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Két dolog miatt is vissza kell kanyarod-
nom az októberi Hírnökben írt írásomhoz. Az
egyik ok az, hogy az elmúlt év fejlesztéseinek
felsorolásából kimaradt az új kút fúrása. Pe-
dig ez is nagyon fontos dolog. A csaknem 14
milliós beruházás elkészült, és a közeli na-
pokban üzembe is helyezzük. Az eddig mû-
ködõ kútjaink közül az egyik elöregedett. A
kevés mennyiségû vízhozam homokolással
párosult, ezért el fogjuk tömíteni. Az új kút
üzembe állítása tovább fogja javítani ivóvi-
zünkminõségét.

A másik ok, idézek az elõzõ Hírnökbõl:
�Most úgy látom, hogy amennyiben 2008-
ban nem lesz újabbmegszorítás, amely az ön-
kormányzatokat érinti, akkor ez év végéig �
egy nagyon takarékos gazdálkodással � eljut-
hatunk oda, hogy azt mondhatjuk, konszoli-

dáltuk a pénzügyi helyzetünket.� Nem gon-
doltam, hogy ilyen gyorsan kétségeimnek
kell hangot adnom.Az elmúlt héten részt vet-
tem azOTP és a Pénzügyminisztérium közös
tájékoztatóján, ahol elhangzott, hogy az ön-
kormányzatok a 2008-as évben � az inflációt
is figyelembe véve � minimálisan 10 száza-
lékkal kevesebb központi pénzzel gazdálkod-
hatnak,mint ez évben. Ha ez tényleg így lesz,
akkor ez annyit jelent, hogy a vártnál na-
gyobb mértékben kell összehúznunk magun-
kat, és további �karcsúsításon� és bevétel nö-
velésen kell gondolkodnunk.

Nem ide tartozik szorosan, de itt kell meg-
említenem azt, hogy ne hallgassanak valótlan
pletykákra. Ne higgyenek el olyan �mesé-
ket�, hogy az önkormányzat vásárolt sokmil-
liós ingatlant egy dömsödi család részére.

Ilyen eddig nem volt, és úgy tûnik, mostaná-
ban nem is lesz.

Amikor e sorokat írom, már elkezdõdött
az 51-es út belterületi részének felújítása is, a
szegélykövek újrarakásával. Az aszfalt fel-
marása is a napokban kezdõdik. A kivitelezõ
fõmérnöke úgy tájékoztatott, hogy a novem-
ber végi határidõt tartani tudják, talán még
elõbb is kész lesz, mint azt elõzetesen meg-
szabták. Ezzel nem fejezõdik be a Kossuth
Lajos utca �felöltöztetése�. A 2008. évi költ-
ségvetésben akkora összeget állítunk be,
amely elegendõ lesz a járda megtervezésé-
hez, és ahhoz az önrészhez, amely szükséges
egy sikeres pályázatmegnyeréséhez.A párat-
lan oldalon új járdát szeretnénk építeni, a pá-
ros oldalon pedig a meglévõ járdalapokat új-
rarakjuk. A járda és az úttest közötti részeken
� talajcsere után � ha nem is virágos kerteket
szeretnénk csinálni, de legalább is egyöntetû,
ápolt gyepet. Szeretném, ha az átutazók azt
mondanák, Dömsöd a legszebb település az
51-es út mellett. Lenne egy takaros fõutcánk,

ú Gondolatok �Okmányiroda 4. o.

ú Változások 5. o.

ú Bárányhimlõrõl 5-6. o.

ú Azokra emlékezünk, akik

már nincsenek köztünk... 8-9. o.

ú 50 éves osztálytalálkozó 10., 13. o.

ú Menetrendek 11-12. o.

ú Emlékezés (30 éves az iskola) 13-14. o.

ú Találtam egy képet 14. o.

ú Keresztyén oldal 15. o.

ú Rendõrségi hírek 18. o.

ú Labdarúgás hírei 21. o.
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Folyt. a következõ oldalon.

Ybl Miklós által tervezett Hajós-kripta

Fotó: Dulcz Dénes



Születtek:
ÁcsGyula � Bognár Zsuzsanna Éva

ZSUZSANNAÉVA
Takács István � Bõdi Szilvia

TÍMEA
Lakatos Antal � Farkas Kira
MELISSZASZANDRA

Házasságot kötöttek:
Berki Gusztáv � Csatári Tímea
Fajta Sándor � Laki-Tatár Rita

Elhunytak:
Kovács Zoltán 43 éves
Kovács Béla 48 éves
Ispán SándornéKunMária 64 éves
AndrusMihály 83 éves
BaloghAntalnéMeidl Terézia 76 éves
Csörgõ Sándor 54 éves
Bélavári Vilmos 75 éves
Schablik JánosnéKiss Éva 60 éves
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amelyre aztán a következõ években építkez-
hetnénk. Úgy gondolom, azt nem tehetjük
meg, amit az a kissé lusta háziasszony, aki
körbesepri az asztalt, de hogy mi van alatta,
azt nemnézimeg. Szépen, fokozatosan, utcá-
ról-utcára haladva hoznánk rendbe útjainkat.
Természetesen, az ott élõk aktív közremûkö-
désével. Talánmegoldást jelent e tervekmeg-
valósításában az, hogy gondolom, sokan ész-
revették aHajós kastélyban lerakottmart asz-
falt hegyeket, amelyek segítségével nagyon
sok, ma még poros utcánkat tudnánk szilárd
burkolattal ellátni. Csak remélni tudom, hogy
sikeresek lesznek a tárgyalásaink, és úgy tör-
ténnek a dolgok, ahogy elterveztük. A téma
lezárásaként, ismételten kérem türelmüket,
elsõsorban a közelben lakók türelmét a mun-
kálatok ideje alatt.

Az elmúlt napokban ünnepeltük az �Új is-
kola� harmincadik születésnapját. Köszö-
nöm azoknak, akik három évtizede megál-
modták, és azoknak is, akik megépítették ezt
a nagyon fontos épületet. Köszöntöm az ez
idõ alatt ott tanító pedagógusokat, illetve ott
tanuló diákokat. Talán nem túlzás aztmonda-
ni, hogymindnyájuknakméltó �második ott-
hona� volt az �Új iskola�.

A hónap elején az idõsek világnapját ün-
nepeltük. A teltházas rendezvényen tényleg
fergeteges mûsort hallhattunk, kiváló mûvé-
szek közremûködésével. Csak egy gondola-
tot szeretnék idézni az ott elhangzott köszön-
tõmbõl:

�Az idõsekminden napjánakmeghatáro-
zói a gyerekek. Ésmost szó szerint a gyerme-
kekre gondolok, az unokákra, akik nagyon
sokszor csüngenek a nagyszülõk szinte min-
den szaván. Az a jó, ha olyan kapcsolat ala-
kul ki a két generáció között, amelyben az
idõs családtag szerepe nem az utasításokban,
a szabályok betartatásában merül ki, hanem
az élettapasztalatának átadásában. Az uno-
kák rengeteg olyan információhoz juthatnak
nagyszüleiktõl, amelyeket rohanó világunk-
ban a szülõktõl nem kaphatnak meg. A gyer-
mekek számára ez nagyon fontos és alapvetõ,
mivel az élet teljes valóságát ismerikmeg.

Október 23-án az ünnepségen résztvevõk
egy igazán felemelõ �irodalom- és történe-
lemórát� élhettek át Bánffy György színmû-
vész úr jóvoltából. Az emlékezõ mûsort a
Feketéné Párkányi Éva vezette Iringó Szín-
játszó Kör adta. Hitelesen, nagyon jól felépí-
tett elõadásuk közben szinte úgy érezte az
ember, hogy ismét átéli az 56-os napokat.
Csak gratulálni tudok produkciójukhoz.

Bencze István

Állatorvosi ügyelet

2007. november 17-18.

Dr.Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 20/9272-366

2007. november 24-25.

Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 20/9347-625

Háziorvosi rendelés
Felhívjuk a betegek figyelmét, hogy 2007.

november 15-én és 16-án dr. Rókusfalvy Syl-
via és dr. Tóth István háziorvosok kötelezõ to-
vábbképzésen vesznek részt. Ezeken a napo-
kon csak dr. Hornyák Edit háziorvos rendel!

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

FüstösMihály
és

Pataki Teréz

50. házassági évfor-

dulója alkalmából sok

boldogságot kívánnak:

Lányai, vejei, unokái,

dédunokája
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2007. október 31.
Dömsöd Nagyközség Képviselõ-testülete

2007. október 31-énmegtartotta következõ ren-
des ülését.
A polgármester tájékoztatói után a képviselõ-

testület bizottságai tartották meg beszámolóikat
az elmúlt egy évben végzett munkájukról. A
képviselõ-testület valamennyi beszámolót elfo-
gadta, egyben köszönetét fejezte ki a bizottságok
döntés-elõkészítésben gyakoroltmunkájáért.
Ezt követõen a testület engedélyezte a Dezsõ

Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény-
ben, táncmûvészeti ágban és egy szolfézs tanu-
lócsoportban amaximális csoportlétszám 20%-
kal történõ túllépését, amire a közoktatási tör-
vény lehetõséget ad a fenntartónak, ha az adott
évfolyamon az legfeljebb 2 iskolai osztály in-
dult. Figyelembe véve, hogy az engedélyezett
szám eddig 20 fõ volt, és egyes csoportokban
22 fõ gyermek vesz részt az oktatásban, ezért a
fenti döntésmeghozatala szükséges volt.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy indul-

ni kíván az �Önkormányzatok illetõleg önkor-
mányzati feladatellátást biztosító egyes közszol-
gáltatások akadálymentesítése� címû pályáza-
ton. Korábban a vonatkozó tervek elkészültek
már, és a pályázati dokumentáció is szinte teljes
egészében az önkormányzat rendelkezésére áll,
így azt csak a konkrét kiírásra kell igazítani.
Amennyiben támogatásban részesítik a projec-
tet, akkor a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és
Családsegítõ Társulás dömsödi irodaépületének
akadálymentesítése készül el belõle.
Szintén a témához tartozik, hogy az elmúlt

ülésen az iskola korszerûsítésére vonatkozó pá-
lyázatot készítõ cég sikerdíját a képviselõ-testü-
let 2%-ban határozta meg. Továbbá döntés szü-
letett a belterületi utak fejlesztése címû pályázat
keretében a fejlesztendõ körének kibõvítésérõl
is, ígymost a Somogyi Béla u., Varjas köz, Szü-
ret u., Ságvári u., Akácos út, Elõre u., Felszaba-
dulás u., Bercsényi u., Nyár utca, Magyar utca,
Irinyi utca fejlesztése valósulhat meg.
A testület jelen ülésen hagyta jóvá az önkor-

mányzat 2008. évi belsõ ellenõrzési tervét,
amelyet megosztottan végez a Csepel-sziget és
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
által megbízott ellenõr, valamint az önkor-
mányzat által felkért szakértõ.

A testület módosította a víziállások fennma-
radásának szabályairól szóló rendeletét is. Az új
szabályok szerint � melyet a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell � az eddigi 10 m2-
es nagyság helyett maximálisan 15 m2-es nagy-
ságú stégek fennmaradása is engedélyezhetõ
2009. december 31-ig.
Ezt követõen a képviselõk jóváhagyták a

Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkor-
mányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítását, mely a szavazati arányokra vonat-
kozó rendelkezéseket, valamint a társulás telep-
helyénekmegváltozását tartalmazta.
Lakossági kezdeményezés alapján Varsányi

Antal alpolgármester indítványára döntés szü-
letett arról, hogy az önkormányzat ismételten
lépéseket tesz a mezõõri szolgálat újbóli felállí-
tására. Ennek keretében a jelen ülésen elfoga-
dásra kerültek a döntéselõkészítõ dokumentu-
mok, melyek nyomán haladva a következõ hó-
napokban végleges döntés születhet a témában.
Ennek során az önkormányzat lakossági fóru-
mot szervez a földhasználók körében, ahol
részletesen ismertetésre kerülnek az eddigi el-
képzelések, és felmérésre kerülhet a gazdák
igénye is.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy egy-

hangúlag támogatja egy Apaj községgel közö-
sen kialakítandó körjegyzõség létrehozását. A
vita során kiemelték, hogy ez a társulásmindkét
település életében mind szakmai, mind pedig
pénzügyi szempontból kölcsönös elõnyöket
hordoz magában, amely hozzájárul a két szom-
szédos település már bizonyos részterületeken
meglévõ, és sikeres partneri kapcsolatának to-
vábbi elmélyítéséhez. A képviselõ-testület egy-
ben elismerését és köszönetét fejezte ki dr. Vö-
rös Andrea jegyzõnek és a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársainak a szakmai elõkészítés során
végzett munkájukért.
A testület pályázatot írt ki a �Dömsödi

Hírnök� szerkesztõi feladatainak ellátására, mi-
vel a korábban megbízott szerkesztõ megbízási
szerzõdése az év végén lejár. A pályázati kiírást
az újságban és az önkormányzati portálon is
közzétesszük.
A képviselõ-testület következõ rendes ülését

2007. november 28-án tartja 15 órai kezdettel
az OMK-ban. Az ülés nyilvános.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZAT I H Í REKT I H Í REK Pályázati felhívás
2007. november 5.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a�Dömsö-
di Hírnök� önkormányzati havilap szerkesz-
tõi feladatainak ellátására, az alábbiak szerint:
Ellátandó feladatok:
A �Dömsödi Hírnök� szakmai irányítása.
A szerkesztõ felelõs a cikkekmegírásáért, a

lap nyomdai kivitelezéséért, annak elõkészíté-
séért. Alapvetõ feladata az önkormányzattól
érkezõ információk, illetve a Dömsöd Nagy-
községgel kapcsolatos egyéb cikkek megje-
lentetése a lapban. Tevékenysége során meg-
szervezi és irányítja a szerkesztõségmunkáját,
továbbá együttmûködik a lap kiadójával a hir-
detésszervezésben.
Felelõs a lap pontos megjelenéséért, a lap-

banmegjelenõ anyagok tárgyilagos, pártatlan,
tényszerû és idõszerû, sokoldalúan megfogal-
mazott tartalmáért, vizuális megjelenéséért, a
kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosításáért.
Amegbízás idõtartama:
határozatlan idejû
Megbízási díj, egyéb juttatások: 30.000

Ft/hó megbízási díj és további 30.000 Ft/hó
költségtérítés, amely a szerkesztõi feladatok
ellátásával kapcsolatos költségekre, mint pél-
dául távközlési díjakra, utazási költségekre
használható fel.
Amegbízás kezdõ idõpontja:
2008. január 1.
A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent

az újságírói végzettség, továbbá egyéb önkor-
mányzati vagy más újságnál szerzett szakmai
tapasztalat.
A pályázat tartalmazza a pályázó részle-

tes szakmai önéletrajzát, publikációs jegyzé-
két, elképzelését a folyóiratról, iskolai vég-
zettségét igazoló dokumentum másolatát, a
szakmai gyakorlat igazolását.
Pályázat benyújtásának határideje:
2007. november 30.
Pályázat benyújtásának helye: Dömsöd

Nagyközség Polgármesteri Hivatala (2344
Dömsöd, Petõfi tér 6.) Bencze István polgár-
mester.
A képviselõ-testület fenntartja magának azt

a jogot, hogy a benyújtott pályázatok megis-
merése után, megfelelõ pályázat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Tisztelt Szerkesztõség!
Szeretném nyilvánosanmegköszönni a Tisztelt Önkormányzatnak azt a sok segítséget, amit kaptam!
Sajnos egyedül nevelek három kisgyermeket, és igencsak nagyon kevés pénzbõl, gyed, csp. Az idén áprilisban nagy nehezenmegvásároltunk egy

kis házat, mert nem volt otthonunk. Csinálgattam ami az erõmbõl tellett, de többek között a fûtésre már nem futotta a sok fizetnivaló mellett. Viszont
segítségünkre sietett a Tisztelt Polgármesteri Hivatal, vagyis a Polgármester úr, a tisztelt Szociális Bizottság és a Családsegítõ Szolgálat, hogy ne
maradjunk fûtés nélkül a gyerekekkel. Tehát maximális tisztelettel köszönöm a segítséget, mert anélkül már igencsak megfagyhattunk volna. Ezen
felül szeretném még megköszönni néhány nagyon rendes dömsödi lakos segítségét is, akik a maguk lehetõségéhez mérten segítettek nekünk.

