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Az októberi Aktuálisban a környezetünkkel,
a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések-
rõl fogok írni.
Az utóbbi napokban jó néhány dömsödi la-

kótársunk keresett meg személyesen (volt, aki
a honlapunkon), hogy érdeklõdjön a hulladék-
lerakás lehetõségérõl. Azért a kérdés, mert ed-
dig nem kellett fizetni a kisebb mennyiségû
hulladék elhelyezéséért. A rendeletek szerint
eddig is fizetni kellett volna, de a szolgáltató
nem érvényesítette a jogait. Ez változott meg,
és ettõl az idõponttól kezdve csak 200 kilo-
grammig ingyenes a beszállítás. Tudomásul
kell vennünk, hogy rengeteg hulladékot �ter-
melünk�, és ennek az elhelyezése, kezelése
sok pénzbe kerül. Az önkormányzatot is rosz-
szul érinti az intézkedés, mert nekünk is fizetni
kell olyan dologért, amiért eddig nem. Felme-
rült annak a lehetõsége, hogy lesznek, akik a

határba fogják kiszállítani a szemetet, csak ne
kelljen fizetni a lerakásért. Üzenem azoknak,
akik ilyet forgatnak a fejükben, hogy amennyi-
ben megfogjuk õket, olyan bírságot kapnak,
amelybõl évtizedekig tellett volna a lerakási
díjra. Én nem is hiszem, hogy ezzel komolyan
foglalkozik bárki is, hiszen ez a cselekedet mi-
nõsíti az embert.
Sokan kérdezik, vajon mennyi hulladékot

tud még befogadni a dömsödi telep? Nos, elõ-
zetes számítások szerint még 8-10 évig bizto-
san mûködni fog. Amennyiben a szelektív
gyûjtés, a válogatás tovább fejleszthetõ, akkor
talán még tovább is. Ettõl függetlenül már
most kell gondolnunk a jövõre. Tagja vagyunk
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak, amelyet azzal a
céllal hozott létre 168 település, hogy közösen
pályázzon hulladékégetõmû építésére, új lera-

kók létrehozására, a régi telepek rekultiváció-
jára. Tagja vagyok a 14 tagú Operatív Tanács-
nak, így közvetlen betekintésem van a külön-
bözõ nagyságú települések hulladék-elhelye-
zési gondjaira. Visszatérve a dömsödi telepre,
reményem szerint mire betelik, addigra lesz
hol elhelyezni a hulladékot nekünk is, és a tér-
ség önkormányzatainak is.
Szorosan e témához tartozik településünk

tisztasága.Vannak néhányan, akik úgy gondol-
ják, hogy szemetesek közterületeink, nem for-
dítunk elég energiát ezek tisztántartására. Ki-
csit jogos a kritika, de az is igaz, hogy a köz-
ségfenntartási csoportunk szinte folyamatosan
tisztítja valamelyik utcát. Ha visszaemlékez-
nek, még az elmúlt télen megtisztítottuk csak-
nem a teljes gátat.Meg lehet néznimost! Ismét
tele szeméttel. Néhány � elsõsorban nyaraló �
polgártársunk úgy gondolja, hogy az a legegy-
szerûbb módja, hogy megszabaduljon a feles-
leges hulladéktól, hogy valahol eldobja a sze-
metes zsákot. Egy-egy hétvége után a holtág
partja is virít a horgászok által eldobált zacs-
kók, sörösdobozok tömegétõl. Kérem a jó ér-
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zésû társaikat, hogy figyelmeztessék õket, aka-
dályozzák meg a szemetelést. Tehát az kevés,
hogy mi folyamatosan takarítunk. Az igazi
tisztasághoz, az óhajtott miliõ kialakításához
valamennyiünknek azon kell dolgoznunk,
hogy egy csokipapír se kerüljön a földre. Egy
idõ után ez természetes folyamattá fog alakul-
ni, úgy, hogy észre sem vesszük.
A másik téma, amellyel most foglalkozom,

a Soroksári Duna (RSD) kérdése. Dömsöd
utánozhatatlan hangulatát a Duna és a holtága
határozza meg. Valamennyire az itt élõ embe-
rek egy részének életminõségét is befolyásolja
aDuna, gondolok itt a nyaralóknak végzett ke-
reskedelmi és más egyéb szolgáltatásokra. Ez
a szerep azonban jelenleg méltatlanul szerény.
Sokkal jobban ki kellene használnunk termé-
szeti adottságainkat. Ezt már elõdeink is na-
gyon sokszor megállapították, de érdemleges
lépések nem nagyon történtek. Most úgy tû-
nik, hogy a következõ évek az RSD mellett
fekvõ településekrõl fognak szólni. Hogy
miért is mondom ezt? Azért, mert most már
biztos, hogy 38milliárd forint lett elkülönítve a
Duna és holtágai kotrására. Ígéretek eddig is
voltak, de mire oda került a dolog, hogy el ké-
ne kezdeni a munkát, addigra a pénz mindig
elfogyott a költségvetés más területére. Most
ez nem következhet be! A tervezési munkák
elkezdõdtek, az ÖKO Zrt.-nek 2008 második
felére el kell készülnie, és 2012-ig a kotrásnak
ismeg kell lennie.Miért is lenne ez nekünk jó?
A kotrás után, a vízminõség látványos javulá-
sával elindítható lenne egy olyan vízi turizmus
program, amelyrõl eddig csak álmodtunk, és
amely jó néhány dömsödi család megélhetését
alapozná meg, hosszú távon. Szervesen illesz-
kedhet ide az a projekt, amelyrõl az utóbbi hó-
napokban sokat beszéltünk, mégpedig az
Euroship Kft. által tervezett kikötõ és pihenõ
park. Errõl elõzetesen ennyit szerettem volna
leírni. Az érdeklõdõkmármost gondolkodhat-
nak a hogyan továbbról, a csatlakozás lehetõ-
ségeirõl, az idelátogatók programjának széle-
sítésérõl.
1991 óta október elseje az idõsek világnap-

ja. Köszöntök én is minden idõskorú lakótár-
sunkat, és arra kérem a fiatalabb generációkat,
hogy kiemelt figyelmet fordítsunk szüleink,
nagyszüleinkmindennapjaira!
Októberben két esemény is formálta törté-

nelmünket. Hatodikán az aradi vértanúkra em-
lékezünk, míg 23-án az 56-os forradalom hõ-
seinek helytállását méltatjuk, országszerte. Hí-
vom is Önöket 23-án délelõtt 10 órakor az
OMK-ba ünnepi megemlékezésünkre, az ün-
nepi szónok Bánffy György színmûvész úr
lesz.
Közvetlenül lapzárta elõtt kaptam az értesí-

tést: a jövõ héten kezdik az 51-es út felújítását.
Ez olyan jó hír, hogy nem tarthatommagamba.

Bencze István

Már több írásomat kezdtem azzal a mondat-
tal, hogy repül az idõ. A mostani gondolataim
eredõjére ez duplán igaz, hiszen az elmúlt 365
nap szinte minden rezdülésére úgy emlékszem,
mintha tegnap lett volna.
Október elsején volt egy éve, hogy � úgy,

mint az ország más településein is � új polgár-
mestert és képviselõket választott Dömsöd.
Magánbeszélgetések közben bizonyára gyak-
ran felmerült az a kérdés, hogy vajon jól dön-
tött-e a falunk, beváltották e a választott veze-
tõk a hozzáfûzött reményeket? Ennek megíté-
lése mindenkinek szíve joga. Bár az igazi mér-
legetmegvonnimajd a ciklus végén lehet, de az
elõzetes véleményük kialakításához szeretnék
egy kis kézzelfogható segítséget adni.
Nézzük a száraz tényeket. Tizenhat testületi

ülésen, 174 napirendi pont tárgyalása keretében
20 rendeletet alkottunk, illetve módosítottunk,
és 234 határozatot hoztunk. Az év során egy-
szer tartottunk Falugyûlést, egy alkalommal
pedig Közmeghallgatást.
Talán még sokan emlékeznek a választási

kampányban tett ígéreteimre. Mi az, amit meg-
tartottam ezekbõl az ígéretekbõl és mi az, amit
nem? Ezekre a kérdésekre keresem a választ a
következõ sorokban.
A választások után azt ígértem, hogy az elsõ

dolgom a falubejárás lesz. Ezmeg is történt an-
nak rendje-módja szerint. Felmértük a teendõ-
ket, elkezdtük a meglévõ hibák kijavítását �
volt is és van is belõle bõven. Itt már azért a le-
hetõségeinknek gátat szabott a pénz hiánya.
Olyan dolgokra, mint az utcarendezésen belüli
telekhatár kiigazításra, szinte esélyünk sem
volt, hiszen területeket kellett volna vásárol-
nunk, amelyhez nem volt fedezetünk. Egy év-
vel ezelõtt a �Rend és fejlõdés� programjáról
beszéltem. Nos, a �renddel� még nem vagyok
elégedett. Abban az idõben úgy gondoltam,
gyorsabban fogjuk szépíteni településünket.
Komoly hiányosságokat látok az ingatlanok
elõtti utcafrontok tisztántartásában, a lepusztult
épületek felújításában. Természetesen nagyon
sok ápolt, szép ingatlan van Dömsödön, de a
kisebb részt képezõ elhanyagolt porta a rende-
zettek fényét is elhomályosítja. Hiányérzetem
azért is van, mert ez elsõsorban ami erélytelen-
ségünkön, következetlenségünkönmúlik. Ezen
leszmit javítani a jövõben!
Azt ígértem, hogymeg fogjuk tartani az idõ-

seknek adott kedvezményeket. Sajnos, ezt nem
tudtam tartani a költségvetésünk helyzete
miatt, de errõl majd késõbb. Bár nem ígértem
meg, de nekem is csalódás, hogy nem tudtuk az
orvosi ügyeletet Dömsödön tartani. Én is úgy
gondoltam, gondolom, hogy egy ekkora tele-
pülésnek kellene önálló ügyelet. Az egészség-

ügyben található tendenciák nem erre mutat-
nak. Azzal magyarázom helyzetünket, hogy
más, nálunknál nagyobb városoknak (a tízezres
Tököl) sem sikerült megtartaniuk a saját ügye-
letet. Amit nem sikerült még teljesíteni, az az
önálló rendõrõrs kialakítása. Ennek sem a jog-
szabályi, sem az anyagi feltételei nincsenek
meg. Bár nem tettem le róla, úgy néz ki, hogy
ez csak óhaj marad. Annyi azért vigasztaló,
hogy a belterületi részeken egy kicsit javult a
közbiztonság, amelyet a plusz szolgálatként
teljesített rendszeresebb rendõri jelenlét ered-
ményezett.
A fentebb említett �rend és fejlõdés� prog-

ramjának fejlõdés részével elégedett vagyok.
Már néhány megjegyzést visszahallottam,
hogy nem fejlõdik Dömsöd. Ezzel az állítással
határozottan vitába kell szállnom, mert abban a
gazdasági helyzetben, amelyben vagyunk, és
vannak az önkormányzatok, bizony minden
apró kis fejlõdést meg kell becsülnünk. Ha vé-
gignézzük az elmúlt év történéseit, akkor nincs
min szégyenkeznünk, bár az elégedettség sem
tölthet el bennünket.
A teljesség igénye nélkül sorolnék fel olyan

dolgokat, amelyek amagukmódján valameny-
nyien növelték Dömsöd nagyközség gazdasági
erejét. Nagyon sok önerõs járda épült az elmúlt
idõszakban. Itt mi adtuk a sódert és cementet, a
ház tulajdonosa pedigmegcsinálta a járdát.Mi-
re ezek a sorok megjelennek, addigra már el-
kezdõdik a Dózsa György utca járdájának épí-
tése. Vízhálózatot építettünk a Felsõszigeti
úton. Ütemezés szerint karban tartottuk a föl-
des útjainkat. A portalan útjainkat folyamato-
san kátyúztuk. Új burkolatot kapott a Dunave-
csei út, a Csokonai utca, a Napospart egy része,
most készül a Pipa utca szilárd burkolata � la-
kossági hozzájárulással. A Dunavecsei út fel-
újítását különösen nagy dolognak tartom, hi-
szen egy kudarccal végzõdött pályázat után si-
került elérni a Közútkezelõ Kht.-nál a közös
felújítást. Az újK.NagyLászló utcában csator-
nát vezettünk, utat építettünk. Megvásároltuk a
dabi óvodamelletti ingatlant, és tágas játszóud-
vart és parkolót alakítottunk ki rajta. Épül a da-
bi temetõben az új ravatalozó. Folyamatosan
gondozzuk, karbantartjuk intézményeink épü-
leteit. Ha nem is mi finanszírozzuk, egy kicsit
mégis magunkénak érezzük azt a tényt, hogy
végre felújítják az 51-es utat.
Természetesen, ennél nagyságrendekkel töb-

bet is lehetett volna tenni, költeni. A tenni aka-
rásban nem is volt hiány, inkább a költés korlá-
tai parancsoltakmegálljt.
Az elõbbiekben már utaltam a pénzhiányra,

