat, mert az viszont megper-
zselheti a gyenge fejlõdõ növényt.
Augusztusban már a szõlõt és a gyümölcsfá-

kat csak akkor permetezzük, ha nagyon szüksé-
ges, mert közeledik a betakarítás idõszaka, és az
idén a termés is hamarabb érik be,mint egy átla-
gos idõjárású évben. Ugyanakkor fontos feladat
a szõlõsorközök és a gyümölcsfasorok gyom-
mentesen tartása, mert a gyomok tápanyagot és
nedvességet vonnak el a kultúrnövénytõl, és a
beérett gyommagvak jövõre még több munkát
jelentenek. De a fentieken túl is, a ház körül a
kiskertbenmindig van tennivaló, ha azt akarjuk,
hogy szép és gondozott legyen a környezetünk.

Összeállította: Tóth István
(Dömsöd,Haladás u. 1.)

Mezõgazdasági hírek
Koraõszi feladatok a szántóföldönés a kiskertekben

2007. augusztus 04-én szombaton rendezte
meg aDömsödiHorgász Egyesület �Családi-Ba-
ráti� Horgászversenyét a dömsödi Öv csatorna
Ráckevei út melletti szakaszán.
A versenynek külön hangulatot adott az,

hogy ebben az évben ünnepeli egyesületünk
fennállásának 60. évfordulóját.
A verseny elõkészületeire Önkormányza-

tunk nagy figyelmet fordított. Többször össze-
jöttünk,megbeszéltükmindenki feladatát.Min-
den tagunkat kiértesítettük. Több mint 800, az
alkalomra készített meghívót postáztunk. A
versenyünk érdekessége, hogy egyesületünk
tagjai meghívhatják barátaikat, akikkel közö-
sen, háromfõs csapatot alkotva, egymás mellett
horgászhattak. �Megmutatva� egymásnak is
�horgásztudásukat�!
A nevezések nehezen érkeztek, de végül

megszületett a döntés, a versenyt megrendez-
zük!
A hét végére ígért idõjárás-változás verseny

elõtti napon megérkezett, de magát a rendez-
vényt nem zavarta meg. A nagy meleg is mér-
séklõdött, így élvezetes versenyben volt része
mindenmegjelentnek.
Reggel 7 órától folyamatosan érkeztek a csa-

patok. Összesen 25 csapat indult 74 résztvevõ-
vel.
A sorsoláskor minden csapattag �meglepetés�

csomagot kapott, melyet a DOVIT Kft., a
MOOM horgászcikkek forgalmazója, a �Hor-
gászcentrum�Dunaharaszti és egyesületünk állí-

tott össze. Az egyesület 60 éves jubileuma tisz-
teletére minden versenyzõ kapott egy �jubileu-
mi� sapkát, melyet a versenyen hordani kellett!
A verseny fél kilenctõl fél tizenkettõ óráig tar-

tott. Míg a versenyzõk horgásztak, a háttérben

szorgos kezek jóvoltából elõkerült bográcsokban
Pacalos István és felesége marhapörköltet kezd-
tek fõzni, hogy közös ebéddel koronázzuk meg
ezt a családias rendezvényt.
A mérlegelés után került sor az ünnepélyes

eredményhirdetésre és a kupák átadására.
Eredmények:
Gyermek és ifjúsági kategória:
Legfiatalabb résztvevõHeincz Bettina (2002).
Legeredményesebb gyermek csapat Major
Alexandra és csapata.
Legeredményesebb ifi csapat Dulcz Dénes és
csapata lett.

Nõi kategóriában: 2020 grammal Mihó Diána
volt a legjobb.
Legnagyobb hal díját (500 g) Szabó Róbert
nyerte.
Csapat elsõ helyezett:MihóGyörgy és csapata
12.400 g-mal.
Csapat második helyezett: Danka Sándor és
csapata 5.000 g-mal.
Csapat harmadik helyezett: Keresztes Sán-
dor és csapata 4.000 g-mal.
A helyezettek az egyesület díjaként kupát,

valamint aMOON cégtõl különdíjat kaptak.
A Virágoskert Drogéria különdíját � egy-egy

kozmetikai csomagot, mint a legkevesebb halat
fogócsapat:BaloghIstvánFerenccsapatakapta.
Támogatói különdíjat a MOON cég és a

DOVITKft. kapott, ezzel köszönvemeg önzet-
len támogatásukat, melyet a nyertesek kaptak.
A kupákatTóth István, az egyesület elnöke,

a különdíjakat Tepliczky János, a MOON cég
ügyvezetõje ésHajlemászAttila, a dunaharaszti
Horgászcentrum tulajdonosa adta át.
Ezt követõen a résztvevõk egy nagyon jó han-

gulatú, közös ebéden vettek részt.
Köszönjük mindazoknak, akik rendezvé-

nyünk szervezésében, lebonyolításában, a külön-
díjak felajánlásában közremûködtek.
Külön köszönjük a Nemzeti Civil Alapprog-

ramnak, hogy az elfogadott mûködési költség
pályázatunknál felszabaduló anyagi eszközök fe-
dezetet biztosítottak rendezvényünk költségére.

DömsödiHorgász Egyesület

BBeesszzáámmoollóó aa DDöömmssööddii HHoorrggáásszz EEggyyeessüülleett ��CCssaallááddii��BBaarrááttii�� HHoorrggáásszznnaappjjáárróóll
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Jubileumi meglepetés...

Családi-Baráti Horgásznap