Köszönet az emberségért, a segítségért!Maximális tisztelettel: Kovács SándorDömsöd, Ráckevei u.
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Áldás, vagy átok?
Kinek ez, kinek az. Aki megismerte haszná-

latát, logikáját, annak áldás. Aki nem ismeri, de
kezeléséhez, használatához igénybe veszi az
ügyfélszolgálati munkatárs segítségét, hamar
megbarátkozik vele. Aki nem is akarja megis-
merni, annak a káoszt jelenti. Az alábbiakban �
a rendszer használata óta eltelt idõszak tapaszta-
latai alapján � segítséget szeretnénk nyújtani
ügyfeleinknek a használatához, az okmányiro-
dai ügyintézéshez. Kezdjük az elején:
Hogyan jutottunkelazügyfélhívó rendszerig?
Kezdetben az ügyintézés az érkezési sorrend

szerint történt. Mi várt az ügyét intézõ ügyfélre?
Hosszú, kiszámíthatatlan várakozás, türelmetlen
emberek a folyosón, tömeg. Mi várt az ügyinté-
zõre? Elõre nem látható nagyságú ügyfélforga-
lom, elégedetlen, türelmüket vesztett ügyfelek.A
helyzet a nyári idõszakban súlyosbodott, mert az
országos hatáskörrel intézhetõ ügyeket az üdülõk
szívesen intézik �vidéki� okmányirodában. Ter-
mészetes, hogy minden ügyfél szeretné minél
egyszerûbben, a lehetõ legrövidebb idõnbelül el-
intézni ügyét, az ügyintézõ pedig a jogszabályok
betartásával munkaidejében lelkiismeretesen ki-
szolgálni az ügyfelet. Mindkét részrõl felmerült
az igény egy olyan rendszer bevezetésére,mely a
kor követelményeinekmegfelel, kulturált kiszol-
gálást biztosít, és egyenletes, kiszámítható mun-
katerhet ró amunkatársakra. Így jutottunk el a je-
lenleg alkalmazott ügyfélhívó rendszerig, mely
biztonságot ad ügyfélnek és ügyintézõnek egy-
aránt, csökkenti a várakozási idõt.
Csak az ügyfélhívó rendszeren keresztül le-

het idõpontot foglalni?
Nem! Az idõpont foglalásnak több módja

van, nem szükséges minden esetben személye-
sen megjelenni a Polgármesteri Hivatalban. Az
alábbiakban ismertetett formák közül mindenki
kiválaszthatja a neki legmegfelelõbbet:
� Személyesen a hivatal földszintjén elhelyezett
oszlopon,melyaz idõpontfoglalásról szalagot ad

�Kormányzati honlapról:
www.magyarorszag.hu

� Telefonon a 24/523-310 telefonszámon
�RáckeveVáros honlapjáról: www. rackeve.hu
ügyintézések/okmányiroda
Az idõpont foglalásról � a telefonos foglalást

kivéve � a kinyomtatott, vagy elektronikus le-
vélben elküldött visszaigazolást az ügyintézés
megkezdésekor az ügyintézõnek át kell adni. A
telefonos foglalásnál fel kell jegyezni az ügyin-
tézõ által megadott pontos idõpontot (hó, nap,
óra, perc), az ügyintézés helyét (ablakszám).
Hol lehet segítséget kérni idõpont foglalás

ügyében?
Az ügyfélszolgálati munkatárstól a helyszí-

nen, vagy telefonon (24/523-310). Munkatár-
sunk nem csak az idõpontfoglaláshoz nyújt se-
gítséget, de a rendszert érintõ egyéb kérdések-
ben is készséggel ad felvilágosítást.

Mit kell tenni, ha valaki nem a számára
megfelelõ ügytípushoz kér idõpontot, s ezt csak
késõbb veszi észre?
Személyesen, vagy telefonon jelezni kell, le

kell mondani az idõpontot, és a megfelelõ ügy-
típushoz újat kell kérni. Nagyon fontos a téve-
dés jelzése, mert a rendszer csak ezt követõen
tudja más számára biztosítani az idõpontot, kü-
lönben foglalt marad.
Mit kell tenni akkor, ha valaki a kapott idõ-

pontban mégsem tud megjelenni ügyintézés-
re?
Amegoldás ebben az esetben is a jelzés, és új

idõpont kérés. Mi a megoldás akkor, ha valaki
csak több héttel késõbbre szóló idõpontot kap,
okmánya érvényessége azonban idõ közben le-
jár? Van megoldás, egyeztetni kell az ügyfél-
szolgálati munkatárssal, idõpont nélkül is lehe-
tõség van ügyfélfogadási napokon ügyintézés-
re, mindig van �lemondott� idõpont, bár ebben
az esetben várakozni kell. Itt szeretnénk felhívni
az ügyfelek figyelmét arra, hogy ne várjákmeg,
amíg az okmány érvényességi ideje lejár, mert
maga a �gyártási� folyamat is idõt vesz igény-
be.
Mi a teendõ az ügyintézésre történõ megje-

lenéskor?
Nagyon fontos, hogy a foglalt idõpontjánál

pár perccel korábban jelenjen meg! Amennyi-
ben a rendszer által adott szalaggal rendelkezik,
a vonalkódot az elõtérben elhelyezett oszlopon
vissza kell olvastatni. Ekkor az ügyintézõ a kép-
ernyõjén látja, hogy az ügyfél már a várótérbe
érkezett. Azok az ügyfelek akiknek ügyfélhívó
szalag nem áll a rendelkezésükre,mertmásmó-
don foglaltak idõpontot, várakozniuk kell a sor-
számuk hívásáig. (Fontos! A sorszámok nem
emelkedõ rendben jönnek egymás után!)
Ha az ügyintézéshez szükséges dokumentu-

mok közül hiányzik valami, új idõpontot kell
kérni?
Tekintettel arra, hogy az ügyet csak az elõírt

dokumentumok birtokában lehet intézni, ezek
hiánya esetén új idõpontot kell kérni. Ennek el-
kerülése érdekében figyelmesen el kell olvasni
az ügyfélhívó szalagon lévõ tájékoztatást, me-
lyen fel vannak tüntetve a szükséges dokumen-
tumok. Más módon történõ idõpont foglalás
esetén a http://www.magyarorszag.hu/ oldalon
lehet tájékozódni, vagy telefonon az ügyfélszol-
gálati munkatárstól.
Mi a teendõ, ha a rendszer nem ad sorszá-

mot?
Nem a rendszer a rossz, hanem a beállított

idõszakra már lefoglalták az idõpontokat. Érde-
mes várakozni (elõzetesen az ügyfélszolgálati
munkatárssal egyeztetni), mert ha van egy
�üres� idõpont (mert pl. valaki nem jött el a le-
foglalt idõpontra), lehetõség van ügyintézésre.
Mi történik, ha az ügyfél elkésik?
Minden valószínûséggel már az �idõpont

elõtti� (idõpont kérés nélkül sorban álló) ügyfe-
lek közül hívtak valakit, így érdeklõdni kell az
ügyintézõnél, hogy azon a napon a foglalások
függvényében van-e lehetõség ügyintézésre,
vagy új idõpontot kell foglalnia. Visszatérve az
eredeti kérdéshez: a rendszer áldás, de csak ak-
kor, ha mindenki rendeltetésszerûen hasz-
nálja. Valamennyi ügyfelünket és leendõ ügy-
felünket arra kérjük, hogy bizonytalanság ese-
tén kérjen segítséget munkatársainktól! Ezzel
megkönnyíti saját ügyintézését, és a mi mun-
kánkat is. Segítsük egymást a közös cél elérésé-
ben! Köszönjük!

Okmányiroda

Gondolatok az okmányirodai ügyfélhívó rendszerrõl

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy és
VVeeccssééssii SSáánnddoorr

állandó kiállítása

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

BELÉPÕJEGYEK: felnõtt: 100 Ft;
nyugdíjas, diák: 50 Ft

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!
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A www.baranyhimlo.hu weboldalt ajánlja figyelmükbe a Védõnõi
Szolgálat!
Az információs website azért jött létre, hogy részletes tájékoztatást

nyújtson a mindenki számára ismerõs � és sokunk által viszketõ kiütések
formájában is megtapasztalt � fertõzõ közösségi betegségrõl.
A honlapon természetesen nem csak magáról a bárányhimlõrõl olvas-

hat, hanemmegismerheti a betegség helyes kezelésénekmódjait, illetve a
megelõzés legfontosabb szempontjait.
A honlapon összegyûjtött információk célja az is, hogy eloszlassa a bá-

rányhimlõvel kapcsolatos, máig közszájon forgó tévhiteket.
Ha pedig kérdése támadna a témával kapcsolatban, szakértõink vála-

szolnakÖnnek amoderált fórumban.

Tévhitek a bárányhimlõrõl
1. A bárányhimlõ enyhe lefolyású, ártalmatlan betegség, és jobb ha a

gyermekminél korábban átesik rajta?!
A bárányhimlõ fertõzés ép immunrendszerrel rendelkezõk esetében

semminden esetben veszélytelen betegség. Szinte minden korcsoportban
és élethelyzetben okozhat problémát. Kevesen tudják, hogy veszélyezteti
a kismamák ésmagzatuk egészségét, továbbá esetenként súlyos idegrend-
szeri és légúti tünetekkel,májelégtelenséggel, baktériumok által keltett fe-
lülfertõzéssel járhat.
Bár gyermekkorban ritkábban jár komolyabb szövõdménnyel, az új-

szülötteknél, tinédzsereknél, felnõtteknél a betegség lefolyása súlyosabb,
akár halálos kimenetelû is lehet. Tény, hogy a bárányhimlõ következtében
meghalt gyermekek 90%-a nem a fokozott veszélynek kitett betegek kö-
rébe tartozik.
2. A bárányhimlõs beteg bõrét víz nem érheti, hólyagos kiütéseit cinkes

rázókeverékkel vagymás egyéb krémmel kell bekenni?!
A bárányhimlõs betegnek nemhogy nem szabad, hanem kell is füröd-

nie, pontosabban zuhanyoznia és utána törölközõvel - dörgölés nélkül - a
vizet óvatosan, de alaposan kell felitatni. A hosszas fürdõzéstõl a hólya-
gok, pörkök felázhatnak és ez sem jó, tehát nem szabad, hogy a bõrt soká-
ig víz érje. A gyermeket ne öltöztessük melegen, mert a verejtékezés job-
ban fokozza a viszketést. A bakteriális felülfertõzés lehetõségemiatt aján-
lott a naponta többszöri mosakodás, a rövidre vágott körmök és a tiszta,
száraz ruházat.
3. A bárányhimlõs beteg csakis akkortól fertõz, miután bõrén megje-

lentek az elsõ kiütések?!
A bárányhimlõ lappangási ideje 14-21 nap, azonban fontos tudni, hogy

a betegmár a kiütésekmegjelenése elõtt 1-2 nappal fertõz. A vírus csepp-
fertõzés, a beteggel való közvetlen érintkezés, vagy váladékkal frissen
szennyezett tárgyak útján terjed.
4. A bárányhimlõs hólyagok elvakarását csakis azért kell megakadá-

lyozni, nehogy csúnya hegekmaradjanak késõbb a bõrön?!
A hólyagos kiütések elvakarásából nemcsak hegek alakulhatnak ki, ha-

nem a bárányhimlõ egyik gyakori szövõdménye, a hólyagok elgennyese-
dése és a gennyes gyulladás továbbterjedése származhat. Ezért is nagyon

1997-ben létesült Dömsöd határában a hulla-
déklerakó telep, az elõírásoknak megfelelõen.
Tíz év elteltével sok minden megváltozott. Le-
betonozták a telepre vezetõ utat, megerõsödtek
a fák, melyek körbeveszik a területet, s a lakos-
ság is megszokta, hogy ide fuvarozza a felesle-
ges háztartási hulladékot. Még egy szembetûnõ
dolog, melyet mindenki láthat, hogy a tömöríté-
sek ellenére is egyre csak nõ a �szeméthegy�.

� Ez már csak halmozódni fog, vagy van le-
hetõség valamilyen formában az újrahaszno-
sításra? (KérdezemBodrogiAttilát, aBio-Pan-
nónia Kft. üzemigazgatóját.)
�A közeljövõben felépül az elõválogató léte-

sítmény, amelynek pontosan az a szerepe, hogy
a beérkezõ hulladék hasznosítható frakcióit kü-
lönválogatják, majd a kiválogatott anyagokat
összegyûjtik, és újrahasznosításra elszállítják.
Így a hulladékból nyersanyag lesz, abból pedig
új termék.
Ennek köszönhetõen minimálisra csökken

azon hulladék mennyisége, amelyet lerakással
ártalmatlanítunk. Ily módon a hulladéklerakó
élettartama jelentõsenmegnövekszik.
.
� Bizonyos idõközönként szükségessé válik,

hogy változtassunk szokásainkon, így van ez a
telep mûködésében is, hiszen változott a nyit-
vatartás és a tarifák is. Hogyan fogadta ezt a
lakosság?
� Nehéz volt az elsõ két hónap. A köztudat-

ban még mindig az szerepel, hogy �ez csak egy
szeméttelep�.
Egy hulladéklerakó üzemrõl beszélünk,

amelynek nyitva tartási ideje van.
Ha a gyógyszertár délután ötig van nyitva,

akkor este hatkor nem tudok bemenni gyógy-
szerért. Ez így van a lerakóval is.
A legnagyobb gondot mégis az okozta, hogy

aDömsödiHírnökben sokáig a régi tájékoztatás
jelentmeg,miközbenmár éltek az új szabályok.
Így az emberek már csak a lerakón szembesül-
tek a változásokkal.

�Mint környezetvédelmi szakember nem tart
attól, hogy esetleg az új törekvések kapcsán is-
mételtenmegszaporodnak az illegális lerakók?
Fennáll ennek a veszélye, de a lerakó nem

zárt be, csakmegváltozott a nyitva tartása!
Aki fontosnak tartja környezetének tisztasá-

gát, az veszi a fáradságot, és kihozza a lerakóra
a hulladékát. Akadnak olyan emberek is, akik
akkor is szemetelnének, ha a telep 24 órában
nyitva lenne. Ez hozzáállás kérdése.

� Vajon tisztában vannak-e az itt lakó embe-
rek természeti értékeinkkel, s képesek-e meg-
õrizni azt gyermekeiknek? � tûnõdöm, s te-
szem fel az utolsó kérdést:
A faluban és annak határán a jövõben ho-

gyan lehet hatékony a környezetvédelem?
Egymásra figyeléssel, környezeti neveléssel

és szankciókkal.
Lehetõség szerint ne szemeteljünk, és erre fi-

gyelmeztessük a közvetlen környezetünkben
élõket is. A környezeti nevelés segítségével a
környezettudatos gondolkodásmód a gyereke-
ken keresztül eljut a szülõkhöz is, így a lakosság
szélesebb rétegei ismerkednekmeg a környeze-
tért felelõs gondolkodásmóddal.
Az illegális szemetelõkkel szemben a hatósá-

gok határozott föllépésére van szükség. Akit
rajtakapnak, az komoly bírságokra számíthat. A
kiszabott bírság összege többszöröse a lerakási
díjnak, vagy a hulladékszállítási közszolgáltatás
díjának. � szerk. �

A BÁRÁNYHIMLÕRÕL

Változások �
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fontos az elkaparásmegakadályozása, a körmö-
ket rövidre kell vágni és érdemes reszelõvel si-
mává tenni a végüket.
5. A bárányhimlõ egy olyan gyermekbeteg-

ség, amit felnõtt nem kaphat el?!
Leggyakrabban valóban gyermekbetegség-

ként fordul elõ, de a bárányhimlõ bárkit, bármi-
lyen életkorban elérhet. Olyan létesítmények-
ben, ahol sok ember fordul meg egy helyen, a
ragály a fogékonyak között gyorsan terjedhet.
6. A bárányhimlõ fertõzés nem jelent ve-

szélyt sem a betegségre fogékony várandós
anyára, sem pedig amagzatra?!