tehát nézzük a gazdasági, pénzügyi helyzetün-
ket. Az év elején még közel százmillió forint
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hiányzott a 2007-es év mûködési költségeihez.
Ez az összeg a kifizetetlen számlákból és a for-
ráshiányból adódott. Az 52 milliós forráshiányt
az év derekára 4,5millióra �faragtuk� le. Likvi-
ditási problémánkat 20millió forintos mûködé-
si hitellel oldottuk meg. Ez a hitel, és az egész
éves racionális gazdálkodás eredményeként
mára nincsen 30 napnál hosszabb idejû kifize-
tetlen számlánk. Ez a racionalizálási program
minden intézményünkre kiterjedt: a hivataltól
az iskoláig, az óvodától az egészségügyig, az
OMK-tól a Vízmûig. Érintette az idõseknek
adott kedvezményeket is. És ilyen az élet, ami-
kor úgy tûnt, hogy kicsit helyre rázódunk, ak-
kor a Kincstár 10 millió forintot von el tõlünk
adóerõ képesség növekedése miatt. Valóban, a
vállalkozásoktól beérkezõ bevallások nagyobb

adóalapot tükröznek, de hogy ennek az adóját
valamikor be tudjuk-e hajtani, az a jövõ zenéje.
Apropó! Adó! A türelmi idõszaknak vége. A
következõ hónapokban nagyon szigorúan be
kell hajtanunk az adótartozásokat. Ez annyit
tesz, hogy a cégeknek, vállalkozóknak incassó-
val terheljük meg számláikat, magánszemé-
lyeknél a fizetésekbõl, jövedelmekbõl próbál-
juk letiltatni a tartozást. Az érintettek megérté-
sét kérem, mert a központi pénzeken kívül csak
az adóbevételekre számíthatunk kötelezõ fela-
dataink ellátásához.
Szorosan ide tartozik az is, hogy a nehézsé-

geink ellenére adóemelést nem tervezünk a kö-
vetkezõ évre. Most úgy látom, hogy amennyi-
ben 2008-ban nem lesz újabb megszorítás,
amely az önkormányzatokat érinti, akkor az év

végéig � egy nagyon takarékos gazdálkodással
� eljuthatunk oda, hogy azt mondhatjuk, kon-
szolidáltuk a pénzügyi helyzetünket. Ez nem
azt jelenti, hogy a következõ években dõzsölni
fogunk, hanem azt, hogy újabb megszorítás
nélkül, újabb hitel felvétele nélkül tudjuk telje-
síteni a meglévõ kötelezettségeinket. Ez azon-
ban még messze van, addig bizony még a kö-
vetkezõ hónapokban egy lyukkal beljebb kell
kapcsolnunk a derékszíjunkat.
Ennyi volt a �mérleg�. A két serpenyõbe ke-

rült pozitív és negatív történés is. Csak remélni
tudom, hogy a többség úgy ítéli meg, a pozitív
serpenyõ alaposan lehúzza a másikat. Ezen fo-
gunk dolgozni a jövõben is.

Bencze István

XVII. évfolyam10. szám 3

Születtek:
AndrásMiklós � IspánKrisztina

VIKTÓRIA
Faragó Tamás �Várkonyi Veronika

TAMÁSSÁNDOR
Farkas Károly �Kovács Edina

EVELIN
Farkas István �Kun Julianna
AMANDADOLORESZ
JörgMüller � Ila Anikó

ZSÓFIA

Házasságot kötöttek:
Halász Gábor � Tuczai Adrienn

Elhunytak:
MarkóMihályné Tóth Eszter 86 éves
Fára József Ferenc 78 éves
Pál Lászlóné PéterMária 84 éves
KunGusztáv 70 éves
Varsányi Istvánné Fábián Erzsébet 79 éves

Állatorvosi ügyelet

2007. október 13-14.
Dr. VonaViktor

Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-9264-293

2007. október 20-21.
Dr. Balogh Péter

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

2007. október 22-23.
Dr. Bécsi László

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

2007. október 27-28.
Dr. FábiánMiklós

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

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

Anyakönyvi hírek

BelencsikMihályés
OrszágAnna

40éves házassági

évfordulójuk alkalmából
sokboldogságot kíván

Családjuk!

ADömsödiÁltalános
Ipartestület hirdetése

KÜLÖNLEGESOKTÓBERIAKCIÓ

KÖBEkötelezõ gépjármû-felelõsségbiz-
tosítás 2008. évre kedvezõ díjjal +
ajándékkal csak októberben!!!

Keresse fel irodánkat:
Dömsödi Általános Ipartestület
SzücsnéÁghAnikó üzletkötõ
2344Dömsöd, Petõfi u. 11-13.

Tel.: 06-24-435-416, 06-30-9-218-293



2007. szeptember 12-énDömsödNagyközsé-
gi Önkormányzat képviselõ-testülete megtartot-
ta soron következõ rendes ülését.
A két ülés közötti idõszakról tartott polgár-

mesteri tájékoztatót követõen tárgyalta meg a
képviselõ-testület a dabi köztemetõben épülõ új
ravatalozóról szóló beszámolót, valamint a ke-
gyeleti közszolgálati szerzõdésmódosítását is. A
szerzõdés módosítás lényege, hogy a szerzõdés
lejártáig a temetõ területének és létesítményei-
nek használatáért a szolgáltató cég évi 382.500
Ft+ÁFA bérleti díjat fizet az önkormányzatnak.
Döntés született arról, hogy Dömsöd Nagy-

község Önkormányzata Közép-Magyarországi
Operatív Program (KMOP) keretében meghir-
detett �Közoktatási intézmények beruházásai-
nak támogatása� elnevezésû pályázaton indulni
kíván. A tervezett projekt keretében a Gróf Szé-
chenyi IstvánÁltalános IskolaDömsöd, Széche-
nyi u. 9. számalatti épületének bõvítését, korsze-
rûsítését kívánja megvalósítani. Az önkormány-
zat már több alkalommal próbált erre a célra pá-
lyázni, azonban a források szûkössége miatt ed-
dig elutasításra került. Amennyiben sikerrel jár a
pályázat, úgy a Széchenyi utcai épület további
tantermekkel bõvül, és jobb körülményeket biz-
tosít a tanulók számára, egyben lehetõvé teszi a
meglévõ több iskolaépület felülvizsgálatát,
egyes osztályok áthelyezését is, így járulva hoz-
zá a gazdaságosabb fenntartáshoz. A pályázat a
beruházás költségeinek 90%-át támogatja, a biz-
tosítandó önerõ 10%.
Ezt követõen került sor az önkormányzat és

intézményei 2007. I. félévi gazdálkodásáról szó-
ló tájékoztató megvitatására. A hozzá kapcsoló-
dó szakértõi véleményében dr. Schmidt Géza
könyvvizsgáló kiemelte, hogy az elsõ félévben,
különösen a félév vége felé jelentõsen javult az
önkormányzat pénzügyi helyzete, amely egy-
részrõl az orvosi ügyelet kérdésének rendezésé-
bõl, valamint az egyes racionalizálási intézkedé-
sekbõl is származik. A februárban elfogadott
költségvetéshez képest a tervezett 52.670.000 Ft
forráshiányt 4.796.000 Ft-ra sikerült ezidáig le-
faragni, valamint az eredetihez képest már
1.300.000 Ft céltartalék is rendelkezésre áll. A
képviselõ-testület a beszámolót elfogadta.
Következõ napirendi pont keretében a képvi-

selõk döntöttek arról, hogy a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola közoktatási intézmény
közalkalmazotti létszámát 2007/2008. tanévtõl 2
fõ pedagógus létszámmal csökkenti, és az állás-
helyeket megszünteti. A képviselõ-testület egy-
ben megbízta a polgármestert, hogy a létszám-
csökkentéssel kapcsolatos költségek fedezeté-
nek biztosítása érdekében nyújtson be pályázatot
a 4/2007. (II. 20.) ÖTM. rendelet szerinti pályá-
zatra.
Az ezt követõ 4 napirendi pont mindegyike a

hulladékgazdálkodással volt kapcsolatos. Elsõ-
ként a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgála-
táról szóló beszámoló került megtárgyalásra. A

hulladékgazdálkodási tervet jogszabályi kötele-
zettség alapján minden 2 évben felül kell vizs-
gálni. Ennek során részletesen áttekintik a benne
megfogalmazott célok és feladatokmegvalósítá-
sát, és feltérképezik a tényleges állapotokatmind
a szilárd kommunális hulladékkal, mind pedig a
folyékony hulladékkal kapcsolatosan. A testület
a beszámolót jóváhagyta.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás társulási megállapodá-
sának és alapító okiratának módosítása is napi-
renden szerepelt, ami a társulás egyes szervezeti
kérdéseit érintette. Szintén ide kapcsolódik, hogy
döntés született arról is, hogy önkormányzatunk
hozzájárul Magyarkeszi Község Önkormány-
zatának a társuláshoz való csatlakozásához is.
Végezetül a testületmódosította a köztisztaság-

ról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelezõ igénybevételérõl szóló 8/1996. (IV. 2.)
rendeletét. A módosítás pontosította a jogszabály
egyes rendelkezéseit, amely fõként az építési
törmelék gyûjtését és kezelését, a szelektív hul-
ladékgyûjtést, valamint a használaton kívüli in-
gatlanok esetében amentesítés szabályait rendezi.
Ezután a Községi Vízmû tartott beszámolót

mûködésérõl. A bevételek és kiadások alakulása
mellett az elõterjesztés kitért a vízhálózat bõvíté-
sére a Felsõszigeti úton, a vízmérõ órák cseréjé-
re, a tárgyi eszközök beszerzésére is. Ezenkívül
a vízellátás javítása érdekében új kút áll hamaro-
san munkába. A beszámoló kitért még a vízto-
rony állapotára is. Tavaly õsszel a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szak-
értõi vizsgálatot végzett. Az ennek alapján ké-
szült szakértõi véleményben a torony javítását
két fázisban határozták meg. Elsõ fázisban a to-
vábbi rozsdásodást kell megakadályozni, míg a
második fázisban a javításra nem szoruló felüle-
tek védelmét kell biztosítani.
A képviselõ-testület a beszámolót elfogadta.
A Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti (régi óvoda ud-

vara) található két önkormányzati bérlakás érté-
kesítésének kérdését ismét megvitatták a képvi-
selõk, és egy új vételárajánlatot tettek a vevõk fe-
lé, egyben felhatalmazták a polgármestert a
szükséges tárgyalások lefolytatására.
Vételi szándék érkezett a dömsödi 1551/8

hrsz-ú közút megnevezésû ingatlan magánút
céljára történõ értékesítésére is, azonban a kép-
viselõ-testület nem támogatta az út eladását.
A zárt ülést megelõzõen a képviselõ-testület a

Suli-persely Alapítvánnyal 2006. évben megkö-
tött támogatási szerzõdést a támogatott cél tekin-
tetében módosította. Az Alapítvány a támogatás
összegét a Gróf Széchenyi István Általános Is-
kola Széchenyi úton lévõ sport udvara lab-
davédõ hálójának cseréjére használhatja fel.
A képviselõ-testület soron következõ rendes

ülését 2007. október 31-én 15 órai kezdettel tart-
ja a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Köz-
pontban. Az ülés nyilvános.

DömsödNagyközségKépviselõ-testülete
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Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó: DömsödNagyközségi

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

Lapzárta: október 20.
Megjelenés: november 9.

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!



A �Batthyány-év� alkalmá-
ból � ha kissé visszafogottan is
� a társadalmi, civil szervezetek
országszerte megemlékezése-
ket, tanulmányokat szerveznek
Batthyány Lajos születésének
200. évfordulója alkalmából,
tisztelegve azon emlékhelye-
ken, ahol Batthyány Lajos
többszörmegfordult, illetve tar-
tózkodott. Felkeresik Pozsony-
ban szülõházát, azt a Szent
Márton templomot, ahol meg-

keresztelték, és ahol 1849-ben örök hûséget fogadott a 18 éves Zichy
Antóniának, majd Pozsony várát, a reformkori országgyûlések vitáinak,
mozgalmas politikai életének helyszíneit, Budán a várbörtönt, ahol 1849-
ben fogva tartották.
Megemlékezéseket tartanak Olmützben, ahol mint az Országgyûlés

küldöttségének vezetõjét (tagjai: Deák, Lenovits érsek, Majláth országbí-
ró) Windischgrätz megalázta õt, nem fogadta a küldöttséget, sõt egy pár
napig fogva is tartotta békekötés helyett.