A bárányhimlõ fertõzés nem jelent veszélyt
sem a betegségre fogékony várandós anyára,
sem pedig amagzatra.
Amagzat számára a terhesség elsõ háromhó-

napja alatt lezajló bárányhimlõ kb. 10%-os koc-
kázattal bíró, ún. kongenitális varicella-szin-
drómát okozhat, mely fejlõdési rendellenesség-
gel jár.
A méhen belül átvészelt varicella után gyer-

mekkorbanmég egy bárányhimlõ általábanmár
nem alakul ki, ezeknek a gyermekeknek övsö-
mörük lehet, ami ritkán a szemet is érintheti, és

ilyen esetben akár a szaruhártya homályának
hátrahagyásával gyógyulhat.
Ha a kismama a szülés elõtti 5 napon belül

betegszik meg bárányhimlõben, az anyai koc-
kázat növekedése mellett az újszülöttnél súlyos
lefolyású, ún. progresszív varicella fordulhat
elõ, melynek halálozása kezelés nélkül kb.
30%.
7. Mindig jobb természetes úton átesni egy

védõoltással megelõzhetõ fertõzésen, mint vé-
dõoltást kapni?!
A védõoltásokkal megelõzhetõ természetes

fertõzések és a védõoltások között az alapvetõ
különbség abban a kockázatban rejlik, ami a ter-
mészetes fertõzés átvészelése, illetve a vakciná-
ció során felmerül. Míg a védõoltások során
legtöbbször csak a szúrás kellemetlenségét és
minimális helyi oltási reakciókat kell elvisel-
nünk, a természetes fertõzések során hátrama-
radhatnak súlyosabb szövõdmények, s adott
esetben halálos kimenetelû lefolyás is elõfor-
dulhat.Mindez nyilvánvalóan túlmagas ár a vé-
dõoltással megelõzhetõ fertõzések természetes
úton való átvészeléséért.
Az aktív megelõzésre védõoltás formájában

többmint két évtizede lehetõség van.A hazánk-
banmégkevésbé ismert vakcina a nemkötelezõ
védõoltások közé tartozik. Hatékony, tartós im-
munitás kialakítására alkalmas és kevésmellék-
hatással jár. Védõoltással a bárányhimlõ szö-
võdményeivel együtt megelõzhetõ: így az élet-
kor elõrehaladtával kialakuló betegség súlyo-
sabb lefolyása kivédhetõ, valamint a veszélyez-
tetett csoportokkal gyakrabban érintkezõk
egészsége is megtartható.
Oltással meggátolható a járvány kialakulása

gyermekintézményekben és egyéb zárt közös-
ségekben. A védõoltás kilenc hónapos kortól
adható. Oltással 15-20 nap alatt alakul ki a vé-
dettség, míg a bárányhimlõ lappangási ideje 14-
21 nap. 72 órával a fertõzés megkapása után a
védõoltás elvileg még hatásosan megelõzheti a
betegség kialakulását.
A védõoltás alkalmazása ezért különösen

ajánlott a betegségen át nem esett, még szülés
elõtt álló fiatal nõk számára,minimum3 hónap-
pal a teherbe esés elõtt.
Ha kérdésük van vagy nem áll rendelkezésre

internet, szívesen várjuk az egészségházban.
Védõnõk

Az óvónõ és a gyermek kommunikációjában
a gyermek�felnõtt viszony tükrözõdik.
A gyermek értékrendszerében hatalmas juta-

lom értéke van az óvónõ, szülõ szeretetének, fi-
gyelmének, elismerésének.
A gyermek�felnõtt kapcsolatban tudatos

használatra kell törekedni a verbális kommuni-
káció /VK/ és a nonverbális kommunikáció
/NVK/ egybevágóság fontosságára. Ügyeljünk
arra, hogy a VK és a NVK feltétlen megegyez-
zen az alábbi közlések alkalmával.
� Érdekel, hogy mit csinálsz /gyermekközel-

ség, odahajolás, vizuális szemrevételezés/
� Örülök, hogy együtt játszunk /mosolyog-

szemkontaktus, mozgással tettrekészség, hang-
szín, hanglejtés/
� Segítek neked szívesen /kéznyújtás, lehajo-

lás, hangszín/
� Fontos vagy nekem /testközelség, érintés,

szemkontaktus/
A nevelésben szem elõtt kell tartanunk, hogy

az óvónõ kommunikációjának hatása van a
gyermek viselkedésére.
Nevelési csapda, amit tudatosan kerülni kell:
� Család ismerete � idõsebb testvér teljesít-

ményét hozzuk fel mintának � ellenkezõ ered-
ményekhez vezet
� Gyerekek neme
Lányok � beszédesebbek
Fiúk � gyakorlatiasak

� Gyermek elõtörténete � új gyerekrõl informáló-
dunk,dekészadatként nekezeljük, ismerjükmeg.

� Gyermek külsõ megjelenése � családi vi-
szonyról árulkodik, az elvárás nem rá vonatko-
zik.
A gyermekeknél az információ átadása a

kommunikáció, a játékon keresztül valósul
meg.
A kommunikáció és a játék egymást kiegé-

szíti, eltételezi, értelmezi, magyarázza.
A játék a gyermek létezésmódja, nyelve, esz-

köze.
A játék világa különleges világ. A gyermek a

játék nyelvén érteti meg magát, adja tudtára
környezetének igényeit, kéréseit problémáit.
Akik együtt játszanak, azok szeretik egymást,
megértik egymást és egyenrangúak. A játék
szabadon választott, önfeledt tevékenység, ahol
nem kell megfelelni, nem kell teljesíteni, nem
kell szorongani. A játék tevékenysége a szemé-
lyiség összes jellemzõjének hordozója és fej-
lesztõje.
A következõkben összehasonlítjuk, milyen

megegyezõ és eltérõ tulajdonságok rejtõznek a
játékban és a kommunikációban.

Játék
Tudatos elemi cselekvés

Belsõ igény:
�manipulációra
� kíváncsiságra
� tájékozódásra

� világ felfedezésére
� válaszkeresés az ismeretlenre

Kommunikáció
Ösztönös cselekvés /NVK/
Tudatos cselekvés /VK/
Szociális /társas/ igény

Lelki szükséglet amásokkal való
kapcsolatba kerülés óhaja.

A játék és a kommunikáció a szocialibitás
fejlesztését szolgálja:

� Játsszál velem � kézbe adja a játékot
�Mesélj nekem � hozza amesekönyvet

� Gyere velem � int a kezével
A gyermekkor kezdetén a beszéd megjelené-

se elõtt NVK-val jelzi, kivel akar játszani, kap-
csolatba kerülni. A beszéd kialakulása után
mindezt szóval is megfogalmazza.
A gyermek játékának megfigyelésével meg-

ismerjük a kapcsolatfelvételei NVK-ját, üzene-
teit, amelyet küld saját magáról.

Játék
Lelkiállapot � öröm, bánat

Érdeklõdés �mit csinál szívesen
Vonzalom � kit szeret, kit utasít el
Képességek �mit tud, mire képes

Kommunikáció
választás, döntés

társas igény � keresi a pajtás
hatóképesség � kit lehet befolyásolni, és kin

lehet uralkodni, kivel rivalizálni

A játék és a kommunikáció gyermekkorban
elválaszthatatlan. Cselekvés, tevékenység szo-
rosan együtt jár a beszéddel, kapcsolatok alaku-
lásával.Mivel NVK elsõdleges jelzéssel bír, en-
nek fejlesztése, bõvítése példakénti használata
fokozott figyelmet kíván az óvónõtõl, felnõttõl.

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

Ez nem tör-
vényszerû}
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�A lónak négy lába van, mégismegbotlik.�

A többszöri és egyre hosszabb gyakorlás
meghozza az eredményt.
Minden szülõ büszke, ha gyermeke napról

napra újabb cselekvéseket képes egyedül elvé-
gezni. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, nem csak a
felnõtt minta, hanem a pozitív hozzáállás is
szükséges. Engedni kell a leválást, hagyjuk az
önállósodást, hogy egyedül kipróbálhassa ma-
gát.Az elért eredmény akár pozitív, akár negatív,
egyértelmûen jelzi, a gyermek megérett-e arra a
cselekvésre, vagy gyakorolni kell. Hagyjuk,
hogy minél több területen önállósuljon, saját
meglévõ képességeire támaszkodjon, és külsõ
segítség nélkül végezzen alaptevékenységet.
Az idáig vezetõ út hosszadalmas és buktatók-

kal teli, úgy a gyermek, mint a felnõtt számára.
A fejlõdési folyamat kezdetén a tágra nyílt

szemmel érzékelõ, észlelõ csecsemõ teljesen ki-
szolgáltatott.
Annak érdekében, hogy képes legyen önma-

gát ellátni, elgondolásait megvalósítani, megvé-
deni magát, hosszú idõre és gyakorlásra van
szükség.
A több mint 1 évtizedig tartó folyamatban a

nevelés, a szocializáció ad neki segítséget.
Az óvodáskor az önállósulás jelentõs szaka-

sza. A járás kialakulásának kitágul a világ egyre
több területen sikeres manipuláció, erõsödõ én
tudat szárnyakat ad.
Mindennapos tevékenységeiben egyre önál-

lóbb, még ha szóban útmutatás is kell. Önisme-
rete még fejletlen, nem ismeri saját képességeit,
teherbírását. Képzelete határtalan, elméletben
minden megvalósítható, ami a gyakorlatban
sok-sok akadályba ütközik � ilyenkor �robban a
bomba�, sír, dühös a tehetetlenség okozta kínos
érzése keríti hatalmába!
A jó és elõremutató az, ha a felnõtt hagyja

önállósulni, és olyan helyzeteket teremt, ahol
gyakorolhatja magát és szükség szerint segítsé-
get ad. A probléma az, ha a felnõttnek nincs tü-
relme kivárni a kicsit, vagy ha a gyermeknek
nincs türelme saját magához, ha nincs azonnal
eredmény, kirobbanó düh a válasz.
Nemszabadösszekeverni azönállóságraneve-

lést a magára hagyással. Helytelen az is, ha el-
vesszük a kezdeményezés lehetõségét, ha nem
dönthet semmiben és nem csinálhat semmit,
ilyenkor döntésképtelen, határozatlan emberré
válhat.
Az önállóság kérdéséhez tarozik a legele-

mibb szükségletek kielégítése is. Amikor a testi
és mozgásfejlõdés megengedi, egyedül igyon,
pohárból vagy kanalazza a fõzeléket.
Minden tevékenységnek az önállósági foka a

nevelés�szoktatás kérdése.
Az énfejlõdés, az önálló személyiség megta-

pasztalása egyben megfelelés a körülötte élõk-
nek. Egyre inkább törekszik az elvárások telje-
sítésére, mind jobban képes elõrevetíteni a fel-

nõttek � mások reagálásait! Ha tudja mit kell
tenni, de nem sikerül teljesíteni, akkor kellemet-
len, feszítõ érzést vált ki, önmagával szemben
agressziót és bûntudatot.
A fejlõdés elõrehaladtával, akkor lesz képes

megbékülni, ha érzelmileg�értelmileg elfogad-
ja a megvalósíthatatlant. Hogy meddig lehet
vállalni, azt saját arányérzék szabja meg = ön-
kontroll képessége, amelynek birtokában az
egyén képes késleltetni vágyait, kívánságai tel-
jesítését, ellenõrizni és szabályozni tudja érzel-
meit, cselekvéseit.
A gyermek tudja mit várnak el tõle, mégsem

viselkedik úgy, ahogy kell, hiányzik az önkont-
roll, hogy akkor is az elvárásoknakmegfelelõen
viselkedjen, ha nincs felügyelet alatt.
Énfejlõdés szakaszai:
� Pre én: a mozgása koordinálatlan, a gyer-

mek vágyai és megvalósuláshoz szükséges cse-
lekvései ellentmondásba kerülnek.
� 4-5 hónap: differenciált mosoly � ismerõs-

ség kellemes élménye
� 1 év: a járás kezdete � anyától való testi dif-

ferenciálódás. Megjelenik a leválás igénye. Azt
csinálja, ami felkelti az érdeklõdését. Még nem
beszél, de a dac már észlelhetõ. Negatív indula-
tok törnek felszínre, feszültségek keletkeznek a
gyermek és környezete között.
� Önagresszió � földhöz veri magát
� Kontaktusgátlás � nem veszi fel az interak-

tust, nem válaszol
� Környezet elutasítása � személyt, tárgyat.
� 2 év: újra feltöltõdés idõszaka, kukucska,

bújócska, elvesztés, megtalálás élménye. A sze-
retet és biztonság feltöltés �önkiszolgáló� mó-
don megy végbe, anyja után megy, ott van-e,
majdmegnyugodva folytatja a játékot.
� 2,5 év: felnõttek felé irányuló újraközele-

dési periódus. Sikertelen cselekvéseibõl rájön,
nembiztosmég a világ birtoklásaiban. Fontossá
válik a szeretett felnõttel való �egyesülés� �
mindig a sarkában van, nem lehet levakarni.
� 3-7 év: egocentrizmus ideje: magához mér

mindent,magából indul ki, õ a központ, körülötte
forog a világ: küzd az önállóságért, a helyzetek
sok agressziót hoznakmagukkal, érzõdik a bizo-
nyítási kényszer. Hárítani igyekszik a bizonyta-
lanságot, nembírja elviselni a belsõ feszültséget.
3 év körül az �én� kettõzése következik be.

Külön válik a valóságos én és az eszmei, ideális
én. Az eszmei, az ideális én tökéletesebb,
szebbnek ügyesebbnek látja magát. Ha a vele
szemben támasztott követelmény elérhetõ, a
gyermek helyesen ítéli meg önmagát. Ha a kö-
vetelmények megvalósíthatatlanok, a gyermek
értéktelennek, butának véli magát � önértékelé-
si zavarhoz vezet. Függõségi viszonyt hoz létre
a hozzá közel álló személlyel.
Az éntudat a személyiségfejlõdés elsõ igazi

állomása.
A másik személytõl való elhatárolódás, saját

magának, mint önálló egyednek a felismerése,

aki mindentõl és mindenkitõl függetlenül képes
a cselekvésre � az éntudatmegszületését igazol-
ja. Innen válik független személyiséggé, má-
soktól eltérõ egyedi emberré.
A gyermek csak az addig megszerzett isme-

ret, tudás birtokában képes teljesíteni, 3 év alatt
a felnõttõl várja el, hogy megmondja mit, mi-
kor, hogyan csináljon, közben árgus szemmel
figyel és utánoz. A gyermek az utánzásban nem
válogat. Vakon bízik a felnõttben, akit szeret,
aki a példaképe,modell, az csak helyeset és a jót
mutatja. Ez rendben is van, de azt is utánozza,
amit nem lehet, tilos vagy veszélyes, mert hiá-
nyoznak a képességei. A tiltással szembekerül a
felnõttel, jelentkezik az elsõ konfliktus.A szem-
beszállás, a csak azért is a normális személyi-
ségfejlõdés kísérõje.
Soha nem hagyja ki az alkalmat, hogy kipró-

bálja, meddig mehet el, hol a határ? A szülõ, az
óvónõ viselkedése üzeneteket közvetít neki a
helyzettel kapcsolatban. Ezekbõl az informáci-
ókból tanulhat, amit felhasználhat.
A lényeg és fontos, hogy nem viselkedhet a

felnõttmásképpen, nemcsinálhatja az ellenkezõ-
jét annak, amit a gyermektõl kíván � elvár. Nyil-
vánvaló, hogy az emberi kapcsolatok nem létez-
nek konfliktusok nélkül, még a legideálisabb
kapcsolatban sem, hiszen az emberi egyediség az
önálló, amás szemléletbenmutatkozikmeg.
Az emberek közötti kapcsolatban kölcsönös

egymásra hatás valósul meg, ilyenkor derül ki,
miben egyeznek és különböznek egymástól.
Természetes, hogy ezt a helyzetet konfliktusos
szituációként éli meg, és cselekvésre ösztönzi.
Az emberek � öröklött, veleszületett, szerzett

� tulajdonságaik tükrében eltérnek egymástól
abban, hogyan viselkednek a konfliktusszituáci-
ókban.Az emberek egyéni tulajdonságai a konf-
liktus helyzetek értelmezésében is megjelenik.
Fõleg kisgyermekekkel való foglalkozás eseté-
ben kell elgondolkodnunk, érdemes-e belemen-
ni egy konfliktusba. Nem értek egyet azzal,
hogymindig a felnõtté legyen az utolsó szó.
Úgy vélem, nem azon múlik a tekintélyünk,

ha leintjük a kicsit, hogy te ezt nem tudod, az
igaz, amit én állítok. A felnõtt azzalmutatjameg
a �felnõttséget�, ha nemveszi fel a kesztyûtmin-
den alkalommal, lényegtelen helyzetben nem
száll vitába, ráhagyja, legyen neki igaza.
Fontos leszögezni, az ember nem viselkedhet

mindig úgy, ahogy általában szokott, nem csi-
nálhat úgy, ahogy szeretné, nem tehet úgy,
ahogy akarja. Ez a személyiség rugalmasságát
igazolja, ami jó dolog, hiszen ha képtelenek len-
nénk viselkedésünkön változtatni a helyzetnek
megfelelõen, az életünk végét is jelenthetné.
A gyermek konfliktusainak elsimításában

sokkal többet tudunk tenni, mint elképzeljük.
Persze nem árt egy kis rugalmasság, kreativitás,
néha �csalás� is, ami nem rengeti meg a világot.
Folytatás következik: a következõ számban a

7. parancsolatról olvashatnak �Dönts okosan!�
Turócziné BékyKatalin

óvodapedagógus

�6. Parancsolat�: Engedd a szárnypróbálgatást!
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Azokra emlékezünk, akik már nincsenek közöttünk
Megszületünk. Az út eleje, a kezdet. És mint

minden élõlénynél, van az útnak vége is.
Gyerekek beszélnek arról, hogy mit õriztek

meg azokról, akik már nincsenek közöttünk,
mit jelent számukra a halottak napja.

Kunszentmiklóson élt az én csõszmamám.
Mindig kaptam tõle édességet.
Van egy közös fotónk is. Nyolcéves voltam,

amikor meghalt. Most, hogy elment, kime-
gyünk a temetõbe, és ápoljuk a sírját.

Gajár Klaudia, 4. a oszt

Én nem ismertem a dédmamámat. Róla csak
videót láttam. Szöszi néninek nevezték.

Imre Kata, 4. b oszt.

Az én nagymamám jószívû, kedves és oda-
adó volt. Négyéves voltam, amikor meghalt.
Azt mondják, sok életkedve volt. Az anyu-
kám és az apukám sokat mesélt róla. Nem lát-
tam sokszor, mert hol Áporkán, hol Kecske-
méten, hol Debrecenben volt. De legalább
láttam.

BurjánBotond, 4. b oszt.

Amamámat nagyon szerette mindenki a csa-
ládban. Engem sokszor levitt a Duna-partra a
hattyúkat etetni. Éppen ezért szerettem.

Székely Lilla, 4. b oszt.

Adédipapám nagyon kedves és ügyes ember
volt. Sok állatot gondozott. Nekem nagyon hi-
ányzik.

Göllény Csilla, 4. b oszt.

Az én mamám nagyon szeretett minket és
még másokat is. Õt is sokan szerették. Éppen
ezért szerettem.

LajosAlexandra, 4. b oszt.

Én most a szomszédunkra emlékezem. Na-
gyon kedves és aranyos volt. Õk mindig adtak
nekünk szõlõt, uborkát és amijük a kertben ter-
mett. Még emlékszem, hogy volt egy nagy cse-
resznyefa a házuk elõtt. Nagyon szép és ápolt
volt a kertjük.Mindig kint ültek a teraszon.

Takács Nóra, 4. a oszt.

Én nem ismertem a papámat. A mama so-
kat mesélt róla. Õt nagyon szerették a gyere-
kek, és õ is szerette õket. Valamikor megtalá-

lom a róla készült fekete-fehér fényképet.
A dédipapa ismeghalt. A dédinek jó elképze-

lései voltak. Most lenne 85 éves. Ott van még a
mankója és a tolókocsija.

Spisák Bernadett, 4. a oszt.

A dédipapám nagyon szeretett engem. Min-
dig átmentem hozzá, hogy megetessem a csir-
kéket, vagy hogymálnát szedjek. Sokszor jött át
hozzánk. Kevés ideig ismertem, vagy talán el is
felejtettem a többit?

Holl László, 4. a oszt.

Az egyik dédpapámról az anyukám mesélt,
hogy milyen ügyes ember volt. Azt mondta,
hogy nagyon hasonlítok hozzá. Úgy hívták,
hogy Csupa Ferenc. Borbély volt. Én csak egy
videón láttam, mert még a születésem elõtt

meghalt. Nagy nyugalmú volt � ezt az apukám
mondta �, mert nagyon tetszett neki.

Gergely Nándor, 4. b oszt.

Nekem a nagymamám halt meg. Nagyon
kedves és aranyos volt. Egy szomorú napon fel-
hívta apát a messzi mama, hogy a nagymama
már nincs közöttünk.

Kozics Kamilla, 4. a oszt.

Nekem egy nagymamám és egy nagypa-
pám halt meg. A mamámról sokat mesélt
anya. Amikor én kétéves voltam, õ akkor tá-
vozott közülünk. Csak egy pár fényképem
maradt róla. Õt Kajdácsi Erzsébetnek hívták,
és Dömsödön lakott. A papámról nem sokat
tudok, még egy fényképem sincs róla. A szü-
letésem elõtt halt meg. Õt Gyivi Jánosnak hív-
ták, úgy, ahogy az apukámat is, és Kiskun-
lacházán lakott.

Gyivi Ildikó, 4.a oszt.

A dédapámhoz sokszor mentünk. Szerettünk
ott lenni, de azért is jártunk hozzá, mert akkor
már nagyon gyenge volt. Nála jobb dédapa
nincs a világon.Kaptam tõle egy takarót. Ha az-
zal alszom el, akkor róla álmodok. Mikor meg-
tudtam, hogy nem él, nagyon sírtam. Még kicsi
voltam ekkor, de most is emlékszem rá. Soha
nem felejtem el!

Bábel Beáta, 4. a oszt.

Nálunk a nagy család miatt sok szerettünkre
emlékezünk ilyenkor. Ebben az évben nem
pontosan halottak napján tudunk kimenni a te-
metõbe. Az egész család készülõdik, majd
együtt körbejárjuk a temetõt.

Radványi Patrik, 6. b oszt.

Ki szoktunk anyával menni a temetõbe.
Rendbe tesszük a sírt, megkapáljuk a környé-
két. Virágot viszünk és koszorút.

Keresztes Gábor, 6. b oszt.

Halottak napján kimegyünk a temetõbe virá-
got és mécsest vinni a sírra. Minden ismerõsre
rakunk virágot, és rendbetesszük a sírt. Így em-
lékezünkmeg a régi szeretteinkre.

Siket Blanka, 6. b oszt.

Mi ilyenkor Pestre szoktunk utazni, mert
Pesten van eltemetve minden rokonunk. Friss
virágot és gyertyát szoktunk vinni.

Gyõri Ivett, 6. b oszt.

Sokat szoktunk emlékezni a halottakra. Mi-
kor kimegyünk a temetõbe,mindig igazgatjuk a
sírt, és virágot viszünk a halottakra.

Sánta Levente, 6. b oszt.
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A dédszülõk sírjára szoktunk friss virágcsok-
rot vinni, kitakarítjuk a sírt. Mindig gyújtunk
mécsest az emlékükre. Ilyenkor az egész család
kimegy.

Csiszár Kinga, 6. b oszt.

Ezen a napon megemlékezünk a volt szeret-
teinkrõl.

Sallai Judit, 6. b oszt.

Én a dédipapára emlékezek halottak napján.
Mikor én megszülettem, õ akkor halt meg. Sze-
rettemvolnamegismerni.Mi koszorút szoktunk
vinni megemlékezésül.

HegedûsNorbert, 6. b oszt.

Halottak napján elmegyünk Sáregresre a te-
metõbe a papámhoz és a mamámhoz. Gyertyát
gyújtunk, leülünkmelléjük.

VéghAndrás Lajos, 6. b oszt.

Az én családomban az emlékezést az jelenti,
hogy kimegyünk a temetõbemeglátogatni az el-
hunyt rokonokat.

Ruszkovics Patrik, 6. b oszt.

Ezen a napon mindenki azokra a rokonaira,
szeretteire, családtagjaira gondol és emlékezik,
akikmár elhunytak. Ilyenkor az emberekkimen-
nek a temetõbe, és virágokat, koszorúkat helyez-
nek a sírokra.Ami családunk is ezt tesziminden
évben. Ilyenkor a legszebbek a temetõk.

OrbánEnikõ, 6. b oszt.

Sajnos meghalt a Papám. Õ nagyon szeretett
engem, és én is nagyon szerettem õt. Mindig el-
vitt horgászni.

Lengyel Krisztofer, 6. b oszt.

Dunavecsén halt meg a dédim. Ki szoktunk
menni a temetõbe. Koszorút és gyertyát vi-
szünk.

Simonidesz Benjámin, 6. b oszt.

Ilyenkor az emberek gyászolnak, van, aki fe-
ketébe öltözik. Fõleg az idõsebbeket szoktam
látni: kapával a kezükben vagy a temetõbemen-
ni, vagy onnan jönni.

BakAdrienn, 6. b oszt.

Mi a két papámra emlékezünk ilyenkor. Ki-
megyünk a temetõbe, és koszorút meg virágot
viszünk.

Zölei Ádám, 6. b oszt.

Halottak napján a szüleimmel és a nagyszüle-
immel kimegyünk a temetõbe. Sok gyertyát és
koszorút viszünk. Együtt, csendben figyeljük,
ahogy az apu meggyújtja a gyertyákat. Pár per-
cig a halottak tiszteletére állunk a sírok elõtt,
mert ezzel tartozunk nekik. Egyszer minden
ember a holtak világába kerül.

Kincses Julianna, 6. b oszt.

Az én családom mindszentekkor gyertyát
tesz az ablakba. Van, amikor amamámmal kilá-
togatunk a temetõbe a papához, a dédimamához

és a dédipapához. Viszünk pár szál virágot, és
meggyújtjuk a mécseseket. Egy picit ott va-
gyunk, és elindulunk haza.
Ezekben a napokban mindig úgy érzem,

hogy a szeretteim � akikmár nincsenek velem �
mégis ott vannak, és vigyáznak rám.

KunErzsébet, 6. b oszt.

Majdnemminden vasárnap ki szoktunkmen-
ni a temetõbe. Nagyon rossz, hogy ennyi halott-
ja van a családnak, nagyon fáj, hogy ebben az
évben is sokanmeghaltak.

Budai Noémi, 6. b oszt.

Nekem ez a nap a visszaemlékezést jelenti,
amikor újra élnek a lelkemben a szeretteim. Én
ki szoktammenni a temetõbe nem csak halottak
napján, hanem máskor is. Viszünk ki koszorút,
virágot és gyertyát is. Rossz a szívemnek, hogy
már kis koromban megtapasztaltam, hogy mi-
lyen elveszíteni a szeretteinket.

Halász Petra, 6. b oszt.

Ez a nap a megemlékezés napja. A halot-
takra emlékezünk. Nekem sajnos van kire em-
lékeznem. Ki szoktunkmenni a családdal a te-
metõbe, ahol van ismerõs, családtag és tanár
is eltemetve. Viszünk koszorút, virágot, és el-
mondunk egy imát. A halottak napja minden-
ki számára fontos nap kell hogy legyen. Egy-
szer mindenki odajut, és az utódok talán így
fognak megemlékezni róluk, mint most mi.

KovácsAnna, 6. b oszt.

A Pro Musica Alapítványt 1998. június 22-
én jegyezték be a PestMegyei Bíróságon az 5.
Pk. 60.166/1998/2. szám alatt.
Az alapítvány célja, hogy a mûvészeti isko-

lában folyó oktatómunkát támogassa, az okta-
táshoz szükséges eszközök beszerzését segít-
se, szakmai utakhoz anyagi hozzájárulást
nyújtson, amûködés feltételeit javítsa.
A 2006. évi bevételek a következõképpen

alakultak. Az alapítvány a 2006. évben ma-
gánszemélytõl 10.000 Ft támogatást kapott.
Pályázatot nyújtott be aDömsödNagyközségi
Önkormányzathoz, amelyen 90.000,- Ft-ot
nyert el. Az adózók 1 %-os személyi jövede-
lem felajánlásából 9.159,- Ft folyt be, a meg-
lévõ pénzeszközök után 337,- Ft kamatot ka-
pott az alapítvány.
A kiadások a következõk voltak a 2006. év-

ben. Az éves bankköltség 12.232,- Ft volt.
2006-ban az alapítvány a néptáncosok tánctá-
borát részesítette támogatásban: 92.000,- Ft-ot
utazási költségre, 50.000 Ft-ot a tánctábor

költségeire adott. Az alapítvány az iskola zon-
goráinak javítására 12.000,- Ft-ot költött. Az
õsszelmegrendezettmûvészeti fesztiválhoz az
alapítvány 49.526 Ft támogatással járult hoz-
zá.
2006. december 31-én az alapítvány pénz-

készlete 11.716,- Ft volt. A bankszámlán
51.603,- Ft volt.
A Pro Musica Alapítvány a 2006. évben az

alapító okiratában foglalt közhasznú céloknak
megfelelõen végezte tevékenységét. A köz-
hasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriu-
ma 2007. május 30-án elfogadta.

Ezúton szeretném megköszönni azoknak,
akik 2006-ban személyi jövedelemadójuk 1
%-át juttatták a Pro Musica Alapítvány Döm-
söd-nek. A befolyt 9.159 Ft összeget az alapít-
vány az õsszel megrendezett mûvészeti feszti-
válhoz használta fel.
Dömsöd, 2007. október 15.

Kulcsár-Köntös Ágnes
a kuratórium elnöke

Szavalóversenyen
vettek részt Makádon a gyerekeink 2007.

október 19-én. A következõ eredmények
születtek: Az elsõsöknél Sipos Evelin 3.
helyezést (felkészítõje Jarosiné Szabó Ilona),
a harmadikosoknál Pethes Vivien elsõ

helyezést (felkészítõje Patonai Istvánné),
a negyedikeseknél Baranyi Virág har-

madik helyezést ért el, és Varga Karolina
különdíjat kapott (mindkét kislányt Bak
Gáborné készítette fel).
A hetedikeseknél Kovács Petra is

különdíjat érdemelt ki a szép szavalásáért.
(Felkészítõje Nagy Lászlóné.)
Gratulálunk mind a szavalóknak, mind a

felkészítõjüknek.