Az elsõ felelõs magyar miniszterelnök személyérõl 200 év óta sajnos
méltatlanul keveset hallottunk. Emlékét és személyét halála pillanatától
kezdve politikai megfontolások igyekeztek elferdíteni, háttérbe szorítani
vagy a napi politika céljainak szolgálatában méltatlanul elmarasztalni.
Batthyány az ország egyik legnagyobb földbirtokával rendelkezõ liberális
arisztokrata volt � itt a hangsúly az arisztokratán van � s mint ilyen, nehe-
zenmegközelíthetõ.Megvetette a népszerûséget, nem kívánt �népember�
lenni. Kortársai szerint rendkívül büszke, öntudatos ésmagabiztos szemé-
lyiség volt. Vezetõ szerepét nemvitatták, ugyanakkor nemvette körbe lel-
kes hívek tábora, egyéni képességei, ismeretei, tapasztalatai mellett törté-
nelmi neve is jelentõs mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 1848 tavaszán
az elsõmagyar felelõs kormányminiszterelnökévé válhasson.

Kiemelkedõen nagy mûveltsége, tapasztalata, páratlan szónoki képes-
sége kiegészítettemértékletességét és ésszerûségét. Deák Ferencnél heve-
sebb, Kossuthnál higgadtabb volt. Nem csodálkozhatunk azon, hogy már
huszonévesen Vas megye, majd az ország gazdasági, politikai életét irá-
nyító szervezeteiben, társulásaiban, egyleteiben ott találjuk a fiatal grófot.
Az 1830-as évek második felében már az Országgyûlés fõrendi ellenzé-
kének vezéreként fõ irányelvként hangoztatta a szabadságjogok tisztele-
tét. Együtt haladva Kossuth-tal, az 1847. decemberi felsõ házi ülésen el-
mondott beszédében a Habsburg Birodalom egészének alkotmányos áta-
lakítását szorgalmazza. Miniszterelnökké történt kinevezése alkalmából
elsõként körlevélben utasította a hatóságokat a jobbágyfelszabadítás hala-
déktalan kihirdetésére. Az uralkodóházhoz való hûsége nem mond ellent
az igaz hazaszeretetének. Bár a mértékletesség híve volt, a politika útján
mégis együtt haladt Kossuthékkal. Amikor a haza veszélybe került, nagy
része volt abban, hogy megszervezzék az elsõ tíz magyar ezredet. 1848.
április 16-án a minisztertanács Batthyány-ra bízta a távol levõ Mészáros
Lázár hadügyminiszter helyettesítését, e feladatot május 23-ig látta el, bár
a fegyveres ellenállással � csakúgy,mint Széchenyi és Eötvös � nem értett
egyet. 1848. október 1-jén levélben lemondott miniszterelnökségérõl, va-
lamint képviselõségérõl, és visszavonult ikervári birtokára.Mint közkato-
na fegyvert fogott, és a Vas megyébe betört Horváth Theodorovich tábor-
nok ellen indult, demegsérült. Felgyógyulását követõen újra országgyûlé-
si követté választották, s december 31-én õ tette le azt a javaslatot, hogy

küldöttség induljon a Dunántúl északi részén elõre nyomuló Windisch-
grätz-hez, és ha lehet, Olmützbe a császárhoz békét kötni. A küldöttséget
Windischgrätz nem fogadta, sõt néhány napigBatthyányt fogva is tartotta.
Az eredménytelen tárgyalás után Budapestre utazott, ahol 1849. január
6-án letartóztatják, és a Károlyi palotába szállítják, ahol április 23-ig tart-
ják fogva. 1849. augusztus 16-30. között zajlott Batthyány elsõ tárgyalása,
amelyen a hadbíróság három és fél év börtönt szabott ki, de fellebbezés
folytán a császári hadbíróság kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzás-
ra ítélte. Az olmützi ítélettel elégedetlen bécsi ellenségei kieszközölték,
hogy Haynau táborszernagy hadbírósága gyorsított eljárásban újra tár-
gyalja a pert, és a felségárulás és a birodalom felforgatása vádjával �azon-
nal végrehajtandó kötél általi halál� ítéletet hozzon. Az ítéletet 6-án dél-
után fõbelövéssel hajtották végre, azon a helyen, ahol most a Batthyány
örökmécses áll.

Az utókor a maga politikai céljainak érdekében a Batthyány-kormány
három kiemelkedõ alakjában: Deák, Széchenyi és Kossuth személyében
találta meg az eszményképet és önigazolását. Meg kell mondani, hogy
Batthyány személye és nem csakmártíromsága valójában soha nem felej-
tõdött el, de nem került egyetlen történelmi idõszak érdeklõdésének kö-
zéppontjába sem. Talán a növekvõ társadalmi és civil fórumok kezdemé-
nyezése, ha késve is, de valamit pótolhat abból a 200 év feledésébõl, ami-
vel õt is a jelentõs történelmi személyek sorába,mint a �Nagy idõk� tanúit
sorolhatja.

Patkós Imre, nyá. ezds
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Emlékezzünk Batthyány Lajosra
Azelsõ alkotmányosmagyarminiszterelnökre

ADömsödiÁltalános Ipartestület
hirdetése

Élelmiszer-kereskedelemben és vendéglátásban,
közétkeztetésben dolgozók figyelmébe

Élelmiszer-higiéniai ésminõségbiztosítási ismeretek oktatása
a HACCP ismeretek amegváltozott jogszabályok és amegváltozott

hatósági élelmiszer-ellenõrzés rendjének tükrében.

Az oktatáson való részvétel nagyon fontos, mert amennyiben az
élelmiszer-ellenõrzõ hatóság vizsgálatai során úgy ítéli meg, hogy a
dolgozók nem rendelkeznek a területet érintõ kielégítõ élelmiszer-
higiéniai és minõségbiztosítási ismeretekkel, úgy elõírja az újbóli
oktatás szükségességét, melyet 1 hónapon belül teljesíteni kell.

Az ellenõrzõ hatóság ellenõrizheti a megismételt
oktatás eredményességét � 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SzMM

együttes rendelet 4. §
(Vizsgakötelezettségmegszûnt!!)

Oktatás várható idõpontja:
2007. november 5. vagy november 10. du 14 óra

Oktatás idõtartama: 3 óra
Oktatás helye: Dömsödi Ipartestület
2344Dömsöd, Petõfi u. 11-13.
Részvételi díj: 7500 Ft /fõ

Jelentkezni lehet: SzücsnéÁghAnikó
Dömsödi Általános Ipartestület
06-24-435-416; 06-30-9218-293



Az iskolakezdéssel egyidõben jelentõsen
megnövekszik a gyalogos és a jármûforgalom
az oktatási intézmények közelében. A jármûfor-
galom növekedésével arányosan nõ annak a ve-
szélye, hogy a gyermekek közúti baleset része-
seivé váljanak, ezért fokozott figyelmet kell rá-
juk fordítani.
Szomorú tények figyelmeztetnek arra, hogy a

gyermekekmilyen kiszolgáltatottak:
2006-ban 2 375 gyermek (14 év alatti) sérült

meg közúti közlekedési balesetben, közülük
sajnos 43-an meghaltak. Ebbõl 7 gyermeket
gyalogosként, 9 gyermeket pedig kerékpározás
közben ütöttek el. 27 gyermek utasként szenve-
dett halálos sérülést.
A közlekedési balesetet szenvedõ gyerme-

kek száma az utóbbi években csökkent, de
vele párhuzamosan megnõtt azoknak a szá-
ma, akik utasként haltakmeg, ami a jármûve-
zetõk fokozott felelõsségének igényét veti fel.
A komplex balesetmegelõzési program kere-

tében azORFK �Országos Balesetmegelõzé-
si Bizottság � társszerveivel együttmûködve �
az új tanévkezdetére összpontosította a gyer-
mekbalesetek megelõzésével kapcsolatos leg-
fontosabb intézkedéseit. Fõ cél a gyermekek
közlekedésbiztonságának fokozása. Fontos,
hogy az iskolák környékén a jármûvezetõk fi-
gyelmesen, körültekintõen, a szabályokat mara-
déktalanul betartva közlekedjenek:
� Augusztus végéig a rendõrség, a közút ke-

zelõi, a közlekedési hatóságok, az önkormány-
zatok és az iskolák felülvizsgálták az iskolák
környékének forgalmi rendjét, és kezdemé-
nyezték a nagyobb biztonságot jelentõ forga-
lomtechnikai beavatkozásokat.
� Szeptemberben a tanórák kezdeti és befe-

jezési idõszakában rendõrök, polgárõrök tel-
jesítenek szolgálatot a közlekedésbiztonsági
szempontból legveszélyeztetettebb iskolák
környékén.
� A rendõrök, polgárõrök szükség esetén for-

galmat irányítanak, intézkednek a szabály-
sértõ gépjármûvezetõkkel, a megállási és vá-
rakozási tilalmatmegsértõkkel szemben.
� A rendõrök, polgárõrök ellenõrzik a biz-

tonsági öv és a biztonsági gyermekülés hasz-
nálatát. 2007. szeptember 1-jétõl valamennyi
gépkocsiban utazó gyereket a biztonsága ér-
dekében külön gyermekülésbe kell ültetni. A
nemmenetrend szerinti személyszállítást végzõ
autóbuszban (pl. különjárat, szerzõdéses járat) a
135 cm-nél alacsonyabb gyermeket pedig gyer-
mekbiztonsági rendszerben kell elhelyezni.
� A fõváros hét kerületében elindul a

BRFK és az FBMB SuliPolice-programja, a
gyermekbalesetek megelõzése és a gyermekek

közúti közlekedésbiztonságának javítása érde-
kében. A SuliPolice lényege, hogy a program-
ban résztvevõ, 7-8. osztályos diákok az iskola
közvetlen környezetében lévõ kijelölt gyalo-
gos-átkelõhelyeken � rendõri felügyelettel �
segítik és biztosítják iskolatársaik áthala-
dását az úttesten. A cél az, hogy a gyerekek a
felnõttek figyelmét felhívják arra a tényre, hogy
a gyermekek a közúti közlekedés leginkább ve-
szélyeztetett résztvevõi, gyalogos közlekedés-
kor segítségre szorulnak. Az eddigi tapasztala-
tok szerint adiákoknagy odafigyeléssel, lelke-
sen végzik a feladatukat. A SuliPolice prog-
rammal a rendõrség gyakorlatilag visszahelyez-
te a gyermekbalesetek megelõzésének propagá-
lását oda, ahol a gyermekek a legtöbbet
tartózkodnak: az otthonukba és az iskolába.
� Az ORFK � Országos Balesetmegelõzési

Bizottság egy hónapos országos médiakam-
pánnyal is próbálja felhívni a közlekedésben
résztvevõk figyelmét arra, hogy az iskolák
környékén az eddigieknél fokozottabb figye-
lemmel közlekedjenek. (500 darab óriásplakát
az egész országban, 100 darab City-light plakát
Budapest területén, 20 másodperces TV-spot
sugárzása 350 alkalommal.)
Az ORFK �Országos Balesetmegelõzési Bi-

zottság a tanévkezdet alkalmára ismét több
kiadványt készíttetett mind a gyermekek,
mind a pedagógusok részére:
� Az általános iskolák elsõ osztályosai szí-

nes, rajzos �Üzenõfüzetet�, vonalzót, könyvjel-
zõt, plakátnaptárt kapnak.
� A felsõ tagozatos tanulókhoz a �Sulizsa-

ru� címû kiadvány szól, amely komolyabban
foglalkozik a közlekedésbiztonságot érintõ kér-
désekkel.
� A pedagógusok részére szerkesztett �Pe-

dagógus napló� fontos információkat, és a köz-
lekedésre neveléssel, balesetmegelõzéssel kap-
csolatos hasznos tudnivalókat is tartalmazza.
A rendõri intézkedésekés akiadványokmellett

fontos hangsúlyozni, hogy a szülõnek, nagy-
szülõnek, a gyermekeket kísérõknek az is-
kolák környékén még körültekintõbbnek kell
lenniük a gyermekek biztonsága érdekében.
Fontos a személyespéldamutatás is, gyermekeink
szabályosan csak úgy tanulnak meg közlekedni,
ha jó példát látnak maguk elõtt, ha a szülõ szabá-
lyosan közlekedik, nagyobb a valószínûsége,
hogygyermeke semválik baleset áldozatává.
Gyermekeink fokozottabb védelme, biz-

tonságosabb közlekedésének elõsegítése
azonban nem csak a Rendõrség feladata, hanem
az egész társadalomösszefogására, közremû-
ködésére szükség van.

Írta: OBB
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Bizottság tanévkezdeti balesetmegelõzési intézkedései

Suli Persely Alapítvány

Szöveges beszámoló
A2006. évi közhasznúsági

tevékenységrõl
Az alapítvány 1997. december 30-án kerül

bejegyzésre a Pest Megyei Bíróságon AM.
1502. sz. alatt, majd 1999. november 26-tól ki-
emelten közhasznú alapítványként lett beje-
gyezve.
Kiemelten közhasznú tevékenységeit az ala-

pító okirat tartalmazza, mely szerint fõ (a teljes-
ség igénye nélkül) tevékenysége között szere-
pel a Gróf Széchenyi István Általános Iskolá-
ban folyó oktatómunka támogatása, a magyar
nyelv és irodalom tanítása, az ifjúság állóképes-
ségének javítása, a tanulók tudásának fejleszté-
se, az idegen nyelvi oktatás továbbfejlesztése
érdekében támogatások nyújtása rendezvé-
nyekhez, eszközvásárlásokhoz.
Támogatást 2006. évben egy személytõl ka-

pott, 11.000 Ft-ot. Gazdálkodó szervezettõl
nem érkezett támogatás.
A helyi önkormányzattól pályázat útján el-

nyert támogatás összege: 420.000 Ft. A bank-
számlán lévõ pénzeszközök után 2006. évben
1144 Ft kamatot kaptunk. Az adózók által fel-
ajánlott 1%-ból 275.708 Ft folyt be.
A kiadásaink a következõképpen alakultak:
� A közhasznú tevékenység kiadásainak egy

részét a mûködéssel kapcsolatos költségek tet-
ték ki, a bankköltség 10.728 Ft volt.
� Az év végi jutalomkönyvek vásárlására

fordítottunk 107.037 Ft-ot, mely összeget az
1%-ból finanszíroztunk. Így a fel nem használt
1%171.255 Ft (2005. 1. 17-i folyósításból)me-
lyet más támogatási összeggel kiegészítve szin-
tén az iskola mûködését segítõ eszközökhöz
fogjuk felhasználni, idõben tehát az összeg fel-
használása 2007. évben következik be elõrelát-
hatóan.
Az alapítvány 2006. dec. 31-i pénzkészlete:

32951 Ft, a bankszámlán 931.047 Ft van.
A fel nem használt összegek:
Így az önkormányzat által nyújtott támoga-

tásból (420.000 Ft) ill. az 1%-ból befolyt
összegbõl, mely az elõzõekben megjelölt
összegen (171.255 Ft) felül még 2006. 10. 13-
án befolyt, 275.708 Ft. Az OMK megfigyelõ-
rendszerének kiépítése helyett szintén a gyer-
mekek értékeinek védelmét szolgáló bútorok
(zárható szekrények) megvásárlására fog sor
kerülni, ill. ha ez nem valósítható meg fedezet-
hiány miatt, akkor az iskolai oktatást elõsegítõ,
a gyermekek érdekeit szolgáló eszközök vásár-
lására fogjuk fordítani ezen összegeket.
Az alapítvány az alapító okiratban foglalt

közhasznú céljainak megfelelõen végezte a te-
vékenységét 2006. évben is.
Dömsöd 2007. 10. 03.

SzücsnéÁghAnikó
kuratórium elnöke
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Újra elérkezett a gazdasági év vége, október és egy rendkívüli
idõjárású évet tudhatunk magunk mögött. Nem akarom a kedves olvasót
nagyon sok negatív eseménnyel terhelni, de sajnos ez évben enyhén szól-
va nem kedvezett az idõjárás a növénytermesztõknek. Az újságokból,
rádióból, televízióból olvashatjuk, hallhatjuk, hogy nem csak Magyaror-
szágon, hanem szinte egész Európában kedvezõtlenül alakult az idõjárás.
Tavalymég az volt a gond, hogy túltermelés van, most meg szinte duplá-
jára emelkedtek az árak. Igaz hogy sok helyen még felényi termést sem
lehetett betakarítani. Sajnos a legnagyobb terméskiesés napraforgóból és
fõként kukoricából van, és közismert dolog, hogy az állattenyésztés leg-
fontosabb takarmánya a kukorica. A drága takarmány maga után vonja
az állati eredetû termékek, így a tej, a tojás és a hús árának jelentõs emel-
kedését a közeljövõben.
De ezek után nézzük, hogymost októberbenmi a legfontosabbmunka

a szántóföldeken.
Az õszi repcét már szeptemberben elvetettük, most az õszi kalászos

gabonák mielõbbi vetését kell szorgalmaznunk. A régi paraszti közmon-
dás szerint: �porba búzát, sárba zabot!�, ami azt jelenti, hogy az õszi esõk
beállta elõtt vessük el az õszi kalászos gabonákat, õszi árpát, rozst, õszi
búzát, mert csak úgy várhatunkmegfelelõ jó termést.
Az õszi hónapok � október-november � az istállótrágya kihordásának

és leszántásának a legkedvezõbb idõszaka. A trágya felrakása, kiszállítá-
sa, elterítése munkaigényes és költséges, akár kézi erõvel, akár gépekkel
végezzük, de ha nem pótoljuk a termõtalaj szervesanyag-tartalmát, bi-
zony gyenge termést várhatunk. A termõföld termõképességét úgy is nö-
velhetjük, hogy a betakarított termények szármaradványait visszajut-
tatjuk a talajba, de ekkor nitrogéntartalmú mûtrágyát is kell a talajba jut-
tatnunk.
A házi kertben is vanmost feladat, fõként a betakarítás, de az õszi salá-

ta és fokhagyma vetésének illetve ültetésének is elérkezett az ideje. Októ-
berben már lehetnek talajmenti fagyok, így a fagyra érzékeny növénye-
ket, paradicsomot, paprikát, uborkát takarítsuk be.
A kései káposzta, karalábé, zeller, karfiolmég elvisel 1-2 fokos fagyot,

úgy azok betakarítását késõbbre halaszthatjuk. A kiskertekben is most
van itt az ideje az istállótrágyázásnak.
Októberre, tehát erre a hónapra esik a virágoskertben a fagyérzékeny,

gumós virágtövek felszedése is, a dáliagumóknak és a kardvirághagymá-
nak a téli fagymentes helyre, általában a pincébe való elrakása. A dáliagu-
mók felszedéséhez az elsõ komolyabb fagy után fogjunk hozzá. A felsze-
dés és tárolás könnyebb lesz, ha a szárakat 10 cm-re visszavágjuk. Tisztí-
tás után nyirkos homokba vagy tõzegbe ágyazva tároljuk 4-6 °C-on tava-
szig.
A téli alma és körte betakarítását mielõbb fejezzük be, és a téli tárolás-

ra csak teljesen egészséges, sérülésmentes gyümölcsöket rakjunk el,
fagymentes, szellõs helyiségbe. A fákról lehullott leveleken a gomba
nempusztul el, hanemáttelel, és jövõ tavasszal újra károsítja a gyümölcs-
fákat. Ezekkel az áttelelõ képletekkel illetve ellene úgy védekezhetünk,
hogy összegyûjtjük a lombot, és azt megsemmisítjük, elégetjük vagy
komposztáljuk, így a tavaszi fertõzésveszély jelentõsen csökkenthetõ. A
vegyszeres növényvédelem � most az õszi lemosó permetezés mellett a
mechanikai védekezés is nagyon fontos, olcsóbb és környezetkímélõ is.
A fentieken túl még nagyon sok tennivaló akad a kertben, a ház körül.

Mint már az elõzõekben is írtam, októberben már jelentõsebb fagyok is
lehetnek, így az öntözõberendezéseket, tömlõket, szivattyút vízteleníteni
kell, és ha lehet fedél alá, fagymentes helyen tároljuk, hogy tavasszal
üzemképes állapotban vehessük elõ.
Ezek után szép hosszú õszt kívánok, jó munkát és jó egészséget min-

den gazdálkodónak, kertészkedõnek ésminden olvasónak!
Összeállította: Tóth István (Dömsöd,Haladás u. 1.)

Köszönjük az 1%esélyt
Ezúton szeretnénk megköszönni azon dömsödiek támogatását, akik

2006-os adóbevallásukban felajánlották személyi jövedelemadójuk
1%-át számunkra.
Az Apeh által 683.832 Ft kerül kiutalásra még ez évben a Suli Per-

sely bankszámlájára. Az összeg felhasználásáról a következõ évben a
közhasznúsági jelentésben fogunk beszámolni.
A 2005. évben kiutalt (278.292 Ft) összegbõl 107.037 Ft összeget

fordítottunk a diákok év végi jutalomkönyveinek vásárlására, még nem
használtunk fel 171.255 Ft-ot, valamint a 2006. évben kiutalt 275.708
Ft-os összegeket tartalékoljuk, és együtt a Gróf Széchenyi Általános
Iskola oktatási-nevelési munkáját segítõ eszközök vásárlására fogjuk
felhasználni még ebben az évben, illetve 2008. évben.
2007. 09. 18. SzücsnéÁghAnikó

Suli Persely Alapítvány
Kuratórium elnöke

Fûzõgyöngyök, kapcsok, fûzõdrót
és damil nagy választékban érkezett!

Minõségi nõi kozmetikai táskák
már 590 Ft-tól

Teljes körû 1 napos fotószolgálat,
digitális akár netrõl feltöltve is

(normál: hívás+képek+film kb. 1600 Ft-tól)

Bizsuk, parfümök, illatszerek,
kozmetikumok, hirdetésfelvétel,
gyertyák, plüssök, gyógyteák

Dömsöd, Átrium üzletház

Mezõgazdasági hírek
Õszimunkák a szántóföldönés a kiskertekben



A régi hagyományt ápolva, szeptember vé-
gén megrendezésre került a szüreti felvonulás,
mely este bállal zárult:
A szervezõ rendezõk odafigyelõ pontosmun-

kájának és a napsütéses idõnek köszönhetõen
minden zökkenõmentesen zajlott! A felvonulá-
son évrõl évre szép számmal vesznek részt dí-
szes fogatjaikkal kocsisok, csikósok, csõszök,
táncosok és a BanyaKlub tagjai.
A szokásokhoz híven most is már hetekkel

elõbb kidobolták, hívogatták az embereket a
szüreti mulatságba.
A kisdobos feladatát Gábor Tamás és Nagy

Szebasztián látták el.
� Szebikém, kaptál már ilyen szerepre felké-

rést?
� Ilyen gyorsan még nem! Nagyon megle-

põdtem, de örülök neki! Megtisztelõ volt szá-
momra, hogy Csikósné Jutka néni engem kért
meg.
� Az ifjúsági színjátszónak és az Iringónak is

tagja vagy. Okozott-e nehézséget a szöveg amit
kaptál?
� Az autóban gyorsan átnéztem, azzal nem

volt problémám! Inkább a dobolás miatt izgul-
tam, hogy sikerüljönmegtartani az ütemet!
A fiatalság körében is egyre népszerûbb ez a

rendezvény, hiszen egyre többen szeretnének
�csõszködni�.
A csõsz lányok és csõsz fiúk hagymás-zsíros

kenyérrel és borral kínálgatták a résztvevõket és
a bámészkodókat. Este a bálon pedig sassze-
mekkel lesték a �lopkodókat�, hogy aztán a bíró
és bíróné elé vihessék õket.
Mindenkinek megvan a maga feladata, a

�Banyáknak� is! Lázas készülõdésük közepette
Nagyné Marika nénivel, Budainé Erzsike néni-
vel és SzekeresnéKatika nénivel beszélgettem.
� Mióta tetszenek a klubbal ilyen aktívan

részt venni a szüreti mulatságon?
� Ez a harmadik alkalom. Az igazgató asz-

szony felkérésének mindig szívesen teszünk
eleget, és jövünk!
�Van-e konkrét feladatuk?
� Igen, általában énekelni és táncolni szok-

tunk! Kicsit más stílusban mulatunk mint a fia-
talok, de talán ebbe is belevisszük õket egy ki-
csit! A felvonuláson mindig cukorkát szoktunk
dobálni a nézelõdõknek és ezt mindig nagyon
várják! Az esti mûsorban pedig egy tánccal is
fellépünk!
A megállóknál a Kunszentmiklósi Hagyo-

mányõrzõ Néptánc Együttes és a dömsödi Mû-
vészeti Iskola néptáncos növendékei ropták a
táncot. A bámészkodók örömére a talpalávalót a
Kunszentmiklósi Hagyományõrzõ Népi Zene-
kar húzta.
Az eseményeknek természetesen a �vajda és

vajdáné� (Bányainé Ida és Vargáné Balaton
Magdi) is aktív résztvevõi voltak!

� Immármásodik éve bújtatok ebbe a szerep-
körbe. Hogyan azonosultok ezzel?
� Könnyen! Tánccal, énekkel be lehet vonni

az embereket a mókába, rizst dobálunk és oda-
megyünk hozzájuk jósolni is! Az igazi az lenne,
ha kormoznánk és tollat szórnánk, de sajnos ezt
már nem szívesen veszik!