Közhasznúsági jelentés
ProMusicaAlapítványDömsöd

2006. év

Tisztelettel meghívjuk Dömsöd La-
kosságát a 2007. november 23-án és 24-én
megrendezésre kerülõ Dömsödi Mûvészeti
Napokra. A rendezvények helyszínei: a mû-
vészeti iskola épülete és a Petõfi SándorOkta-
tási ésMûvelõdési Központ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk:
ADezsõ LajosAlapfokúMûvészetoktatási

Intézmény növendékei és tanárai
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50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
50 éve annak, hogy iskolai tanulmányainkat befejeztük. Szívesen gondolunk vissza a diákévekre, eredményekre, csínytevésekre!
Szép volt, jó volt!
Ami tanáraink�tanítóink a katedrán eltöltött éveiket még elkötelezettségnek tekintették. Hívatásuk amásokért való áldozat volt. Hittek amunka be-

csületében és örömében. Köszönjük az értünk végzett munkájukat!
Közülükmár csak ketten élnek: Kluch Rózsika néni és Tóth Pista bácsi, kívánunk nekik az elkövetkezendõ évekre jó egészséget!

Idézzük fel emlékét mindazoknak, akikmár nem lehetnek közöttünk:
Akik az elsõ betûket és számokat tanították: Szabó Lajos bácsi, KluchErzsike néni, SzönyinéMargitka néni, IványiMária tanító néni
Tanáraink:Laczi István,Laczi IstvánnéMárianéni,Bábi József,GálnaSándor, SzõnyiKároly, TakóMiklós,BarthaLászlóné,K.NagyLászló
Osztályfõnök: Bartha Laci bácsi
Igazgatónk: Decsov Lajos

Osztálytársaink: Hermányi Eszter, Major Julianna, Béczi Lajos, Sass József, Decsov Zoltán, Vígh Ferenc, Harsányi Sándor,
Mohácsi László, Hegedûs József, Németh István, Varga László, Széchenyi Levente, Várkonyi Zoltán, Várkonyi Mihály.

Ketten élnek külföldön, akik levélben adtak hírt magukról: Papp Stefi és Benkó Sanyi.
Végül pedig, akik igazolatlanul hiányoznak: Bõdi Ilona, Bai Etelka, Tóth Mária, Pataki Zsófia, Bácsi Teréz, Balogh Éva, Endrész

Teréz, Bokor István, Znamenák Mihály.

Az élet elszáll�
Elszáll az élet, ábrándokmerülnek
s az élet útján jár már a diák,
de emlékébenminden koron ott él,
a hamarmúló, letûnt ifjúság.

S ha egyszer késõn, élete alkonyánmár
eszébe jut az élet tavasza,
fáj az õ szíve, nem várjamár senki,
másról regél az öreg iskola.

Padjaibanmár idegen gyermek ül,
hogy az is egyszer elhagyja a tájt,
ilyen az élet, ábrándokmerülnek,
s az élet útjánmeghal a diák.

(Folyt. a 13 oldalon.)
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Dömsöd�Budapest

Honnan Hová indul érkezik összidõ vár. idõ

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:10 5:33 1:23 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:35 5:58 1:23 Szabadnapok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:50 6:13 1:23 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:30 6:46 1:16 Iskolai elõadási napokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:35 6:40 1:05 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:40 6:56 1:16 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:50 7:13 1:23 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:10 7:33 1:23 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:12 7:30 1:18 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 7:05 8:28 1:23 Munkanapokon

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 7:15 8:20 1:05 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 7:28 8:45 1:17 Naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 7:58 9:15 1:17 Munkanapokon

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 8:37 9:40 1:03 Naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 8:50 10:13 1:23 Munkanapokon

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 8:57 10:05 1:08 Naponta

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 9:17 10:20 1:03 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 10:02 11:05 1:03 Naponta

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 10:55 12:05 1:10 Tanév tartama alatt munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 11:15 13:06 1:51 Iskolai elõadási napokon

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 12:02 13:05 1:03 Naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 13:23 14:40 1:17 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 14:58 16:15 1:17 Naponta

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 15:32 16:35 1:03 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 15:50 17:13 1:23 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 16:20 17:38 1:18 Munkanapokon

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 16:25 17:35 1:10 Naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 17:13 18:25 1:12 Naponta

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 18:10 19:20 1:10 Naponta

Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 19:20 20:20 1:00 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 19:30 20:46 1:16 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 20:10 21:31 1:21 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Szigethalom, autóbusz áll. 13:25 14:22 0:57 0:08 Munkanapokon

átszállás Szigethalom, Autógyár Bp. (Csepel), BKV végáll. 14:30 15:00 0:30 Iskolai elõadási napokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, hídfõ 14:00 14:30 0:30 0:33 Munkanapokon

átszállás Ráckeve, hídfõ Bp. (Csepel), Koltói A. u. 15:03 16:12 1:09 Munkanapokon

Volánbusz menetrend
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Dömsöd�Ráckeve

Honnan Hová indul érkezik összidõ vár. idõ

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 6:40 7:13 0:33 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 6:55 7:28 0:33 Szabad ésmunkaszüneti napokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 8:45 9:10 0:25 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 14:00 14:33 0:33 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 18:05 18:38 0:33 Szabad ésmunkaszüneti napokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 4:10 4:27 0:17 0:10 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútállomás 4:37 4:55 0:18 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 4:35 4:52 0:17 0:35 Szabadnapok kivételével naponta

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútállomás 5:27 5:45 0:18 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, ráckevei elág. 5:10 5:23 0:13 0:10 Munkaszüneti napokon

Kiskunlacháza, ráckevei elág. Ráckeve, vasútáll. 5:33 5:45 0:12 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 5:50 6:07 0:17 0:40 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútáll. 6:47 7:05 0:18 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 6:12 6:29 0:17 0:18 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútáll. 6:47 7:05 0:18 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Dömsöd, vasútáll. elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 7:15 7:30 0:15 0:12 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútáll. 7:42 8:00 0:18 Naponta

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 9:35 9:52 0:17 0:17 III. 31-ig és X. 1-jétõl szabadnapokon

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, Peregi hídfõ 10:09 10:18 0:09 Munkanapokon

Dömsöd, vasútáll. elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 12:02 12:15 0:13 0:32 Naponta

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútáll. 12:47 13:05 0:18 Naponta

Dömsöd, vasútáll. elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 13:05 13:20 0:15 0:12 Munkaszüneti napokon

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútáll. 13:32 13:50 0:18 Szabadnapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, ráckevei elág. 13:25 13:38 0:13 0:29 Munkanapokon

Kiskunlacháza, ráckevei elág. Ráckeve, vasútáll. 14:07 14:18 0:11 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Áporka, buszforduló 14:38 15:01 0:23 0:18 IV.1-jétõl IX. 30-igmunkaszüneti napokon

Áporka, buszforduló Ráckeve, Peregi hídfõ 15:19 15:33 0:14 Munkanapokon

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 14:38 14:55 0:17 0:29 IV.1-jétõl IX. 30-igmunkaszüneti napokon

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, Peregi hídfõ 15:24 15:33 0:09 Munkanapokon

Dömsöd, vasútáll. elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 15:32 15:45 0:13 0:27 Munkaszüneti napok kivételével naponta

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútáll. 16:12 16:30 0:18 Munkanapokon

Dömsöd, vasútáll. elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 16:25 16:40 0:15 0:22 Naponta

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútáll. 17:02 17:20 0:18 Munkanapokon

Dömsöd, vasútáll. elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 18:10 18:25 0:15 0:12 Naponta

Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútáll. 18:37 18:55 0:18 Naponta

Volánbusz menetrend
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�A nagyközség tanulóifjúságának, a szülõknek és a pedagógusoknak
egyaránt örömhírt jelentett az elmúlt esztendõkben, hogy épül a 8 tanter-
mes általános iskola. És most öröm mindannyiunk számára, hogy 1977.
augusztus 20-át, Alkotmányunk ünnepét egy nagyszerû,magas színvona-
lú oktatási intézmény átadásával köszöntheti nagyközségünk. »Jövõnk
legfõbb záloga az általános iskola, mely ebben az értelemben fundamen-
tuma a nemzet továbbélõ és egyre gazdagabb kultúrájának« � mondotta
dr. PolinszkyKároly.
A nagyközség valamennyi lakosa köszönetét fejezi ki mindazoknak,

akik a község gondját megértve, kérését meghallgatva lehetõvé tették a 8
tantermes általános iskolamegépítését és üzembe helyezését.�
Ezek a gondolatok is olvashatók abban a tájékoztatóban, amely 1977.

augusztusában jelent meg, és az iskola létesítésének indokait és az építés
folyamatát is tartalmazza.
Ebbõl a dokumentumból, egyéb forrásokból, és persze nagyon sokan

saját élményekbõl is tudjuk, milyen korszerûtlen oktatási feltételeket vál-
tott meg az új iskola átadása.
Nem véletlen tehát, hogy a szakipari munkán túl igen sokan társadalmi

munkával is segítettek. Késõbb az iskola környezetének szépítése, a
sportudvar kialakítása is komoly összefogással, és nagyon sok szülõ
kétkezi munkájával valósult meg.
Az évek gyorsan elteltek, az új iskola 1998 óta Gróf Széchenyi István

nevét viseli.
Azóta minden évben a Széchenyi napok keretében emlékezünk

névadónkra. Ebben a tanévben jubileumi hetet szerveztünk, amelyben
kiemelkedõ esemény volt az iskola átadásának évfordulójára rendezett
irodalmi elõadás, majd azt követõen az emlékkiállítás megnyitása a
Széchenyi úti épületben.
A programot több hétig tartó lázas készülõdés elõztemeg.
Az iskola folyosóira új tárlókat és paravánokat csináltattunk, hogy a

kiállításra szánt anyagokat minél esztétikusabban tudjuk elrendezni.
Volt tanítványainktól, szülõktõl fényképeket, régi könyveket,

füzeteket, õrsi naplókat stb. kaptunk. A legtöbb tárgyi emlék természete-
sen a pedagógusok fiókjából került elõ. Az összegyûlt agyagot aztán
rendszereztük, miközben szinte újra éltük azokat az eseményeket, ame-

lyeknek mi is részesei, szervezõi voltunk a múltban. Így aztán igen jó
hangulatban készültek el azok a tablók, amelyek a paravánokra felkerülve
újraidézték az elmúlt harminc évet. Az iskola építését és átadását bemu-
tató tablót, iskolai ünnepélyeket, a farsangokat, az úttörõ élet megannyi
színes eseményét, a bálokat, a vizesek túráit, hogy csak néhányat említ-
sek. A tárlókba kerültek a kupák, emlékérmek, és mindazok a tárgyi
emlékek, amelyek emlékeztetnek valamennyiünket az iskolai évekre.
Október 20-ra ünneplõbe öltöztettük az iskolánkat, és izgatottan

készültünk a megnyitóra. Az ünnepi irodalmi mûsort az OMK nagyter-
mében tartottuk. A 6. b osztály tanulóinak elõadásában megismertük
Gróf Széchenyi Istvánmunkásságát, gondolatait a tudásról, a nevelésrõl,
a hazaszeretetrõl. A sok szép idézeten keresztül meggyõzõdhettünk arról,
hogy micsoda nagyszerû ember volt Széchenyi, és méltán nevezik õt a
legnagyobbmagyarnak.
A mûsort követõen átsétáltunk az iskola épületébe, ahol a kiállítás

megnyitója után a 6. b osztályosok egy fergeteges néptánc produkcióval
köszöntötték a vendégeket. Azután mindenki megnézhette a kiállítást,
jóízû beszélgetésekre is lehetõség nyílt, mindenki kedvére nosztal-
giázhatott. Jó volt együtt látni több generációt. Volt és jelenlegi
tanítványokat, azok szüleit, nyugdíjas pedagógusokat és a jelenlegi kol-
légákat, és mindazokat, akik megtisztelték jelenlétükkel jubileumi ren-
dezvényünket.
Köszönettel tartozom kollégáimnak az egész program elõkészítéséért,

lebonyolításáért, köszönöm a szülõk, osztályok és az SZMK felajánlásait,
a vendégfogadásban nyújtott segítségét.

30 éves a Széchenyi úti iskola30 éves a Széchenyi úti iskola

És akik együtt voltunk
2007. szeptember 1-jén:

Elsõ sor balról jobbra: Kasos Julianna,
Csörgõ Mária, Somogyi Ilona, Kovács
Rózsa, Tóth Erzsébet, Tarr Margit,
Csaplár Eszter, Földvári Ibolya,

Csákvári Mária, Németh Julianna

Második sor balról jobbra: Vén Gábor,
Doroszlay László, Tóth Sándor, Csorba
Zsuzsanna, Rakszegi Gyula, Feit István,
Vass István, Fülöp Mihály, Tóth András,
Tóth Pál, Tállay Ferenc, Nagy György.

Kristóf JózsefnéCsaplár Eszter
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Helyesbítés
Az elõzõ számunkban megjelent �Szüret utáni hangulat� felvételén

lévõk helyes névsora balról: Kovács Gyuláné szül. Tóth Emília; id.
Kovács Antalné szül. Dani Mária; Denke Lukácsné szül. Bõdi Julián-
na; Kovács Gyula.

Rogocz Istvánné, Bõdi Piroska néni kedves olvasónktól kaptuk a kö-
vetkezõ felvételeket.
A felvétel, mint a képrõl is jól kivehetõ, 1921-ben készült, az elsõs és

másodikos kisdiákokkal. Sajnos nagyon kevés gyermeket ismerünk, õket
soroljuk fel.

Elsõ sor, balról (térdelnek): 1. ismeretlen, 2. Bõdi IstvánGergely
ATÖBBI ISMERETLEN

Második sor, balról (ülnek): 1. Bõdi Juliánna (Denke Lukácsné), 2.
ismeretlen, 3. ismeretlen, 4. Faragó Krisztina (Bõdi Zsigmondné), 5.
ismeretlen, 6. Tóth Zsigmond (Igazgató), 7. Faragó Imre

A többieket sajnos nem tudtuk, ismeretlenek.

Koma-kép, mely kb.
1930-ban v. 1932-ben
készülhetett.
Balról jobbra ülnek:

Cser László, Hegedûs
Imre, TóthMihály, Bö-
dõ Antal. Balról jobbra
állnak: Tóth Imre, P.
Denke Lukács, Laczi
Gábor, PappGyula (ró-
la azt tartották, hogy
Dömsödön a legjobb
tenor énekes volt), Bõ-
di IstvánGergely.

Bõdi István cipész
mûhelye, a Dózsa
György úton, a Béke
tér és az 51-es közti
szakaszán állt.

A képen balról ülnek: Bõdi István, felesége Sebestyén Teréz, gyerme-
keik Bõdi István, s édesanyja ölében Bõdi Imre, mellettük Bõdi Ilona ro-
kon kislány. Balról állnak: Baranya Mihály, Horváth Mihály (guggol) és
Papp István inas. szerk.

Találtam egy képet...

Emlékezés
Dömsödnek, az 1940-es években kb. 300, az

1950-es években 600, az 1970-es években pedig
800 tanulója volt. A településen az iskolák szét-
szórtan helyezkedtek el, úgy mint pl.: a Hajós-, a
Kaszinó, aKatolikus,Kónya-, Bana-, Szõnyi-, De-
zsõ-féle iskolák, ésmég sorolhatnám�Apedagó-
gusok egyik iskolábólmentek amásikba órát tarta-
ni, ezért sokszor az utcán is lehetett velük találkoz-
ni, meg-meg álltak beszélgetni.

Toldozgattuk-foldozgattuk iskoláinkat, hogy
fenntarthassuk azokat. Abban az idõben tervgaz-
daság volt, terveket kellett készíteni, így a község
álma az volt, hogy legyen egy központi iskolánk.
A tantestület és a lakosság remélték, hogy megva-
lósul a központi iskola, és így érkezett el 1975 no-
vembere. Az iskola igazgatójánál megcsörrent a
telefon, Budapestre hívatták. Ott a tanulmányi osz-
tály vezetõjétõl megkérdezte, hogy tényleg valóra
válhat a tantestület és a lakosság közös álma?... A

válasz száraz és tényszerû volt: Lehetséges iskolát
építeni Dömsödön! A feltételek kemények voltak,
1976. jan. 1-jére a helynek, a kivitelezõnek, és a
határidõnek is teljesülnie kellett. A beszélgetés
után igazgatónk hazautazott, s a rózsaszín jövõ
elõtte lebegett� . Hogy mindez összejöjjön, azon
nyomban hihetetlen energiával kezdett a szerve-
zésnek. A tanácselnök azonnal a dolog mellé állt,
és megkeresték a helyi Dózsa MGTSZ-t, hogy az
építõ brigádmeg tudja-e építeni az iskolát?