Érdekes élményünk volt tavaly! Leginkább
az igazi cigányoknak tetszettünk, mert azt
mondták, hogymi vagyunk a legszebbek!
Beszélgetõpartnereim mindegyike arra a kér-

désemre, hogy jövõre is vállalják-e szerepeiket,
egyöntetûen azt válaszolták, amennyiben felké-
rik õket természetesen, nagyon szívesen!
A rendezvény egyik legnehezebb feladata a

háttérmunka, a szervezés, ami mindig hoz nem
várt fordulatokat is!
�Volt-e az idei szüreti mulatság elõmunkála-

taiban, lebonyolításában valamilyen különle-
gesség? � kérdezem Csikós Lászlónét, a mûve-
lõdési ház igazgatóját.
� Igen, hiszen az idei évben pályázati pénzbõl

valósult meg ez a szép hagyomány, mégpedig a
Kis-Duna-menti LEADER + Akciócsoport pá-
lyázati felhívását nyertük el Szüreti felvonulás
és báli mulatság rendezése Dömsödön címmel.
Ebbõl a pénzbõl sikerült ismételten ilyen szép,
színvonalas hagyománytisztelõ programot lét-
rehozni.
Nagy öröm számomra, hogy évrõl évre egyre

több fiatal szeretne részt venni ezen a progra-
mon, mert egy nemzet nem csak nyelvében él
tovább, hanem a hagyományaiban is.
Az OMK dolgozói nagy lelkesedéssel és

összefogással munkálkodtak, hogy minden
rendben legyen, és az ízlésesen feldíszített
nagyterem is az Õ munkájukat dicséri, Muzsai
Katalin, Szakáll Sándorné Zsuzsi, Pék Jánosné
Ildikó, Csikós Zsuzsi, Kõvári Zoltán és Bokor
Zsolt. Köszönöm!
Akiknek nagy tisztelettel megköszönöm rész-

vételüket, segítségüket, felajánlásaikat, mert nél-
külük ez a rendezvény nem jöhetett volna létre:
Hajtók és csikósok névsora: Csehi Sándor,

Csehi Péter, Móricz József és társa, Török
János, Szécsényi Károly, Mendi Attila, Dobos
László, Dobos Péter, Földvári László, Taligás
Menyhért, Csereklei József, Bodnár Csaba,
Bozóki András, Podrozsik József, Bukri Károly,
Prokk Károly, Kovács Imre, Csabai László,
Lukácsi István, Kovács Zoltán, Szabados János,
Balázs Bence, KalapácsAndrás, Borbély Ildikó,
Szabó Andrea, Boros Erzsébet, Boros Katalin,
Bodnár Balázs, ifj. Bodnár Csaba.
Szíves elnézést kérek ha valakinek a neve nem
lett feltüntetve, de mivel váratlanul is érkeztek
résztvevõk, elõfordul, hogy érkezésükkor a
nagy tömegben nem vettük észre és lemaradt a
névsorból. Nekik is nagyon-nagyon köszönöm!
Bíró:Miskolczi Ferenc
Bíróné:NovákAnna
Beharangozó kisbíró: Gábor Tamás /már egy
héttel a szüreti felvonulás elõtt kidobolta a falu-
ban a várható eseményeket/
Nagy Szebasztián, aki a felvonulást és a báli
mulatságot vezényelte le.
Cigány jelmezesek: Bányainé Ida, Vargáné
BalatonMagdi
Csõszlegények: Kiss Gergõ, Kiss István, Nagy
Sándor, Fábián Domonkos, Bokor Zsolt,
Katona Viktor, Ungár Márk, Gábor Peti, Cser
Gábor
Csõszlányok: Bak Barbara, Necsász Mónika,
Miskolczi Bea, Bajnóczi Annamária, Brassó
Betti, Csonka Orsolya, Izsák Nóra, Dobos
Eszter, Joó Anikó, Kiss Karina, Bai Niki, Kiss
Klaudia, Kõvári Róza, Jagodics Anna, Csehi
Lili, Madarász Nóri, Balázs Kriszti, Fábián
Ilona, Füki Beatrix, Hörömpõ Lili, Varga
Andrea, Varga Annamari, Pék Bianka, Barcsa
Erika, Varsányi Anita, FábiánViktória
A néptánccsoport és népzenekar résztvevõi:
Kunszentmiklósi Hagyományõrzõ Egyesület
tagjai, valamint a dömsödi Dezsõ Lajos A.M.I.
néptánccsoportja, felkészítõ tanár: Bagi Ferenc
és Patonai Nóra
Báli mûsor résztvevõi: Endrõdi Éva, Gyémánt
Valentin, Csikós Zsuzsi, Kiss Karina és a Banya
Klub
Báli zenekar:Babicska László
Rendõri biztosítás: a dömsödi KMB munka-
társai
Polgárõr biztosítás: a dömsödi Polgárõrség
tagjai
Vacsora: Takács István /Colos/, ifj. Takács
István
Büfé:Csinos Zoltán
Támogatók: Madarász Áruház, Kudar Zsig-
mond, Kudar Zsolt, Tóthné Julika, �Még 1000
Év� Dömsödért Egyesület, Rakó János, Csikós
László, Csikós Csaba
Szívembõl kívánom, hogy ezután nálunk is

mind több ilyen és ehhez hasonló rendezvény
sikeredjen, amely lelkesíti a szervezésben részt-
vevõket és igazi felhõtlen mulatságot, néhány
gondtalan órát nyújt egymás társaságában. Úgy
mint régen.

Vass Ilona
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Rendelési tájékoztató

I. TELEPHELY:
2300 Ráckeve, Szent István tér 17. Tel.: 24/519-200, 24/519-400

Rendelés/szakorvos Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Röntgen
dr. Pap Zsuzsanna 7.30-15 7.30-16 13.30-16 7.30-16 7.30-12
Felvételezés 7.30-15 7.30-16 7.30-16 7.30-16 7.30-14
UH 8-10 8-10 15-16 8-10 8-10

14-15 11-13; 14-15 � 14-16 �
Tel.: központ/113 mellék � e-mail: rontgen-uh@szakrendelo.rackeve.hu

Sebészet
dr. Keresztényi Jenõ 7.30-15 7.30-15 7.30-15 7.30-15
dr. Kökény Zoltán � � � � 8-14

Tel.: központ/111 mellék � e-mail: sebeszet@szakrendelo.rackeve.hu

Sportorvos
Bizonytalan ideig szünetel � � � � �

Tel.: központ/111 mellék � e-mail: sportorvos@szakrendelo.rackeve.hu

Urológia
dr. Bécsi András � 15-18 15-18 � �

Tel.: központ/130 mellék � e-mail: urologia@szakrendelo.rackeve.hu

Laboratórium 7.30-16 7.30-16 7.30-16 7.30-16 7.30-14
dr. Geczkó Beatrix
vérvétel 7.30-10 7.30-10 7.30-10 7.30-10 7.30-10
leletkiadás 7.30-10-ig folyamatosan, utána fél és egész órakor H: 16 h-ig; P: 14 h-ig

Tel.: központ/103 mellék � e-mail: labor@szakrendelo.rackeve.hu

Belgyógyászat
dr. Szanyó László 7.30-13.30 11.30-17.30 � 11.30-17.30 �

Tel.: központ/112 mellék � e-mail: belgyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu

Gastroscopia (elõjegyzés)
dr. Szicsek Judit 7-11

Tel.: központ/112 mellék � e-mail: gasztro@szakrendelo.rackeve.hu

EKG
dr. Szanyó László szakfelügyeletével 7.30-9 11-12.30 � 11-12.30 �

Tel.: központ/112 mellék � e-mail: ekg@szakrendelo.rackeve.hu

Neurológia (elõjegyzés)
dr. Lakatos Zsuzsanna � � � 7-12 �
dr. Fucskó Katalin � 14.30-18.30 � � �

Tel.: központ/102 mellék � e-mail: ideggyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu

Ortopédia (elõjegyzés) 8-14
dr. Faggyas Ákos
dr. Prédl András � 8-11.30 (felnõtt)

dr. Egyed Kálmán 11.30-14 (gyermek)

Tel.: központ/102 mellék � e-mail: ortopedia@szakrendelo.rackeve.hu

Foglalkozás eü. szolgálat
dr. Varga József 13.30-15.30 � 9-11 � �

Tel.: központ/102 mellék � e-mail: fogl-eg@szakrendelo.rackeve.hu

Gyermekpulmonológia
dr. Rapp János � � 14-16 � �

Tel.: központ/102 mellék � e-mail: pulmo@szakrendelo.rackeve.hu

Szemészet
dr. Simon Judit 9-15 9-15 9-15 � 9-12
dr. Meisel Judit � � � 7.30-13 �

Tel.: központ/118 mellék � e-mail: szemeszet@szakrendelo.rackeve.hu
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Nõgyógyászat
dr. Csatlós Éva � � 13-17 � �
dr. Béres László 8-16 � � � 8-14
dr. Horváth Emil Zsolt � 8-14 � 8-16 �
� gyermeknõgyógyászat � 13-14 � � �
� ApCTG � 8-9 � 8-9 �
� nõgyógyászati endokrinológia � � � 11-12
Nõgyógyászati MSzSz � � 13.30-16.30 � �

Tel.: központ/120 mellék � e-mail: nogyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu

Fül-orr-gégészet
dr. Marisch Ilona 7-13.30 9.30-15 7-13.30 7-13.30 �
dr. Kiefer Gábor � � � � 10-14

Tel.: központ/105 mellék � e-mail: fulorrgege@szakrendelo.rackeve.hu

Audiológia
dr. Marisch Ilona 13.30-14.30 15-17 13.30-14.30 13.30-14.30 �

Fogászat /elõjegyzésre/
dr. Novák Jenõ 7-14 13-18 7-12 7-13 7-14

e-mail: fogaszat1@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Pirint Ágnes � 7-15 7-16 13-19 7-14

e-mail: fogaszat2@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Novák Gábor 7-16 7-13 12-18 7-16 �

Tel.: központ/124 mellék � e-mail: fogaszat3@szakrendelo.rackeve.hu

II. TELEPHELY: RÉGI ÉPÜLET
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 30. � Tel.: 24/518-780/ 1..,2..,3..,4.

Rendelés/szakorvos Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Fizikoterápia elõjegyzésre, szakorvosi kezelõlappal
Túróczi Györgyné Tel.: 4 mell. 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15

e-mail: fiziko@szakrendelo.rackeve.hu

Reumatológia (elõjegyzésre) Tel.: 06-24/518-781
dr. Kisgyörgy Mária 8-16 � 8-12 � 8-14
dr. Csernus Zoltán � � � � �

e-mail: reuma@szakrendelo.rackeve.hu

Bõrgyógyászat
dr. Gáts Attila � 12-16 8-12 12-16 �

Tel.: központ/124 mellék � e-mail: borgyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu

Gyógytorna elõjegyzésre, szakorvosi kezelõlappal
Pappné Ács Eszter Tel.: 385-716 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30 7.30-14.30

e-mail: gyogytorna@szakrendelo.rackeve.hu

IV-ES ÉPÜLET:
Ráckeve,Kossuth L. u. 58. �Tel.: 06-20/478-6020

Rendelés/szakorvos Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Gyermekgyógyászat
dr. Szekszárdi Margit 12.30-14 10.30-13 12.30-14 10.30-13 12.30-14
Gyermek MSzSz � � 8-11 � �

e-mail: gyermekgyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu

Kiskunlacháza, Dózsa György u. 95. Tel.: 24-535-185
Fizikoterápia
Mihályné Horváth Henrietta 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15
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Tanulni szeretne, hogy munkahelyet találjon? Munkahelyét meg akarja tartani?
Diák vagy és szeretnél még egy szakmát tanulni?

Szórakozni szeretne? � Nyomtatójához alkatrészt keres? � Faxolni és fénymásolni szeretne?
Ebben segít Önnek aMÁTRIX-HÁZ Dömsödön, a Kossuth L. u. 87. szám alatt.

FOLYAMATOSAN INDULÓ TANFOLYAMAINK ITT HELYBEN:

Részletfizetési kedvezmény, valamint támogatott képzések.
Most jelentkezzen tanfolyamainkra! 06-76/550-220

Kellemes kikapcsolódás az INTERNET-KÁVÉZÓBAN (pincehelyiségben), ahol:
� finom házi rétessel � különféle aromájú kávék és teák széles kínálatával � friss napilapokkal � internetezési lehetõséggel várjuk Önöket.

Szolgáltatásaink:
� nyomtatókhoz festékport nálunk keressen, nem kell utaznia érte

� faxolni és fénymásolni hozzánk jöjjön
Szolgáltatásaink igénybe vehetõk október végétõl!

Oktatási intézményünk 9 éves múlttal rendelkezik, központja Kunszentmiklós.
Az ország különbözõ településein oktatunk. 2007 októberétõl Dömsödön is.

Gyakorlatias oktatóink segítik elsajátítani a tananyagot.
Érdeklõdni: 76/550-220 Kunszentmiklós, Bankos u. 5.

OOkkttaattááss,, sszzóórraakkoozzááss,, sszzoollggáállttaattááss aa MMááttrriixxbbaann

� Különféle felépítésû számítástechnikai képzések
� ECDL
� Rendszergazda
� Gazdasági-informatikus II.
� Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
� Gépíró-szövegszerkesztõ
� Számítógép-kezelõ (-használó)
� Kõmûves

� Burkoló
� Bolti eladó
� Kereskedõ boltvezetõ
� Falusi vendéglátó
� Kéz- és lábápoló, mûköröm-építõ
� Takarító
� Ezüstkalászos gazda
� Aranykalászos gazda

@

VÍZSZINTES:
1. Amegf. elsõ része
9. Az öröm szava
11. Tüzel
12. Afrikai város
13. Kis gyerek
15. Szalonna jelzõje lehet
17. Testápolómárka
19. Erre a helyre
20.Méh lakás
22. SA
23. Folyékony ételízesítõ
24. Fejetlen kiló!
25. Készlet
27. Kettõsbetû
28. Trombitahang
30. Hagyomány
33. Vidéki fellépés
35. Nem hamis
37.Magyarországi település
39. Nem üres pohárba önt
41. Sír
43. Ábrázat
44. Sportruházat
45. Tehát?
46. Színésznõ, Zsuzsa
47. Kicsi
48. Kevert KAGA

FÜGGÕLEGES:
1. Katonai kiképzés része
2. Õsi szerszám
3. Halott
4. Letarolt erdõ
5. Duplán csecsemõ!
6. Ártánd része!
7. Amegf. 2. része
8. Római köszöntés
9. Értékes ásvány
10. Ilyenmegbízás is van
14.Minden dicsõség így

kezdõdik!
16. Közeli település
18. A hajtó szerszáma
21. Néma rizs!
23. Festõ eszköz
26. Kerek szám
29. Férfinév
31.Küzdelemjellemzõje lehet
32. A lóláb teszi!
33. Csata
34. A hal petéje
36. Fa része
38.Mohács része!
40. Társa rövidítve
42. Szintén
44.Magunk

KKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYYKKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYY

Október havi helyesmegfejtéseiket december 20-ig juttassák el az ÁZSIÓ 2000Bt.
Italdiszkontba, Kerner Tibor üzletébe. (2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 15.)

A helyesmegfejtõk között az ÁZSIÓ 2000Bt. által felajánlott 2000 Ft értékû vásárlási
utalványt sorsolunk ki, amely a helyszínen levásárolható.

Augusztus havi helyes keresztrejtvénymegfejtésünk a következõ:
�Nemmind arany ami fénylik!�

A szerencse ezúttal Korona Bálintné (Dömsöd, Bodrog köz 1.) kedvesmegfejtõnknek
kedvezett, aki nyereményét, a 2000 Ft értékû vásárlási utalványát levásárolhatja

az Ázsió 2000 Bt. Italdiszkontban. Gratulálunk! Amegfejtésbõl megtudhatjuk, hogy ki járhat gyalog.
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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. OKTÓBER 5. 13-18ÓRÁIG
Véradás

2007. OKTÓBER 5. 8, 00ÓRA
Az aradi vértanúk napja

Nemzeti Gyásznap
Ünnepi megemlékezést tart a Gróf Széchenyi
IstvánÁltatlános Iskola 6. a osztálya
Felkészítõ tanár: Krnájszki Istvánné

2007. OKTÓBER 14. (VASÁRNAP)
16ÓRAKOR
Idõsek világnapja tiszteletére
Operett-, nótamûsor
A mûsorban fellépnek: Szóka Júlia operett
primadonna, Ócsai Juli operetténekes, Csák
József operaénekes, Karcagi Péter operett-,
nótaénekes, Agárdi László színész-humorista,
Budai Béla zongoramûvész, valamint meg-
lepetésmûsor a Gróf Széchenyi István Általá-
nos Iskola alsósainak elõadásában

2007. OKTÓBER 17. 11ÓRAKOR
Rendhagyó énekóra a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola rendezésében

2007. OKTÓBER 18. 10.30ÓRAKOR
LudasMatyi
Színházi elõadás óvodásoknak és kisiskolá-
soknak
Belépõjegy: 400 Ft

PROGRAMOK AZ OMK-BAN

PROGRAMOK A SPORTCSARNOKBAN
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

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.

Egyéb pénzügyi szolgáltatások:
Számlavezetés, Bankomat, Internetbank, Betét

További információért és az igénylési nyomtatványokért szíveskedjen felkeresni
kirendeltségeinket, illetve www.faytakarek.huweboldalunkat!

Dömsödi kirendeltség: 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
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�Az információ � hatalom.�
A felgyorsult életben benne élnek a gyerekek is.

Egyre több és sokrétû információt igényelnek, a
kommunikációt pedig kikövetelik maguknak.
Nincs ebben semmi rossz, mivel általános fejlõdé-
süket szolgálja.

A ránk zúduló információáradat a gyermeket is
érinti, mert akarva-akaratlanul hatnak rá a média
üzenetei. Néha túlzott felnõtt életet nyújtanak neki,
amiért hamarabb is érik meg bizonyos területen,
de ez nem biztos, hogy a javát szolgálja.

Nem tudjuk megfosztani az információktól,
csak �megfelelõ nagyságú szûrõt� használhatunk.

Ez a �szûrõ nagyság� függ a gyermek fejlettsé-
gi szintjétõl, a környezettõl, ahol él, a társaktól,
akikkel együtt tölti a napjait és a felnõttektõl, akik
nevelésére vállalkoztak.

Hírek azok az adatok, tények amelyekmég nin-
csenek a birtokukban, újdonságként hatnak.

A híreknek lehetnekminõségi fokozatai:
�mennyire fontos
�mennyire befolyásolnak
Az információ felfogható úgy is mint ismeret-

csere. Az ismeretek információ által cserélõdnek
is. Az ismeretszerzés lezárulhatatlan: az élet vala-
mennyi pillanatában tudomásunkra juthat egy új
adat, amely többé teszminket.

Az információ egyben megerõsíthet is. A meg-
erõsítés megnyugtat, hogy jól tudtunk valamit, he-
lyesen jártunk el egy dolog elintézésében. Ezenkí-
vül erõsíti az önbizalmat, határozottabbá tesz. A
kommunikációnak kettõs értelmezésével találkoz-
hatunk a gyakorlatban.

Egyrészt a beszéd, aminek a segítségével törté-
nik a különbözõ ismeretek átadása, megértése,
gondolatok, élmények kölcsönös cseréje. Más-
részt kapcsolat, amelyhez tartozik a létrehozatal,
fenntartás, a másik megértése, együttmûködése és
ennek keretében létrejövõ biztonság és szeretet-
igény.

A szociabilitás azt jelenti, hogy az ember igényli
másokkal a kapcsolat alakulását, együttmûködést.

A szociabilitás társas igény, amely minden em-
bernél másként mûködik. Vannak akik szeretnek
�nyüzsögni�, és ezzel szemben akik egyedül érzik
jól magukat.

Miután az emberek e tekintetben is különböz-
nek, mindenkinek joga, hogy azt az élethelyzetet
részesítse elõnyben, ahol jól érzi magát.

A kommunikáció két formája használatos a
közéletben:

� közvetett kommunikáció: újság, könyv, pla-
kát, rádió, telefon, televízió

Ha a társadalom nagy része felé irányul, úgy tö-
megkommunikációról van szó.

� közvetlen kommunikáció: ha legalább két em-
ber között zajlott, személyes információcsere tör-
ténik.

Ez a kommunikáció kétirányú, a �visszabe-
szélés� adott.

A beszéd az ember életének feltétele, a kölcsö-
nös megértés, érintkezés eszköze. A beszéddel

kapjuk azokat a visszajelzéseket, amelyek minden
további tevékenységünket, viselkedésünket, ma-
gatartásunkat befolyásolják.

A verbális kommunikációmindig tudatos.
A nonverbális kommunikáció legtöbbször auto-

matikus, illetve ösztönös, pl. a mimika az értelmi,
érzelmi állapot nem tudatos kifejezését szolgálja
az arcon egyetlen hang kiejtése nélkül.

Legtöbbször rágondolás nélkül jelenik meg
egy-egy kifejezés az arcunkon, de van, hogy tuda-
tosan használjuk szóbeli kifejezés helyett.

Mozgás � gesztus: kérést, kérdést, állítást, véle-
ményt, értékelést fejezhet ki attól függõen, hogy az
adott helyzet milyen témát vet fel. Különös szere-
pe van az érintésnek (kézfogás, ölelés, karolás).
Vannak emberek, sõt gyerekek is, akik visszauta-
sítják az érintést,mindez az élet elején adódó prob-
lémákból erednek.

A promexia: a két beszélgetõ egymás közötti tá-
volság fokmérõje jelzi az emberek bensõséges,
meleg, közeli vagy távolságtartó, hideg, kimért, de
udvarias viszonyát.

Nagyon kell figyelnünk ennek betartására, mert
súlyos sértéseket elõzhetünk meg a partnerrel
szemben. Promexia segítségével hozhatjuk a má-
sik tudomására a kényelmetlen közelségét: elfor-
dulás, elhajolás. Ezeket a jeleket illik figyelembe
venni és hozzáigazítani a viselkedést.

A szociális intelligenciához hozzátartozik, hogy
ismerjük a személyes terület 4 zónáját és ahhoz
megkívánt viselkedést.

Intim zóna 0-60 cm: kevés embert engedünk be,
megválogatjuk ki léphet be.

Személyes zóna 60-120 cm: több ismerõsünk
tartozik ide, bõvül a társas kör.

Társas zóna 120-330 cm: ami felölel egy óvodai
csoportot, egy asztaltársaságot, egy termet.

Nyilvános zóna 300 cm fölött: mindenki bele-
tartozik akikkel együtt létezünk.

Vokális mimika: beszéd közbeni egyik jelzõ, a
hangsúly, hanglejtés, hangerõ, gyorsítás, lassítás
mind plusz jelentéssel bír. Lehet ez amimika tuda-
tos /meg akarok gyõzni valakit valamirõl/ és
ösztönös /érzelmi indíttatás/.

Interakciós jártasság � társas érintkezés, melyre
a legegyszerûbb társas kapcsolatban is szükség
van.

A tapasztalat az, hogy sokgyermeknek� felnõtt-
nek okoz problémát. Az okok sokfélék lehetnek:

Általános félénkség � gyenge önbizalom
Társas helyzetek iránti félénkség � magukban

bizonytalan személyek kerülik a más emberekkel
való találkozást

Nyilvánosságfóbia � sok ember elõtti nyilvá-
nosságmiatti félelem

Ezek a problémák nevelés és a játék segítségé-
vel megoldhatók. Általában a szerepjátékok, szitu-
ációs játékok segítségével lehet gyakoroltatni a
megszólalást. Itt lehet hibázni, megvan a lehetõség
a javításra. A felnõtt életben bizonyos foglalkozás-
sal együtt jár a nyilvános felszólalás, de ez nem
�jön� automatikusan, gyakorolni kell.

A nevelés tízparancsolataA nevelés tízparancsolata
�5. Parancsolat�: Informálj és kommunikálj naponta!

Bálintkának
Te huncut kis jószág, Te elevenManó!
Te kedves gézengúz, Te ölembe való!
KérdmegApát, Anyát, olvassák el Veled
� aMami Írta NEKED� ezt a levelet.

Ha volna repülõm, vagy táltos paripám,
Az csudajó volna � ugyeKisunokám!
Hipp-hopp, mint a szellõ � nálatok teremnék,
Hátamra vennélek, melléd heverednék,
� és Veled lehetnék.

Kedves kis pofádra adnék 5-6 puszit,
Két térdemen klipp- klopp � játszanánk a pacit,
Képeskönyvet néznénk, mesét olvasgatnánk,
Versikét, mondókát együtt mondogatnánk
� haVeled lehetnék.

Vagymegengednéd, hogy kirakjak egy képet
Aminmegszámolnánk � hány? repülõgépet�
Egy kezed � egy lábad �, körbe forgatnálak
� haVeled lehetnék,
Aztán letennélek, s szédülve � nevetve össze-
visszamennénk.

Majd, ha szép idõ lesz � és Veled lehetek
� együtt keresgélünk bogarat, levelet,
Szép kis kavicsokat, pitypangokat � sárgát,
meglessük, hogymerre szállnak amadárkák.
Piacra ballagunk, kutyuskákat nézünk,
Krumplit, tojást veszünk, s � ha lesz elég
pénzünk �
Frissen sült pogácsát, � jó szagút, kereket, �
Meg kakaós csigát, mert Te azt szereted
� haVeled lehetek.

Közeleg az a nap, úgy lesz, nemsokára
Buszra száll aMami, utazik Bajára.
Elsuhannak a fák, póznák, templomtornyok,
� repülök hozzátok � Solt, Kalocsa, Dusnok�
Takaros kis házak, paprikafüzérek,
Must illat, avarfüst, üres gólyafészek...
S befut a busz � táltos virágos Bajára,
� virágos a szivem. �Végre-valahára!

Kikukucskálsz, aztán kuncogva jössz elém
Te szeretnivaló, eleven kis legény!
� Semmi nem fáj akkor! � Leguggolok Hoz-
zád,
Smegölelhetlek én!

Mami
VárkonyiMária

Eladó!Dömsödön, Védgátsor u.12. szám

alatt 739m2-es beépíthetõ telek.