A hurrá optimizmus nagy volt, mindenki részt
akart benne venni, rózsaszínû volt a jövõkép.

Megtörtént az elsõ �kapavágás�, helyet keres-
tünk a leendõ iskolának. A lehetõségek közt szere-
pelt a Hajós Kastély területe, de ha oda építünk, a
fele iskolát ki kell vonni a forgalomból. Hosszas
keresgélés után lehetõség nyílt a mostani terület
megvásárlására. Ez volt az egyszerûbb feladat.

Az adminisztráció csak ezután következett. (Az
idõ távlatából ez is könnyen ment.) A helyi egyez-
tetések után aláírásra került a szerzõdés a Pest me-
gyei Tanács Mûvelõdésügyi osztálya és a Nagy-
község Tanácsa között. Az iskolaépítés terveit ké-

szen kaptuk meg, mert ez az iskola nem Dömsöd-
nek lett szánva, hanem egy másik Pest megyei
községnek, akik viszont nem tudták vállalni ennek
felépítését. Az idõ sürgetett bennünket, és jelent-
keztek az elsõ akadályok. A tervet adaptálni kellett
Dömsödre. A Dózsa MGTSZ építésvezetõsége a
terveket átdolgozta a dömsödi viszonyoknakmeg-
felelõen, bár az engedélyezési eljárás hosszadal-
mas volt, és a mellé rendelt összeg is kevésnek bi-
zonyult.

Ekkorra már az iskolát építõk tábora akkora
volt, hogy nyilvánvalóvá vált: �Mindenáron meg-
építjük az Iskolát!�

A DózsaMGTSZ vállalta, hogy az épületet fel-
építi, az Ipari részleg pedig a gépészeti részt vállal-
ta. A szervezési munkák ezután jöttek, és az elõre
nem látott dolgok már nem voltak olyan rózsaszí-
nûek, de a remény éltetett bennünket, hogy iskolát
fogunk építeni! Az egész község ezt akarta. Az ál-
mok itt befejezõdnek és jön a valóság�

Folytatása következik.
KónyaMiklós
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�Íme eljõ a felhõkkel, és minden szem meglátja
õt, még akik õt átalszegezték is, és siratja õt a föld-
nekmindennemzetsége.Úgyvan.Ámen.� (Jel 1,7)
Péter apostol 2. levelében azt olvassuk, hogy

Isten igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott
meg bennünket. (1,4) Ezek között is legnagyobb
Jézus visszajövetelének az ígérete. Nem ünnepel-
hetünk úgy ádventet, hogy erre ne fordítanánk fi-
gyelmünket.Mert a latin eredetû ádvent szó köze-
ledést, eljövetelt jelent, s nekünk nemcsak arra
kell emlékeznünk, hogy jött el Jézus kétezer évvel
ezelõtt, hanem arra is gondolnunk kell, hogy újra
el fog jönni. Ebben az értelemben nekünk is �ad-
ventistáknak� kell lennünk.
Két kérdést tegyünk fel most: 1. Miért kell Jé-

zusnak visszajönnie? 2.Mikor fog ezmegtörténni?
1. Az elsõ kérdésre az a Biblia egyértelmû taní-

tása, hogy Jézus visszajövetelének a célja nem
más,mint Isten országának a teljes helyreállítása a
földön.AzÚjtestámentum eredeti szövege szerint
az Isten országa egyszerûen az Isten uralmát, Isten
királyságát jelenti. Azt az isteni jelenlétet, amely
Paradicsommá � gyönyörû kertté � tette a létet az
ember számára ezen a földön. Ezt a boldog és har-
monikus életet veszítette el az ember, amikor fel-
lázadt Teremtõje ellen. Jézus azért jön vissza,
hogy ezt az �elveszett Paradicsomot� visszahoz-
za, illetve helyreállítsa. (Elõször azért jött, hogy
engesztelõ halálával �állampolgárságot� szerez-
zen számunkra ebben az eljövendõ dicsõséges bi-
rodalomban.)
De hát létezett-e valaha Paradicsoma földön? �

Egészen biztosan. Nemcsak a Biblia beszél róla,
hanem a népek mítoszai és mondái is. Az �arany-
korszakról� énekeltek az ókor nagy költõi is. De
még ezeknél is meggyõzõbb tény az, hogy az el-
veszett Paradicsom emléke ott él a mindenkori,
tehát a mai ember génjeiben is. Honnan tudnánk,
hogy létezhet egy szebb és jobb világ is?Miért vá-
gyakoznánk mindig valami tökéletesebbre és ma-
gasabb rendûre, ha nem élne bennünk egy csodá-
latos élet emléke? Akkor is az elveszett Paradi-
csomról beszélünk, amikor haladásról, fejlõdésrõl
beszélünk. Ezért léphettek fel mindig különbözõ
világmegváltók, akik meg akarták valósítani az
eszményi társadalmat. Az utópiák nem egyebek,
mint az elveszett Paradicsom karikatúrái. Csak-
hogy az utópiákmérhetetlen sok áldozatba és vér-
be kerülnek az emberiségnek. Lásd Hitlert és
Sztálint.
Az õ nagyszabású, demegbukott utópiáik után,

most a csalódások és kiábrándulások korát éljük,
amelyben reménytelenség és depresszió telepe-
dett a világra, s ez sûrû ködként eltakarja elõlünk a
kilátást a holnapra. De más jelek is arra utalnak,
hogy az utolsó napokba érkeztünk. Az a cseppnyi
szépség és tengernyi iszonyat, amit emberi törté-
nelemnek nevezünk, a végéhez közeledik.De utá-
na nem a semmi jön, hanem egy új emberi törté-
net. Isten országának a megvalósulása a földön

JézusKrisztus uralma alatt. Ez ami fénylõ keresz-
tyén reménységünk. Aki megtelik ezzel a re-
ménységgel, az egyszercsak azt kezdi érezni,
hogymás tekintetben is reménykedõ emberré lett,
akinek van távlata és jövõje. És van-e ennél több
erõ ebben a reménytelen világban?
2.Mikor jön vissza Jézus? �Meddig tartmég az

éjszaka?� � kérdezte már Ézsaiás próféta is. (Ézs
21,11) Amikor ezt kérdezték az apostolok Jézus-
tól, akkor õ így válaszolt: �Azt a napot viszont,
vagy azt az órát senki sem tudja: sem az ég angya-
lai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.� (Mt
24,36) Ezzel szándékosan akar bizonytalanság-
ban hagyni bennünket az Úr, hogy éberek marad-
junk. Ennek ellenére mindig vannak, akik szinte
napra és órára kitûzik Jézus visszajövetelének dá-
tumát. Amikor aztán nem válik be jóslatuk, akkor
elkezdenek magyarázkodni, újabb idõpontokat
kijelölni, nem számolva azzal, hogy ily módon
sokak számára komolytalanná teszik az ádventi
reménységet, Jézus visszavárását.
Ha pontos idõpontot nem is, ugyanakkor azon-

ban az Úr megnevezett néhány olyan jelet, ame-
lyek az õ visszajövetelére emlékeztetnek, annak
közelségére utalnak: hamis próféták megjelenése,
háborúk, éhínségek stb. (Ezekrõl a Máté 24.,
Márk 13. és Lukács evangéliumának 21. részében
olvashatunk részletesen.) Ilyen események elõ is
fordultak már nem egyszer az elmúlt kétezer év
alatt � mégsem jött el az Úr. Egy bizonyos idõ
múlva mindig kiderült, hogy ugyanazok a jelek
(háborúk, földrengések stb.) még nagyobb mér-
tékben ismétlõdtekmeg, azért nem lehettek végsõ
jelek az elõzõ alkalommal.
3. A Szentírásban felsorolt jelek között vannak

azonban olyanok is, amelyek csak az utóbbi idõ-
ben fordultak elõ. Ezek tehát minden eddiginél
erõteljesebben jelzik Jézus visszajövetelének a
közelségét. Emellett ma már tudományos alapon
is komolyan beszélnek a világ végérõl, földünk
haláláról.
Az elsõ nagy jel a zsidó állammegalapítása. Je-

ruzsálem lerombolása után (Kr. u. 70.) a rómaiak
elûzték hazájából a zsidó népet, amely kétezer
esztendõn keresztül szétszórtságban élt a világon.
Már az is nagy csoda, hogy egyáltalán fennma-
radt, hiszenmindenütt irtották és üldözték. De en-
nél is nagyobb csoda, hogy visszatérhetett õsi ha-
zájába, és ott újra egységes nemzetet alkothat. En-
nek pedig azért kellett megtörténnie, mert az ígé-
retek szerint a Messiásnak Izráelhez kell megér-
keznie, amely elõször ugyan nem fogadta el, de
most majd annál boldogabban hódol meg elõtte.
Amásodik jel az antikrisztusi jelenlét felerõsö-

dése a világban. Már János apostol is arról írt,
hogy �sok antikrisztus jelent meg� (1Jn 2,18), de
ezek a démoni személyek napjainkban eddig so-
hasem tapasztalt mértékû hatalomra és befolyásra
tettek szert. Az ateizmus gyenge náthának tûnik a
sátánizmus járványa mellett. Már hazánkban is

vannak nyílt sátánimádó közösségek (�egyhá-
zak�), boszorkányok, akik gátlástalanul ûzik
praktikáikat és agresszíven folytatják propagan-
dájukat. Emellett, ugyancsak sátáni befolyásra,
óriási mértékben elszaporodtak és divatossá vál-
tak a különbözõ okkult és ezoterikus kultuszok.
A harmadik � igen kétségbeejtõ � jel az erköl-

csök szinte teljes elsorvadása. A 2Tim 3,1-4-ben
ezt írja Pál apostol. �Azt pedig tudd meg, hogy az
utolsó napokban nehéz idõk jönnek. Az emberek
ugyanis pénzsóvárak lesznek, dicsekvõk, gõgö-
sek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedet-
lenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek,
kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, fék-
telenek, jóra nem hallgatók, árulók, vakmerõk,
felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket sze-
retik, mint az Istent.� Ha felidézzük a családi élet
válságát, a súlyos társadalmi problémákat, vala-
mint a bûnözés hihetetlenmegnövekedését, akkor
elérkezettnek kell mondanunk azokat a �nehéz
idõket�, amelyekrõl Pál ír.
4. Akkor tehátmostmár csakugyan nagyon kö-

zel van az Úr eljövetele? Valószínû! De hát mire
vár még?Meddig kell még várni? � kérdezhetjük.
Ésmire várt eddig is? � tehetik hozzá némelyek.
Péter apostol adja meg a választ erre a kérdésre.

Akkor is sokankérdezték: �Hol van azõ eljövetelé-
nek ígérete?� Péter pedig így válaszolt: �Nem kés-
lekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondol-
ják, hanem türelmes hozzátok,mert nemazt akarja,
hogy némelyek elvesszenek, hanem azt akarja,
hogymindenkimegtérjen.� (2Pét 3,4) Tehát értünk
várakozik azÚr, s ebben ugyanaz a szeretet nyilvá-
nulmeg,mint kétezer évvel ezelõtt, amikor ugyan-
csak értünk jött el. Amikor a keresztenmeghalt üd-
vösségünkért, akkorõdöntöttmellettünk.Azóta ar-
ra vár, hogymi is döntsünkmellette.
Ámen

Szabó Imre
nyug. ref. lelkész igehirdetése

Keresztyén élet
Meddig tart még az éjszaka?

Élet és halál�
Élet-halál peremén állok
Nem tudom, hogy kire várok, mire várok
Összekulcsolt kezem az égig emelem,
Hogy szenvedésem útja rövid legyen.

Már látom nyitott sírom hantjait
Mely holnap vagy holnapután rám hullik
Lassan hányjátok a rögöket reám
Ne dobogjon koporsóm ajtaján.
Alvó szívem nehogy felébredjen
Volt már a szenvedésbõl elég nekem.

Szomorúan nézem nyitott síromat
Mely holnap vagy holnapután betakar,
Kapok-e Tõletek virágot én?
Oh én elhagyatott szegény!
Ha hoztok nekem pár szál virágot
Oh Isten áldását kérem reátok.

(BõdiMariska néni verse)
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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. november 15. 10�15 órág
Véradás azOMK-ban

2007. november 17.
III. DÖMSÖDITÖKFESZTIVÁL!!!

14ÓRÁTÓL
Futás, kocogás a Mikulással és Nagyköveté-
vel
Emlékfaültetés a Mikulással az Ált Isk. udva-
rán
16 órától
Színes kézmûves foglalkozás
Töklampionok kifaragása
17 órától
Felvonulás �Töklampionokkal
18 órától
Táncos, énekes showmûsor!!
Dömsödiektõl a Dömsödieknek,
jó hangulatot, kellemes perceket szerezve
egymásnak!
Fellépnek:
A Dezsõ Lajos AMI növendékei, Banya
Klub, Ju és Zsu énekes csoport tagjai
Sztárvendégek:
TheGAGGLE �Fecsegõ lányok�
NOX dalok és táncok + meglepetés vendég
mûvész, valamint egy fantasztikus ROCK
Banda
20 órától
A szereplõk és a megjelent vendégek táncos
bulizása!!!
Szeretettel várunk minden szórakozni vá-
gyót!!!
Helye: OMK, nagyterem

Szervezõk: Petõfi Sándor OMK,GubaAnita
Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ
Intézményi Társulás

Értesítés
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklõdõket, hogy

a Tökfesztivál felvonulási helyszíne az 51-es
fõútvonal felújításamiatt megváltozott.
Új útvonal: OMK, Ságvári út, Rákóczi út,

Kossuth Lajos utca, Dózsa György út, OMK.
Megértésüket köszönjük, minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

2007. november 15. 10.30 órakor
Bors néni

Színházi elõadás óvodásoknak és kisiskolá-
soknak. Helye: OMK. Belépõdíj: 400 Ft

2007. november 23., 24.
DömsödiMûvészeti Napok

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény szervezésében
November 23.
Megnyitó
Fellépnek: a Dezsõ Lajos AMI diákjai és ta-
nárai. Helye: OMKnagyterme
November 24.
Katalin Bál
Fellépnek: a Dezsõ Lajos AMI diákjai és ta-
nárai. Helye: OMKnagyterme

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

ADömsödiÁltalános
Ipartestület hirdetése

KÖBEkötelezõ gépjármû-
felelõsségbiztosítás 2008. évre

kedvezõ díjjal,
kedvezményekkel.

Keresse fel irodánkat:

Dömsödi Általános Ipartestület
SzücsnéÁghAnikó üzletkötõ

2344Dömsöd, Petõfi u. 11-13.
Tel.: 06-24-435-416, 06-30-9-218-293

ADömsödiÁltalános Ipartestület hirdetése
Élelmiszer-kereskedelemben és vendéglátásban, közétkeztetésben dolgozók figyelmébe

Élelmiszer-higiéniai és minõségbiztosítási ismeretek oktatása a HACCP ismeretek, a
megváltozott 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 szük-
ségességét, melyet 1 hónapon belül teljesíteni kell.

Az ellenõrzõ hatóság ellenõrizheti a megismételt oktatás eredményességét � 68/2007. (VII.
26.) FVM-EüM-SzMMegyüttes rendelet 4. § (Vizsgakötelezettségmegszûnt!!)