Érdeklõdni lehet:

06- 30-21-21-401-es telefonszámon
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MATRIX POLICE akció Dömsödön
2007. szeptember 12. 8-14 óráig

A polgárõrség feladata az elmúlt években jelentõsen kibõvült: a va-
gyonvédelemmel, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a kábítószer-fogyasz-
tás visszaszorítására és a közlekedés biztonságának javítása érdekében
végzett közremûködõ tevékenységgel.
Az Országos Polgárõr Szövetség és a Pest megyei Rendõrkapitányság

együttmûködési szerzõdése értelmében az OPSZ � MATRIX POLICE
Gépjármû Felderítõ SZERVEZET Magyarország területén mûködik,
költségtérítés mentesen. Szoros kapcsolata alakult ki a Ráckevei
Rendõrkapitánysággal és a helyi polgárõr egyesületekkel, így a Dömsödi
Polgárõr Egyesülettel is. Gyálról (POSZEIDON) és Pilisrõl (PILISI
POLGÁRÕRSÉG) 2 rendszám-azonosító rendszer áll rendelkezésre,
amely segítségével az akciók során kiszûrhetõk a körözött, vagy azon
gépjármûvek, melyeknek érvénytelen a forgalmi engedélye, lejárt a zöld-
kártyája, vagy nem fizet biztosítást, illetve egyéb közlekedési szabályta-
lanságot követ el.
A Mátrix � Sigmoid rendszám-azonosító rendszer: egy járõrautóba

telepített automatikus mûködésû rendszám-azonosító rendszer, amely a
másodperc töredéke alatt képes az akár nagy sebességgel haladó gépjár-
mûvek rendszámának a leolvasására és teljes körû ellenõrzésére.
A rendszámot összeveti a BM-AH adatbázisában és/vagy a különféle

szempontok szerint összeállított saját adatbázisában található adatokkal.
Minden egyes gépjármûnek tárolja a rendszámát és a fotóját is. A látott
rendszámot központi, helyi vagy akár mindkét adatbázisban képes
ellenõrizni. A berendezés azonnal riaszt, ha olyan jármûvet észlel, amely
körözött, vagy nincs érvényes forgalmi engedélye, zöldkártyája, vagy
nem fizeti a biztosítást.
Dömsödön az 51-es fõút átmenõ forgalma rendkívül jelentõs, ezért a

közlekedés biztonsága érdekében már többször szervezett ellenõrzõ
akciót a POSZEIDON MATRIX POLICE Gépjármû Tagozata Fási
Géza, a Ráckevei Rendõrkapitányság Odor Zoltán, Polgárõrség
Dobos György vezetésével együttesen. A Budapest felõl és a Baja felõl
érkezõ gépjármûveket egy idõben 2 akciócsoport ellenõrzi. Az akciót
támogatta: COBRATELECOMKFT. Dömsöd.

Aszeptemberi akció során: összesen 28300 gépjármûvet ellenõriztek,
1 körözött gépjármûvet szûrtek ki,
120.000 Ft pénzbírságot róttak ki szabálytalanságmiatt,
2 közbiztonságra veszélyes eszközt találtak gépjármûben.

Varga Júlia
sajtóreferens

A következõ felvételeket Rogocz Istvánné, Bõdi Piroska néni bocsá-
totta rendelkezésünkre.

A dömsödi üzemben,
melyet sokan Várkonyi pék-
ségnek ismertek, csak pék-
sütemények: bukták, pere-
cek, vajas sütik készültek.
Hetente kétszer azért sütöttek
finom ropogós házi kenyeret
a kemencében.

Köszönjük, és kérjük ked-
ves olvasóinkat, hogy hozzák
be régi, Dömsöddel kapcsola-
tos, �porosodó� képeiket,
hogy megoszthassuk mások-
kal is!

-szerk.-

Találtam egy képet...Polgárõrség, Önkormányzat,
Rendõrség, együtt a biztonságért!

Szüret utáni hangulat: Balról Kovács Gyuláné szül. Tóth
Emília; id. Kovács Gyuláné; Denke Lukácsné szül. Bõdi

Juliánna; Kovács Gyula

37-es számú
Dunaharaszti sütõüzem.
Balról: Rogocz Istvánné

sz. Bõdi Piroska,
mellette: Szabó Gyuláné

(Margitka)

Állnak: Balról: Rogocz
István (pékmester), mel-
lette: Ozsváth János
(segéd). Guggolnak:
Balról: Rogocz Zoltán

és Rogocz István



Dulcz Dénes Tanár Úr összegyûjtött anyagá-
ból folytatjuk válogatásunkat. Fogadják szere-
tettel!

Wolhynia, 1916. július
A Brussilow-offenzívában az oroszok által

visszaszorított helyzetünkbõl, német megerõsí-
téssel, ellentámadásba mentünk. Egyik este, a
megtartott tiszti megbeszélésen hajnali táma-
dásra kaptunk parancsot.
A támadásnak elõkészítés után, hajnali 3 óra-

kor kellett kezdõdnie. A támadás elõtt a még
hátralévõ idõt kártyázással töltöttük. Éjfélre járt
az idõ, amikor Thuránszky százados adta a ban-
kot és lassan-lassanminden pénz bankjába gyü-
lemlett össze. Az asztalon több száz korona, és
több százezer koronáról szóló, nevekkel ellátott
bonok hevertek. Thuránszky türelmesen adta a
bankot tovább. Már mindenkinek elfogyott a
pénze, amikor az utolsó játékosunk, tizessel a
kezében ült. Erre a tizesre az egész társaságmu-
tyiba és hitelre megütötte az asztalon heverõ ha-
lom pénzt. Thuránszky mosolyogva fogadta és
le is adta a lapot, amelyet vagy öten guberáltunk
ki. Nyolcast kaptunk, 18-ra megálltunk. Thu-
ránszky 9-re indult és teljesen nyíltan, minden
guberálás nélkül játszva, egy 8-ast vetett fel, te-
hát összesen 17-je volt. Mosolyogva szemlélte
az ellene drukkoló hadat, mi pedig, akinek
egész vagyona és bonja az asztalon hevert, resz-
ketve vártuk, hogy megáll-e vagy bevág. Thu-
ránszky bevágott és valamennyiünk szörnyül-
ködésére felsõt vett. 20-a volt, tehát nyert. Az
asztal tele volt bonokkal, Thuránszky kacagva
szedte össze a pénzt, külön rendezve a bonokat
és külön a pénzt. A pénzt a zsebébe tette és a
több ezer pengõt kitevõ bont pedig összetépte.
Rövid egy órán belül indult az ütközet és mint
tudjuk, ez ütközetben a fentiek közül Martos,
Szendrõ, Bernáth és még egy páran, összesen 7
tisztünk halt hõsi halált.

Ginzery Dénes v. t. fõhadnagy

Táborimise a sóbányában

Meghatóan szép, mély ihletet kiváltó tábori
misét tartott 1917. június 17-énMika Ferenc tá-
bori lelkész Rónai Aross István theológus se-
gédkezése mellett a désaknai sóbányában a ka-
tonák számára. A sóbánya ebbõl az alkalomból
fényesen ki lett világítva, a magas sóoszlopok
között a katonák által kifaragott remekmívû ol-
tár emelkedett, elhalmozva pompásabbnál
pompásabb koszorúkkal, virágcsokrokkal.
Lenn a sejtelem és rejtelem világában tartott is-
tentisztelet csodás hatást váltott ki, az arcok
megilletõdésébõl látni lehetett, hogy mily nagy
átalakuláson megy át a katonák lelke, hogy
emelkedik fel a napi prózából az istentelenség
és hazaszeretet fenséges gondolatához. A misét
a katonai zenekar kísérte, majd Albert Vilma ta-
nárnõ gyönyörû betétet énekelt olyan finom
hangnüanszírozással, olyan közvetlen meleg-
séggel és áhitattal, hogy szem nem maradt szá-
razon a meghatottságtól. Albert kisasszony
hangja a nagy terjedelmû bányában teljesen ér-
vényesült, annak még visszhangja is tisztán,
ezüstösen csendült.
Mise közbenMika Ferenc tartott magasröptû

szentbeszédet a katonákhoz. Ez a beszéd a szív
és értelem világából való beszéd, elõadása pe-
dig magával ragadó, a magyar vért felpezsdítõ
volt. Az istentisztelet után a közszeretetben álló
ezredparancsnok, milánói Hahne Rudolf lépett
elõ és hatalmas magyar beszéd kíséretében át-
nyújtotta egy vitéz magyar fõhadnagynak, Föl-
des Károlynak a III. oszt. katonai érdemkeresz-
tet. A fõhadnagyot szíves gratulációkkal, a kato-
nák lelkes éljenzéssel ünnepelték, majd a kato-
nazenekar tüzes indulója fejezte be az igazán fe-
lejthetetlen istentiszteletet és ünnepélyt, ame-
lyen a bányásztisztikar Kompothy József
bányanaggyal az élen és Désakna egész intelli-
genciája is megjelent.

Tiszti életrajzok
Dénes /Deutsch/

Lajos füszerkereske-
dõ, Budapest. 1892-
ben Dömsödön szü-
letett, 1914-ben vo-
nult be a 38. gyalog-
ezredhez. Kiképzése
után a szerb frontra
ment, majd 1915 no-
vemberben zászlóal-
jával az olasz frontra
került ki. Itt a dober-
dói fennsíkon küz-
dött tovább, amikor
arcán súlyos sebesülést szenvedett, melynek
folytán hadirokkant lett. Az orosz harctéren
1916 szeptemberben hõsi halált halt.
Denke Imre t. tizedes, Dömsöd. 1881-ben

született Dömsödön. Bevonult 1914. július 28-
án, azonnal a szerb frontra került, onnan az
olasz, majd az orosz frontra ment. Késõbb az
olasz fronton megsebesült. Felgyógyulása után
1917-ben fogságba esett, ahonnan 1919-ben tért
vissza. Polgári foglalkozása földmûves, gyer-
mekeiMária és Imre.
Denke István, t. gyalogos, Majosháza. 1886-

ban született Dömsödön. Bevonult 1915-ben.
Kiképzése után a román, orosz és olasz fronton
harcolt az összeomlásig. Saját birtokán gazdál-
kodik. Felesége Szadai Eszter, gyermekei Esz-
ter, Etel, István.

Denke Nyerges
József szakaszvezetõ
1884-ben született
Dömsödön. Mozgó-
sításkor bevonult, a
szerb frontra került,
ahol szeptember 8-án
megsebesült. Fel-
gyógyulása után az
orosz frontra került,
ahol ugyenezen év-
ben fogságba esett.
Sok szenvedés után
1921 októberében

jött haza. Saját birtokán gazdálkodik. Felesége
Turi Julianna, gyer-
meke Miklós.
DenkeLukács, gya-

logos,Dab. 1898-ban
született. 1916-ban
vonult be, az orosz
frontra került 1917
májusban. 8 heti
frontszolgálat után
Budapestre került
mint katonai szolgá-
latra alkalmatlan el-
bocsátott. Jelenleg a
dabi motoros malom bérlõje. Felesége Dabi
Eszter, gyermekei Eszter, Zsófia.
(folytatjuk)

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

A 38. gyalogezred története

Gránátmentes fedezék bejárata elõtt.
Kol-Korytoi állás 1916. március 1-jén Tábori mise Brany-nál

Dénes (Deutsch)
Lajos, Budapest

Denke Nyerges
József, Dömsöd

Denke Lukács, Dab



�Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek
és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek,
nem mentek be a mennyek országába.� (Mt
8,15)
Sokan félreértik Jézusnak ezeket a kedves sza-

vait a gyermekekrõl. Úgy gondolják, hogy azért
állítja õket elénk példaképül,mert ártatlanok.
Pedig minden szülõ tudja, hogy a kisgyerme-

kek egyáltalán nem angyalok. Nagyon is komi-
szok tudnak lenni. Bizonymár kicsi korukban is
megnyilatkozik bennük a bûnös emberi termé-
szet, még ha csak csírájában is. Egy boldog apa
mesélte a következõket:Még járni sem tudó kis-
lánya a tilalom ellenére is szeretett füvet esze-
getni, amikor kitették a kerti pázsitra. Amikor
egyszer megint a szájába vett volna egy fûcso-
mót, észrevették és rászóltak. Erre õ a szájától
gyorsan az orra alá dugta a füvet és nagyot kiál-
tott: hapci! � mintha eredetileg is az lett volna a
szándéka, hogymegszagolja a füvet. Ésmimin-
dent lehetne még elmesélni a kicsik rafináltsá-
gáról és gonoszkodásairól.
Viszont vannak a gyermeki létnek olyan je-

gyei, amelyek különösen jellemzõek, s ezért
gyermeki lelkületnek nevezhetjük. Úgy hiszem,
hogy ezekre gondolt Jézus, amikor ezt mondta:
�Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyerme-
kek.� Ezt a gyermeki lelkületet szeretném most
felvázolni néhány vonással.
1. A gyermek nevelhetõ. Ahogy a magyar

közmondás is mondja: Addig hajlítsd a vesszõt,
míg fiatal. Tényleg nincs nevelhetetlen gyer-
mek. Lehet akármilyen rossz, demindig formál-
ható, sõt õmaga is vágyik az átalakulásra. Akár-
milyen makacsnak is mutatkozik néha, akkor
sem a nevelés ellen tiltakozik, hanem csak a
módja ellen.
Ezzel szemben késõbb egyre inkább meg-

csontosodik és bezárkózik az ember. Félminden
újtól és elutasít minden szokatlant. �Én már
csak ilyen vagyok, nekem jó úgy is, ahogy ed-
dig volt� � szoktukmondogatni.
Ez azonban súlyos akadályt jelent a hit útján.