Oktatás várható idõpontja:Megfelelõ létszámú jelentkezõ esetén indul.
Oktatás idõtartama: 3 óra

Oktatás helye: Dömsödi Ipartestület 2344Dömsöd, Petõfi u. 11-13. Részvételi díj: 7500 Ft /fõ
Jelentkezni és érdeklõdni lehet: SzücsnéÁghAnikó

Dömsödi Általános Ipartestület 06-24-435-416; 06-30-9218-293
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2007. október 23-án községünk megemlékezett az 51 évvel ezelõtt
történtekre. Az ünnepséget Bencze István polgármester úr nyitotta meg.
Beszédében külön kitért arra a különleges tényre, mely szerint október
hónapban kétszer is emlékezünk.
Megemlékezünk október 6-ról, az aradi vértanúk kivégzésének évfor-

dulójáról, és az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharcról.

AzOMKnagytermébenmegtartott ünnepimûsort az Iringó Színjátszó
Kör szolgáltatta, melynek színvonalát, mondanivalóját mind a közönség,
mind pedig Bánffy György egyaránt méltatta.
A díszvendégként jelenlévõ színmûvész beszédében is és az általa

elõadott verseken keresztül emlékezett 1956. október 23-ra.

Zárszóként a megemlékezõ szervezetek, intézmények elhelyezték
koszorúikat az OMKelõtti kopjafánál.

-szerk.-

AranAranykykezû Garezû Garzó doktzó doktoror
különleges képességekülönleges képessége

Dr. Garzó Péter állatorvosból lett természetgyógyász. Csodálatosan
ötvözi a különbözõ kultúrák gyógymódjait. Eredményesen gyógyítja az
ízületi mozgáskorlátozottságokat. A sokszor évekig mozdulatlan izüle-
teket ismétmozgásra tudja bírni. Idegbecsípõdések, izületi blokkok, lum-
bágó-isiászmegszüntetõje. Térdblokkok, gerincsérvek, szédülésekmûtét
nélküli eredményes gyógyítója, de fülakupunktúrás fogyókúrát is végez.
Érthetõen elmagyarázza mit miért tesz, hogy amit a köznyelv csont-

kovácsolásnak hív, az valójában akupresszúra.
(Az akupresszúra latin elemekbõl álló szó, az akupunktúra változata:

ugyanazon pontoknak az ujjakkal való erõteljes nyomkodása.)
Az orvosok nagy része elintézi azzal a problémát, hogy az izület

elmeszesedett, nincs mit tenni! Holott a meszesedés nem ok, hanem
következmény = az izület kezdeti fájdalma ellen a szervezet úgy
védekezik, hogy a hozzá tartozó izmok begörcsölnek, ezáltal blokkolják
az izületet. Ezután pedig mész rakódik le. Ezeket a sokszor évekig moz-
dulatlan izületeket ismétmozgásra lehet bírni amagyar csontkovácsok és
a kínai orvosok hagyományos gyógymódjai révén.
A heveny isiászt, lumbágót azonnal ki lehet ûzni a páciensbõl, kivéve

azt, amit porckorongsérv okozott. (De ez esetben is meg lehet elõzni a
mûtétet.)

Leglátványosabb eredményeket a reuma terén éri el a doktor.
A reuma elnevezése a görög reum (folyás) szóból származik, mert az

izületi panaszok lehetnek vándorló jellegûek is. Tehát ez nem egyetlen,
jól meghatározható betegség elnevezése, hanem gyûjtõfogalom, a
mozgásszervek fájdalommal és mozgáskorlátozással járó betegségeit
szokásmegjelölni. Részbenmint korral járó elhasználódási, kopási jelen-
ségek jönnek létre. A reuma sokféle okból jöhet létre, ezért nincs olyan
specifikus gyógyeszköz, amely minden formáját meggyógyítja. Alapos
gyógykezelés sem képzelhetõ el a gyógyszerek, a fürdõ, a természetgyó-
gyászati és egyéb fizikai gyógymódok alkalmazása nélkül. A szaksze-
rûen végzett komplex kezelés eredményeként szûnnek a beteg fájdalmai
és javul amozgásképessége.
Akit már ágyhoz ragasztott a derékfájás, egy rossz mozdulat, egy nyi-

lalló érzés a térdben vagy a vállban, szembesülnek azzal, hogy izületük
nem mûködik úgy ahogy szeretnék. A probléma fiatalokat és idõseket
egyaránt érinthet. Hiszen izületeinket sokféle módon terheljük, amikor a
normálisnál nagyobb súj nehezedik a csípõ-, a boka- és térdizületekre.
Nézzünk egy kicsitmásképp a betegségekre! � hangoztatjaGarzó dok-

tor. Egy betegség soha nem önmagában van, hanem az embert kell vizs-
gálnunk. A porc igenis képes regenerálódásra, megújulásra.
� Emberen és állaton egyaránt eredményesen alkalmazom az aku-

presszúrát. A régi orvoslást ötvözöm a kémiai orvoslással illetve a
fülakupresszúrával és a távolkeleti masszázstechnikák csontkovács ele-
meivel. Elvégeztem a természetgyógyász akadémiát, vizsgáztam
fülakupresszúrából. Az Egészségügyi Továbbképzõ Intézetben kémiai
orvoslásból államvizsgát tettem. Praxisszerûen folytatom a ter-
mészetgyógyász tevékenységet, emberen, állaton egyaránt.
Akupresszúrával rendkívül jól gyógyítható a lovak sántasága, a test-

akupunktúra pedig szinte bármilyen betegség kezelésére alkalmas, általá-
ban akkor, ha a gyógyszeres kezelésmár nem használ.
Az akupunktúra módszere kiválóan alkalmas különbözõ szenvedély-

betegségek (alkoholizálás, dohányzás, drogfogyasztás, elhízás) kezelésé-
re � mondja Garzó doktor. � Elmondom, hogy az emberek legnagyobb
részének vannak olyan problémái, amelyeken tudok segíteni. Talán
hihetetlenül hangzik, de igaz, hogy sokszor 30-40 éves panaszokat is
lehet egy-két kezeléssel megszüntetni.
Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet: 06-30-945-8477.

Dr. Domonkos János

1956. OKTÓBER 23.



18 XVII. évfolyam 11. szám

Dömsöd területén az eltelt idõben sajnos re-
gisztráltunk közlekedési balesetet, amely sze-
mélyi sérüléssel járt.

Még augusztus közepén történt, hogy egy te-
hergépkocsi a kora reggeli órákban Budapest
irányából Baja irányába tartva az 51-es út 37.9
km szelvényében egy neki jobbra ívelõ útka-
nyart elhagyva a szembeni sávban közlekedõ
személygépkocsi oldalával összeütközött. A
baleset során a személygépkocsiban közlekedõ
sofõr szeme sérült meg, õt a mentõk kórházba
vitték, a helyszínen egyik fél sem ismerte el a
felelõsségét.

Szeptember 17-én 21.00 óra körüli idõben
egy szalkszentmártoni férfi a személygépkocsi-
jával Budapest irányából Baja irányába haladt.
Az 51-es fõúton a 47.9 km szelvénynél jobbra
letért az útról, balra visszakormányzott, és ame-
netiránya szerinti bal oldali forgalmi sávban
összeütközött egy tassi illetõségû hölgy által ve-
zetett személygépkocsival. A baleset során kb.
1MFt anyagi kár keletkezett és három személyt
szállítottak a mentõk kórházba. A helyi polgár-
õrök segítettek az intézkedõ rendõrnek a forga-
lom irányításában és a helyszínelési munka za-
vartalan lefolytatásában.

Dömsödi bûnügyek�

Még június elején történt, hogy a Vásár téren
lószerszám lopás történt. Az ismeretlen tolvaj
nyerget, kantárokat, szíjakat lopott el egy reg-
gelre virradóra, ajtófeszítés módszerével. A
nyomozóknak tudomására jutott, hogy járt ezen
a helyen a betörés elõtti idõben egy körmözõ
/birkagondozó/, akimegnéztemagának feltûnés
nélkül a szerszámokat. Ezek szerint mégsem
feltûnés nélkül, mert mikor felelõsségre vonták,
elismerte a bûncselekmény elkövetését. Vallo-
mása szerint kölcsönkért egy kerékpárt, amelyet
a telep hátsó részéig vezetett, onnanmár gyalog
közelítette meg a raktárt és felfeszítette az ajtót,
majd a lopott dolgokat a motorkerékpáron szál-
lítva ideiglenes szálláshelyére fuvarozta, mert
amúgy tassi illetõségû a tolvajunk. Késõbb állí-
tása szerint ismeretlen személynek a kunszent-
miklósi vásárban adta el a lopott tárgyakat.Még
tart a vizsgálat, az ügy bizonyosan Bíróság elé
fog kerülni.
Szeptember elején a Rákóczi úton törtek be

egy családi házba, másfél óra leforgása alatt.
Ugyancsak szeptember elején a Vasút úti tanya
részen törtek be egy házba. Ablakfeszítés mód-
szerével hatoltak be egy Ráckevei úti hétvégi
házba. Szeptember 11-én 20.00�22.00 óra kö-
zötti idõben a Táncsics utcai családi házba tör-
tek be és onnan készpénzt, ékszereket, porcelá-

nokat loptak el.ADömsödvasútállomásról vas-
úti kitérõfákat tulajdonítottak el szeptember ele-
jén. A Dabi körúton egy családi ház udvaráról
alumínium hullámlemezt loptak el. A Kun-
szentmiklósi úti részen egy tanyáról szeptember
21-én a nappali órákban ékszereket tulajdonítot-
tak el. Szeptember 28-ra virradóra a Hársfa ut-
cából egy önjáró fûnyírógépet vittek el ismeret-
len tolvajok.Ugyancsak aHársfa utcából vörös-
réz ereszcsatornát loptak el szeptember végén.
Szeptember 29-én 3 óra leforgása alatt a Kos-
suth Lajos utcában egy családi házba törtek be,
és onnan mûszaki cikkeket, mobiltelefont,
készpénzt, ékszereket tulajdonítottak el. Októ-
ber elején a Külsõ Ráckevei úton 2 db bankkár-
tyát loptak el alkalmi lopás módszerével. Októ-
ber elején ismét betörtek egy családi házba a
Kossuth Lajos utcán, illetve a Bocskai utcában
október 08-ra virradóra törtek be egy családi
házba, és onnan mûszaki cikkeket, ékszereket
loptak.
Szeptember 27-én 08.00�08.30 óra közötti

idõben aVörösmarty utcában egy családi háznál
betörõt zavartakmeg. A jól ismert, nagypapako-
rú elkövetõ egy napig bujkált a nyomozók elõl,
majd feladta magát. Önként jelentkezett a Rác-
kevei Rendõrkapitányságon és beismerõ val-
lomást tett a Vörösmarty utcai családi ház betö-
réssel kapcsolatban. Vallomása szerint dióval
megdobálta a bejárati ajtót és amikor nem történt
semmi, akkor bemászott az udvarra. A magával
hozott csavarhúzóval 6-7 helyen megfeszítette a
bejárati ajtót, készpénzt és ékszert keresett vol-
na� Ekkor belülrõl kinyitották az ajtót és rá-
szóltak, hogymit csinálsz itt Karcsi?
Azonnal elszaladt és elmondása szerint eldo-

bálta a betörõszerszámokat is menekülése köz-
ben.

Szeptember 24-re virradóra a katolikus teme-
tõbõl ellopták a harangot, nagyon aljas bûncse-
lekmény, így elsõ olvasatra.
Információikkal keressék Molnár László r.

ftzls urat, a Nyomozó Alosztály Vezetõjét, Kaj-
dácsi Imre r. tzls. urat, vagy bármelyik rendõrt.

Még a laikus is látja, hogy a számos bûncse-
lekmény közül mennyi megelõzhetõ lenne, ha
éjszakára úgy térnénk nyugóvóra, hogy nyílás-
záróink zárt állapotban vannak, ha az autónkban
látható helyen nem hagynánk értékesnek látszó
tárgyat, ha egy kicsit odafigyelnénk magunkra
és a szomszédunkra� Kérem vigyázzanak,
mert a tolvajok nagyon kifinomult módszerek-
kel dolgoznak és gyorsak és nem haboznak�
Kicsi kockázat és néha bizony nagy a fogás! Te-
gyenekmegmindent annak érdekében, hogy ne
érjemeg a besurranás, a kocsi ablakának a betö-
rése, legyenek óvatosak és figyeljék a gyanús
alakokat a környezetükben!

A Szeghalmi Városi Bíróság elfogatóparan-
csot adott ki Takáts Péter 35 éves Dömsöd, Sza-
badság u. 97. sz. alatti lakos ellen 2004 januárjá-
ban. Tartás elmulasztás miatt körözik és tartóz-
kodási helye lehet még a Bp. XV. Sárfû u. 15.
fsz. 2. vagy a Bp. XV. Erdõkerülõ u. 45. VI./18.
sz. alatti lakás is. Elfogásakor a Szeghalmi Vá-
rosi Bíróság elé kell vigyük õt.

Információ vagy egyéb adat esetén értesíthe-
tik Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. höl-
gyet, a körözési elõadót is vagy bármelyik rend-
õrt.

A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszá-
mai: 06 24 518 680, 06 24 518 690, 06 30 960
0572, 06 20 444 1268

Szabó Sándor
r. alezredes

RENDÕRSÉGI H ÍREK

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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Vuk,Macskafogó,Mézga család, Vili a ve-
réb, János vitéz, LudasMatyi alkotói is

így kezdték!

Animációsfilm-rajzoló
OKJ-s képzést

indít a MA-RA Magyar Rajzfilm Kft. Ta-
lent Animációs Iskolája õsszel. Az oktatás
heti 2 alkalommal délelõtti ill. délutáni cso-
portokban folyik.

Mikulás-várás
Dömsödön!! !

Kedves Szülõk,Nagyszülõk!

A �Még 1000 év Dömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet szervezésében 2007-ben is a
több éves hagyománynak megfelelõen lehetõség nyílik arra, hogy a szülõk, nagyszülõk,
ismerõsök csomagot, ajándékot küldjenek gyermekeik, unokáik, barátaik számára aMikulással!
A csomagokat és ajándékokat a Mikulás krampuszok kíséretében lovas kocsival, és autóval

viszi el a megadott címre, 2007. december 6-án csütörtökön, csak Dömsöd közigazgatási
területén!

Hagyományosan lehet rendelni az Egyesület csomagját, illetve átadják a saját
csomagokat és az ajándékokat is.

Az Egyesületi csomag ára 500 Ft/fõ + családonként a kiszállási díj: 800 Ft/család.
Saját csomag és ajándék esetén amegrendeléskor csak a 800 Ft kiszállási díjat kell

megfizetni.
Kérjük, hogy a megrendeléskor adják meg a pontos adatokat, jellemzéseket, üzeneteket a

megrendelõlapon!!!
Kérjük, hogy jelezzék a megrendelõ lapon, hol találja mag a Mikulás (villanyóra szekrény,

terasz stb.) az ajándékot.

AMEGRENDELÕHELYEKENNEADJANAKLEAJÁNDÉKOTÉSCSOMAGOT!!!

Megrendelõhelyek:

� JúnóDiszkont �Dömsöd,Kossuth L. u.
� Élelmiszer-zöldségbolt (Faragóék) �Dömsöd,Kossuth L. u.

� Zöldségbolt (Kaszásné) �Dömsöd, Horváth kert
�Virágoskert Drogéria �Dömsöd, Átriumüzletház

� Surda Falatozó �Dömsöd,Kossuth L. u.

Jelentkezési határidõ: 2007. december 5. szerda

A megrendelést minden esetben írásban kérjük megadni, a megrendelõlap a fenti
megrendelõhelyeken található.

Kérjük Önöket, hogy közösen, együtt szerezzünk minél több dömsödi gyermek és felnõtt
számára örömet aMikulással.