Jézus arra hívott el bennünket, hogy újjáteremt-
se egész életünket. Pál apostol boldogan tesz er-
rõl bizonyságot: �Íme újjá lett minden�. (2Kor

5,17) De hogyan újulhatna meg az életem, ha
semmi újat nem vagyok hajlandó elfogadni?!
Ezért mondta Jézus: �Ha olyanok nem lesztek,
mint a kisgyermekek, nemmehettek be ameny-
nyek országába.�
2. A gyermek lelkesíthetõ. Úgy is mondha-

tom: elhitethetõ. Azt akarom ezzel kifejezni,
hogy a gyermek tud hinni és szeret is hinni. Azt
szokták mondani, hogy a gyermek nem képes
különbséget tenni a való és a képzelt világ kö-
zött. Szerintem ez nem egészen igaz. Nagyon is
érzi a határt, de szeret belépni a fantázia világá-
ba, amelyben minden lehetséges és minden ha-
tártalan.
Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni � ol-

vassuk a Zsidókhoz írott levélben. (11,6)Mi pe-
dig a nyitott szívû gyermekbõl olyan hamar fan-
táziátlan és röghöz tapadó felnõttekké válunk.
Egy idõmúlva csak egyet tudunk állandóan haj-
togatni: Csak azt hiszem, amit látok. Közben azt
sem látjuk igazán, amit nézünk.
Egyszer abban a szerencsében részesültem,

hogy Kodolányi János íróval beszélgethettem.
Azt kérdezte: �Nálatok hogy vannak az embe-
rek a halállal?� Azt feleltem: �Csak az érdekli
õket, milyen lesz a koporsó, ami utána követke-
zik, azmár nem. Tudodmiért?Azért,mert nincs
fantáziájuk.� � Ezért mondta Jézus: �Ha olya-
nok nem lesztek, mint a gyermekek, nem me-
hettek be amennyek országába.�
3. A gyermek uralható. Nem kétséges, hogy

vannak dacos és engedetlen gyermekek, akik
sok keserûséget okoznak szüleiknek, de ebben a
vonatkozásban õk azok a kivételek, akik erõsí-
tik a szabályt.A �rendes�, vagyis normális gyer-
mek számára a szülõi tekintély, különösen az
apai tekintély és irányítás életszükséglet. Alig
van nagyobb öröm egy gyermek számára, mint
ha szülei kedvére tehet valamit.
Késõbb azonban egyre inkább arra törek-

szünk, hogy kizárólagosan a saját kezünkbe ra-
gadjuk a kormányt, sõt másokon is uralkodhas-
sunk.A tegnapi kedves gyermekmeglepõen ha-
mar képes zsarnokká és diktátorrá válni.
A mennyek országában viszont az elsõ szá-

mú követelmény és a legnagyobb erény: az en-

gedelmesség. (A mennyek országa ugyanaz,
mint az Isten országa, pontos fordításban: Isten
királysága, vagyis Isten uralma. Ahol Isten ural-
kodik, ott megvalósul a mennyek országa.) Ho-
gyan lehetnék hát amennyek országának polgá-
ra: ha nem tudok engedelmeskedni az Úrnak!
Ezért mondotta Jézus: �Ha olyanok nem lesz-
tek,mint a gyermekek, nemmehettek be ameny-
nyek országába.�
4. A gyermek szerethetõ. Ez kétségkívül a

legszebb vonása a gyermeki léleknek. Tágra
nyitott szívvel kész elfogadniminden szeretetet,
és rendkívül hálás érte. Annyira vágyik utána,
hogy belebetegszik, ha nem kapja meg. És mi
mindent képes megtenni egy gyerek azért, hogy
szeressék, hogy jobban szeressék.
De azután kezd bezárkózni az ember. Szívé-

ben ugyan továbbra is ott a vágy a szeretet után,
de egyre kevésbé tudja elfogadni. Végül zordon
jégcsúccsá válik, akit nem lehet megközelíteni
és szeretni. A világ egyik legérthetetlenebb je-
lensége, hogy tele van szeretet után síró embe-
rekkel, akik ugyanakkor elzárkóznak minden
szeretettõl, elsõsorban Isten szeretetétõl.
Isten országa viszont a szeretet országa, mert

az Isten szeretet (1Jn 4,8), s ahol Õ uralkodik, ott
csak a szeretetnekvanhelye.Ezértmondja Jézus:
�Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek,
nemmehettek be amennyek országába.�
5. A nagy kérdés az, hogyan válhatunk ilyen

gyermeki lelkületû emberekké. Alapigénk elsõ
felében ad választ Jézus erre a kérdésre: �Bi-
zony mondom néktek, ha meg nem tértek��
Tehát meg kell térnünk. Megtérni pedig annyi,
mint megfordulni, megváltoztatni gondolkodá-
sunkat. Nem játszom tovább a �nagy embert�,
akinek senkire sincs szüksége, még Istenre sem,
mert önmaga elégséges mindenre. Hanem elfo-
gadom, mégpedig boldogan, hogy gyermek le-
hetek, mert van atyám, méghozzá a legcsodála-
tosabb Atya minden atyák közül: a Jézus Krisz-
tus Atyja. Mindenestõl az Õ karjaiba vethetem
magamat, mert õ megbékéltetett önmagával Fia
halála által. (Róm 5,10) És a fiúság Lelkét is ki-
árasztja rám, aki által én is így kiálthatok: Abbá,
Atya! Mert �Maga a Lélek tesz bizonyságot a
mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten
gyermekei vagyunk.�
Lehet-e ennél magasabb méltóságot és kü-

lönb sorsot elérni?
Szabó Imre nyug. ref. lelkész igehirdetése
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Keresztyén élet
Ha olyanok nem lesztek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak, akik

MELIKÁNTGYULÁNÉ
született:Muzsai Julianna

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

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik

MARKÓMIHÁLYNÉ
sz.: Tóth Eszter

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, a
megemlékezés virágait helyezték, fájdal-
munkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik

SASS IMRE

temetésén részt vettek, sírjára a megemléke-
zés virágait helyezték el.

Gyászoló család



Dömsödön talán egyetlen olyan épületet tu-
dok megemlíteni, melynek falán tábla jelzi,
hogy (1774-ben, copf stílusban épült) MÛ-
EMLÉK. Ez a Dömsödi Református Nagy-
templom. Orgonáját 1825-ben Petter Ignác épí-
tette. A hangszer lassan két évszázada szolgálja
a gyülekezetet! Gondoljuk csak végig, mind-
össze kettõ évvel fiatalabb, mint a nagy magyar
költõnk: Petõfi Sándor, aki kis ideig itt lakott
�Kukucskáné� asszonynál, s ezalatt néhány je-
les verse is itt született!
A 182 éves hangszer �öreg� kora ellenére is

kitartóan szolgálta Dömsöd gyülekezetét, de
sajnos a nyár folyamán elhallgatott! A helyzetet
súlyosbította, hogy mindez egy esküvõi szertar-
tás kapcsán derült ki.

Így vált elkerülhetetlenné, hogy
egy szakember alaposan átvizsgálja,
melyre most szeptemberben kerül-
hetett sor. A vasárnapi istentisztelet
résztvevõinek lehetõsége nyílt arra,
hogy megtekintsék az apró darab-
jaira szétszedett orgonát, és néhá-
nyan a kisebb sípokat egyenként
megfújhatták.
Mint a szakemberektõl megtud-

tam, a sípok nagy része eredeti, csak
néhányat cserélhettek ki közülük az
évek során, ezek átmérõje kissé eltér

a többitõl.
A nagyméretû hangszer belsejét szemügyre

véve megállapítottam, hogy bizony a fújtatója
bõrbõl készült! Kifogástalan állapotát mi sem
bizonyítja jobban mint az, hogy eddig mûkö-
dött, és hogy 2001-ben a GLAMOUR c. film
forgatásához olyan orgonát kerestek, amely bõr
fújtatóvalmûködik. �Egész Pestmegyében csak
nekünk volt ilyen!� � újságolta lelkesen Szabó
Péter, a gyülekezet lelkipásztora. �Sajnos kisebb
problémáink akadtak, hiszen gyakran kellett ál-
lítani, hogy ne olyan nagy hangerõvel szóljon,
és a hangzással is akadtak gondok.�
A szakembertõl megtudtam, hogy a fújtató

motor teljesítménye kicsi, nem hajtja meg
annyira a levegõtmint kellene, ezért oly hangos.

Most teljesen megtisztítják, az eldeformált al-
katrészeket kiegyengetik, smegint gyönyörköd-
tetõ lesz a hangszer játéka! Fontos lenne az or-
gonaszekrény festése is, és még lehetne sorol-
ni�! (Tájékoztató jelleggel jegyzemmeg, hogy
a teljes restaurálás egy ilyen hangszernél hozzá-
vetõleg nyolcmillió forintba kerülne.)
�Mi megpróbáljuk felújíttatni az orgonát, s

ennek elsõ állomása ez a tisztítás lehet!� �
mondta a gyülekezet lelkipásztora.

Szöveg és fotók: Vass Ilona
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
�Nem dobogmár a szív,
Mely a jóság tükre volt,
Ajka se szól többet,
Mert lezárt, néma, holt.
Megáll a kéz, mely mindig csak adott,
Soha semmi sem kért,
El nem fogadott.�

Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik

VARSÁNYI ISTVÁNNÉ
sz.: Fábián Erzsébet

temetésén részt vettek, sírjára a megemléke-
zés virágait elhelyezték.

Gyászoló család

Lejárt sírhelyek
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét,
hogy ha szerettük sírhelyét 1982-ben vagy

korábban váltottákmeg
ADÖMSÖDIREFORMÁTUS

TEMETÕBEN,
úgy annak érvényessége a törvények

értelmében � 25 év elteltével � idén lejárt.
Amennyiben szeretnék azt megõrizni, újra

meg kell váltani 2007. dec. 31-ig.

Újraváltani a Lelkészi Hivatalban lehet:
Dömsöd, Petõfi tér 7.

Hivatali idõ: hétfõ és csütörtök 9-12 óra.

Temetõi istentiszteletek
2007. október 28-án

vasárnapdélután

2óra katolikus temetõ
3óra dömsödi református temetõ
4óra dabi temetõ

�Régi� új hangszerünk, a tárogató ismétmegszólalt
2007. október 07-én este hat órakor a Dömsödi Nagytemplom tornyából mintegy húszperces

tárogatójáték csendült fel. A hangszert Hajdú László szólaltatta meg, repertoárján a következõ
dallamok szerepeltek:
Kuruc dal; Te vagy a legényTyukodi pajtás; Török bársony süvegem;CsínomPalkó�;Krasz-

nahorka híres vára; Boldogasszony anyánk; Dicsõség Istennek; Summáját írom Eger várának;
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját; Születtem aKiskunságon�
Terveink szerint a hideg idõ beálltáig, vasárnaponként este 6 órakor a templomtoronyban

megszólal a tárogató.

Megbecsült öreg hangszer a falu szolgálatában

TiszteltDömsödi Felnõttek,
voltKollégáink,Öregdiákok!
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola

Széchenyi úti épülete idén harminc éves.
Az iskola Nevelõtestülete úgy döntött,

hogy ebbõl az alkalomból a Széchenyi napok
keretében jubileumi hetet rendez. A Széche-
nyi napokat 2007. október 20-27-ig tervez-
zük.
Egyben felhívással fordulunk mindenki-

hez, aki valamilyen módon kötõdik a Szé-
chenyi úti iskolához. Az emlékkiállítás meg-
rendezéséhez szeretettel elfogadunkminden
olyan tárgyi emléket, dokumentumot, fény-
képet (kölcsön vagy örökbe) ami az iskola
építéséhez, átadásához vagy az azóta eltelt
iskolai évekhez kapcsolódik.
A tárgyakat természetesen megõrizzük, és

kérésre a kiállítás lebontása után visszaadjuk.
Szívesen fogadunk olyan eszközöket, tár-

gyakat is (füzet, könyv, tolltartó, tintatartó,
egyensapka stb.), amelyek a harminc évet
megelõzõ éveket idézik, és egy iskolatörté-
neti állandó kiállításra felajánlanának.
A tárgyak leadhatók azOMK iskola irodá-

jában, vagy a Széchenyi úti iskola irodájá-
ban, legkésõbb október 13-ig.
Az ünnepi megnyitót 2007. október 20-án

15 órakor tartjuk azOMKnagytermében, azt
követõen állófogadás, majd kötetlen beszél-
getés lesz a Széchenyi úti iskolában.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a

nyitó ünnepségre és az iskolában rendezendõ
kiállításra.
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A fotókat
Kõvári Zoltán és

Vass Ilona készítette