2007. december 6-án csütörtökön délután 16,30 órától Mikulás felvonulás a Horváth
kerthez, rövid találkozó a várakozó gyermekekkel és felnõttekkel a téren, utána pedig az
ajándékok kiszállítására kerül sor. (AMikulásokat szállító fogatok és jármûvek mindkét oldalon
lévõ parkolókbanmegállnak)!
MEGLEPETÉS! Programváltozás, bõvülés!
A korábbi évek hagyományaitól némileg eltérve a gyerekek és szüleik, nagyszüleik kérésére

meglepetés mûsorral, programmal kedveskedünk 2007. december 7-én pénteken 17.00-tól
gyerekek és felnõttek számára a Horváth kertben. Lesz zene, tánc, vetélkedõ, sült tök, forró tea,
forralt bor. S a gyerekek kedvéért a Mikulás újra eljön krampuszaival.

Sok szeretettel hív minden kedves érdeklõdõt a �Még 1000 év Dömsödért� Egyesület
Közhasznú Szervezet,Mikulás és a Krampuszok!

Krampuszok Figyelem!
A korábbi évek gyakorlatától eltérõen a �Mikulás várás Dömsödön� elnevezésû programjá-

hoz a krampuszok számára elõvetélkedõt, vizsgát tart a �Még 1000 év Dömsödért Egyesület�!
Csak azok lesznek krampuszok, a kísérõim, akik a nemes versengésben jól szerepelnek!
Krampusz jelentkezési határidõ: 2007. november 30. péntek! Jelentkezni személyesen

azÓvodakonyhánTarrné Zsókánál vagy Tóthné Erzsikénél lehet!

Üdvözlettel:Mikulás

Animáció mellett filmtörténetet és számí-
tógépes program használatát tanítják rajzfil-
mes diplomával rendelkezõ tanáraink.
Érdemes elvégezni tanfolyamunkat, mert

megszerzett tudását a rajzfilmkészítésen kívül
számítógépesmunkáinál is hasznosíthatja.
Telefonos egyeztetés után az érdeklõdõ

betekinthet amost folyó képzésbe.
Tel.: 06-1/250-1355 vagy 06-1/250-0432

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó: DömsödNagyközségi

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

Lapzárta: november 20.
Megjelenés: december 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
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�A gyerekeknek jót kell

nyújtani�
interjúCsepregi Éva énekesnõvel

Évek óta járja az országot gyermekmûsorával, s az elõadások végén a
lelkes közönség mindig felteszi a kérdést: ezeket a dalokat nem vihetjük
haza?
Ez a kérdés döntötte el, hogy hamarosan kapható lesz egy exkluzív

válogatás, új hangszerelésben,ABRAKADABRA címmel.

�Éva,mibenmás egy gyerekmûsor?Milyen a gyerekeknek énekelni?
� A gyerekek még nem annyira tájékozottak a Neoton történetében

mint az õket kísérõ szülõk, nagyszülõk. Náluk az ottani, pillanatnyi siker,
az én éneklésem és az hogy hogy érzik magukat, dönti el hogy tapsolnak
vagy nem tapsolnak. Amíg a felnõtt közönségnél benne van a sikerben, a
várakozásban, hogy tudják a történetünket, addig a gyerekeknek ott
rögtön, helyben jót kell nyújtani.
�Úgy hallom, a gyerekek aktív részesei az elõadásoknak.
� Igen, ez valóban így van, interaktív mûsornak hívjuk a programot,

ami azt jelenti, hogy velükmég többek között bánni is kell. Ehhez kitalál-
tunk mindenféle játékokat a dalok alatt. Majdnem mindegyikre van egy
játék, amit ott játszanak, kirakó, puzzle, gyöngyfûzés, mind viszonylag
egyszerû, készségfejlesztõ játékok, amik arra valók, hogy amíg szól a dal,
addig õk versenyeznek a színpadon és viszünk ajándékokat is. Arra törek-
szünk hogy a gyerekeket amellett hogy szórakoztatjuk, szinte észre sem
veszik és foglalkoztatjuk is õket. Ez eddig nagyon bevált, mert úgy érzik,
hogy törõdünk velük és bevonjuk õket a produkcióba.
� Elképzelhetõ, hogy a kísérõ felnõttek, akik már kívülrõl tudják a

slágereket, jobban szórakoznakmint a gyerekek?
� Többféle mûsor van: van úgy hogy családi vasárnap van, ahol a

családok jönnek, akkor azért több olyan dal van amit jobban ismernek a
felnõttek és olyankor õket is bevonjuk a játékba. Vannak mindenféle
olyan vetélkedõk, ahol feljöhet anyuka, apuka is, és olyankor családnak
való ajándékot adunk, a tortától kezdve a pizzaigénylõ lapig.

Aztán az óvodások, iskolások a nevelõkkel jönnek, akkor pedig olyan
dolgokat kapnak amit az óvodában tudnak használni.
Látja, a mûsorainkat nagyon mobilan tudjuk változtatni, a

menedzserem, Szalai Gabriella nagyon jó ötleteket talál ki, tulajdonkép-
pen õ a �szülõanyja� ennek az egésznek.
�Van olyan dal amit már a kicsik is énekelnek?
� Érdekes módon nagyon sok van, mert azért ezeket a felnõttektõl õk

ismerik. A lemez is emiatt jött létre, mert nagyon nagy igény van rá,
mondhatom hogy a nemsokára megjelenõ hanghordozót a gyerekmûsor
hozta létre.
�Ez az album több szempontból is különleges lesz : ilyen összeállítás-

ban ezek a slágerekmég soha nem jelentekmeg, s azon felül hogy újra-
hangszerelték õket, egyébmeglepetést is tartogat�
� Stúdióba mentem és újból felénekeltem ezt a 14 dalt! Lukács László

és Bodza Andrea hangszerelte õket újra. S újdonság még az is, hogy
ahová megyünk majd fellépni, megküldjük a CD-t vagy kazettát, hogy
mire ott lesz az elõadás, már ismerjék a nótákat.

� Milyen érzésekkel énekelt most a stúdióban? Ha végignézzük a
listát, kiderül hogy bizonymég egy 27 éves szerzemény is felkerült.
� Bevallom õszintén, nekem is szokatlan a mostani hangommal,

ugyanakkor ezeket folyamatosan énekelem, de hát azért a stúdiómunka
mégiscsakmás volt. Ezzel is szerettem volna kedveskedni a rajongóknak.
Sok emlék elõjött közben, hogy hogyan születtek ezek akkor, de ez ter-
mészetes is azt hiszem, hiszen az életem részei ezek a dalok.
Csupa ismert dal van a mûsorban, melynek végén, mikor a mi Yo-yo

címû slágerünk jön, már minden gyerek fent van a színpadon, s azt
szeretem is, amikor együtt énekelünk, táncolunk, játszunk, hiszen ahogy
énekelem is: �na gyere gyere gyere játszani�!

Kancsár Péter

NyNyerereméeménnyysarsarokok
KedvesOlvasók!

Ebben a játékban az �Abrakadabra nyereménysarok 2007. november� felirattal ellátott sarkot szívesked-
jenek a könyvtárba, lezárt borítékban eljuttatni. A névvel és címmel ellátott borítékra írják rá:

�Abrakadabra nyereményjáték 2007. november�

Abeérkezett borítékok közül kisorsolunk kettõt, a szerencsés nyertes
megnyerheti Éva új kazettáját, illetve CD-jét!
A nyertesek nevét a decemberi számban közöljük!

AABBRR
AAKK
AADDAABBRR

AA

NYEREM
ÉNYSAROK

2007.

NOVEM
BER

Fotó: Rácz Tünde



Nehezen indul a pont-
gyûjtés a labdarúgók

háza táján

A focisták ebben az idényben a következõ
eredményeket érték el.
Délegyháza : Dömsöd 3:2 (2:0)
Már-mármumusnak számítóDélegyháza is-
mét nyert ellenünk.
Dömsöd : Felsõpakony 2:3 (1:2)
A bajnokságra törõ Pakony csak kis gólkü-
lönbséggel nyert a Duna-parton.
Bag : Dömsöd 7:2 (2:0)
Nagygólarányúvereség,kiállításokkal tarkítva.
Dömsöd : Nagykáta 4:1 (2:1)
A tartalékos csapat (még az edzõnek is be
kellett szállni) biztos gyõzelmet aratott.
Pilisvörösvár : Dömsöd 3:1 (1:1)
Sima vereség.
Dömsöd :Gödöllõ 1:1 (0:1)
Helyzetek sorát hagyta ki a Dömsöd, de
rossz esetben ki is kaphattunk volna.
Érd : Dömsöd 2:0
Papírforma eredmény. Tavalyihoz képest az
Érd jelentõsenmegerõsödött.
Dunaharaszti : Dömsöd 8:0
Erõsen tartalékos csapatunk (az edzõ és a
gyúró is játékra jelentkezett) kiütéses veresé-
get szenvedett. Nagy veszteség, hogy ifjú já-
tékosunk, Hradek Zoltán amérkõzésen lábát
törte. Kajdácsi öt, Molnár Cs. egy gólt szer-
zett a hazaiaknak.
Dömsöd :Kóka 2:3
Az utolsó negyedórában Kun Gergõt, és
Nagy Attilát a játékvezetõ kiállította. Veze-
tésünk ellenére elfáradó csapatunk ismét ve-
reséget szenvedett. Pontot hozhatott volna,
ha nem törekszünkmindenáron a gyõzelem-
re.
Hévizgyörk : Dömsöd 5:2 (2:1)
Több ifistával állt ki csapatunk, és sima ve-
reséget szenvedett.
Dömsöd :Õrbottyán 2:2 (2:1)
Megközelítõen a legjobb összeállításban állt
ki csapatunk. Az elsõ félidõben Magyar és
Zsolnai góljával már 2:0-ra vezettünk, azon-
ban a döntetlen csapatunkra nézve volt hí-
zelgõ amérkõzés végén.
Nagyobb szurkolói támogatással jobb ered-
ményt is elérhetne csapatunk.
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2007. év november hó
Az idén igazán nem panaszkodhatunk az ok-

tóber idõjárására, a �vénasszonyok nyarára�,
sok jó, napos idõ volt, ami kedvezett az õszi be-
takarítási munkáknak, bár a hónap elején, és az
egész évben nagyon kevés csapadék esett.
Most, mikor e sorokat írom, kiadós esõ áztatja a
földeket, most már elmondhatjuk, hogy beázik
a föld ekejárásig, amiremár régóta várunk.
Az egész évi aszályos idõjárás miatt a ka-

pásnövények, a napraforgó, kukoricatermésnek
átlagosan csak a felét tudtuk betakarítani, de a
száraz õszi idõ nagyon kedvezett, szinte nem
kellett szárítani a termést.
Az õszi kalászos gabonákat, az õszi árpa

rossz vetéseitmár október hó folyamán befejez-
tük, demég november elején is azért vethetünk,
reméljük, hogy kedvezõ lesz az idõjárás. A ta-
vaszi vetések, illetve a tavasszal elvetendõ nö-
vények alá is most õsszel kell felszántani a föl-
det, mert csak így várhatunk elfogadható ter-
mést, és az aszály ellen is jobban védekezhe-
tünk, mivel a megmûvelt, fellazított talajba be-
szivárog a téli csapadék, és így lesz tartalék ned-
vesség.
Reméljük, hogy november még hoz jó idõt,

mert még a kiskertben is van sok tennivaló.
Még nem késtünk le a gyümölcsfák telepítésé-
rõl sem. Az õsz alkalmasabb idõszak erre, mint
a tavasz, mert az elültetett csemete megerõsöd-
ve idõben rügyezik és jól fejlõdik. Legalább
80x80x80 centiméteres gödröt ássunk. Az aljá-
ra tegyünk szerves trágyát vagy érett komposz-
tot, amit a feltalajjal takarjunk be.Ha nincs szer-
ves trágyánk vagy komposztunk, akkor minden
egyes kis fánál egy kiló komplex mûtrágya ke-
rüljön a gödörbe, természetesen a feltalajjal ösz-
szekeverve. Ültetés elõtt csak a csemete ron-
csolt, beteg vagy elhalt gyökérrészét vágjuk vis-
sza, és csak egészséges, jól fejlett gyümölcsfa-
csemetét vásároljunk. Gyõzõdjünk meg róla,
hogy a gyökerek kényelmesen, gyûrõdés nélkül
elférnek az ültetõgödörben, és a fa olyanmélyre
kerüljön, amilyen mélyen a faiskolában is volt.
Ehhez jó támpontot nyújt a gyökérnyak, azaz az
oltás forradás helye, amelynek két-három centi-
méterrel kell lennie a talaj felszíne fölött. Miu-
tán betemettük a gödröt, tapossukmeg enyhén a
fa tövét, és gyõzõdjünk meg arról, hogy a fa
függõlegesen áll. Nem árt ha beöntözzük a fa
tövét, majd száraz talajt húzunk rá, hogy ki ne
száradjon. Mivel a gyümölcsfák és bokrok
többsége fényigényes, úgy válasszuk meg a he-
lyüket, hogy ne kerüljenek árnyékba. Ügyel-
jünk, hogy a magasra növõ, nagy koronájú fák
ne a déli oldalon kapjanak helyet, mert a kert
nagy részére árnyékot vetnek. Oda inkább bok-
rokat, kisebb fákat vagy szõlõt telepítsünk.

Novemberben szõlõt is ültethetünk, akinek
pedig régebbi ültetvénye van, ilyenkor kell be-
trágyázni. A szõlõtõke betakarása, beszántása
után a sorába szerves trágyát, komposztot vagy
mûtrágyát szórhatunk, majd a talajba dolgoz-
zuk, de mindenképpen takarjuk le földdel a trá-
gyát.
Hamég nem tettükmeg, a konyhakertbõl mi-

elõbb szedjük fel a gyökérzöldséget, sárgarépát,
zellert és a céklarépát, mert novemberben már
komolyabb fagyok lehetnek. Ahol a talaj eléggé
nedves, érdemes néhány napig szárítani a gyö-
kereket. Fontos, hogy hûvös, száraz helyre, pin-
cébe vigyük a termést, és lehetõleg száraz ho-
mokba rakjuk a zöldséget és a sárgarépát, zellert.
Hamár a konyhakertbõlmindent betakarítot-

tunk, itt az ideje az õszi ásásnak, illetve szántás-
nak. Jó termést csak akkor várhatunk, ha vissza-
pótoljuk a kultúrnövények által felhasznált táp-
anyagokat. Érett istállótrágyát vagy komposztot
most õsszel kell a talajba juttatnunk. Vethetünk
is, földbe kerülhet például a petrezselyem, a
sóska magja, és duggathatjuk az õszi fokhagy-
mát, valamint vöröshagymát is.
Itt az ideje a hordós savanyú káposzta eltéte-

lének, amelyet télen savanyúságként is fo-
gyaszthatunk és a disznótoros étkek legfonto-
sabb étele. A hagyományok szerint eltett ká-
poszta nem tartalmaz semmiféle tartósítószert,
és magas C-vitamin tartalma miatt is nagyon
fontos téli ennivaló!

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

Dió
Kerek, kemény
házikó!
Benne lakik a
dió,
Ha leesik
koppanó,
Ha feltöröd,
jaj de jó,
Csakis rétesbe való!
Amelyet úgy hajtogatnak,
Zsirocskával
locsolgatnak,
Dióbéllel, mazsolával
szórogatnak.
Meleg sütõbe
megsütik,
A gyerekek
eszegetik.

2007., Dömsöd

Juliska néni (Szujkó-Lacza)

Mezõgazdasági hírek
Késõõszi feladatok a szántóföldönés a kiskertben

(va)

Itt szeretnék megemlékezni a tragikus hirte-
lenséggel elhunytCsörgõSándorról, aki ve-
zetõségi tagja és jelentõs támogatója volt a
csapatnak. Az egykori játékos példamutató
módon vállalt szerepet a csapatmûködtetésé-
ben. Kiváló sportember volt. Emlékét meg-
õrizzük, a család gyászában osztozunk.

A labdarúgást szeretõ közönség
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Október
6. és 23.

Idõsek világnapja Ünnepi megnyitó az OMK-ban

Az ovis színház (Lúdas Matyi)

A fotókat készítette: Kõvári Zoltán

Csepregi Éva interjú és nyereményjáték
a 20. oldalon!


