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Mérföldkõ! Nagyon gyakran használjuk
ezt a kifejezést akkor, ha valamely történés
meghatározó életünkre, jelenünkre és jö-
võnkre. Nos, ilyen mérföldkõhöz érkeztünk
november 29-én. E napon döntött ugyanis
Dömsöd Nagyközség Képviselõ-testülete ar-
ról, hogy 2008. január 1-jétõl Apaj községgel
együtt körjegyzõséget hoz létre. A közös ülé-
sen mindkét képviselõ-testület egyhangúan
szavazta meg a hatósági ügyek közös intézé-
sét. Beszédében a két polgármester � Novák
Pál polgármester úr és jómagam is � hangsú-
lyozta, hogy a két település együttmûködése
az egymás segítése, a kölcsönös elõnyök ki-
használásának elvén kell hogy alapuljon.
Hogymiért is jó ez nekünk? A kormány egy-
értelmûen a települések összefogását, társulá-
sát preferálja. Mi sem várhatjuk, hogy majd
mások megoldják a gondjainkat. A körjegy-
zõség kialakítása csak folytatása a meglévõ
jó kapcsolatnak, és újabb távlatokat nyit elõt-
tünk. A konkrét, kézzel fogható hozam, az
évi 4,5millió forint, amely ebben a szigorúan
kiszámított költségvetési helyzetben bizony
nem is olyan kis összeg. Úgy gondolom, en-
nél azért lényegesen nagyobb az erkölcsi ér-
ték, amelyet az együttmûködés tényével ka-
punk. Mindkét településnek, és annak lakói-
nak azt kívánom, ha évekmúltán visszatekin-
tünk a mai döntésre, akkor jó érzéssel állapít-
hassukmeg, erõfeszítésünknemvolt hiábava-
ló. Az erõfeszítésrõl jut eszembe, hogy
köszönöm munkatársaimnak � dr. Vörös
Andrea jegyzõ asszony és Zsoldos Gáborné
gazdasági vezetõ vezetésével �, akik elvégez-
ték ezt a nem kevés elõkészítõmunkát, amely
január elsejétõl zökkenõmentes átmenetet
biztosít.
Peregnek a hetek, hónapok, már ismét itt a

karácsony. Ha visszaidézem az egy évvel ez-
elõtti gondolataimat, bizony tele voltam � a
bizakodás mellett � kétségekkel, vajon hogy

fogjuk átvészelni a 2007-es évet. Állami ve-
zetõink is nehéz évként harangozták be janu-
árban az idei esztendõt. Sajnos igazuk lett. A
képviselõ-testülettel nem tûztünkmagunk elé
elérhetetlen célokat. Az volt az elképzelése-
ink centrumában, hogy ebben az évben stabi-
lizáljuk pénzügyi helyzetünket, hozzuk meg
azokat a döntéseket, amelyek alapjául szol-
gálhatnak a következõ évek nyugodtabb ter-
vezésének. Remélem, nemcsak az elfogult-
ság beszél belõlem, és településünk lakói is
úgy látják, hogy némi hiányosság ellenére pi-
cit túl is teljesítettük az elvárhatót. Nem soro-
lom fel azokat a fejlesztéseket, amelyekmun-
kálatai szintemégma is tartanak, azt az intéz-
kedés-sorozatot, amely bizony nem egy nép-
szerûtlen döntést ismegkövetelt � eztmegtet-
tem már az elõzõ lapszámokban. Jó érzéssel
nyugtázom, hogy mûködõképességünk fenn-
tartása egy pillanatra sem került veszélybe,
hogyaz év elejénmutatkozó�közel százmilli-
ós � mûködési hiányt sikerült mára kezelhetõ-
re visszaszorítani. Hátra azért még nemdõlhe-
tünk,mert 2008 is a következetes, szigorú gaz-
daságpolitika éve lesz. Az ünnepek felé köze-
ledve csak a pozitív jövõképre szabad gondol-
ni, én is most elengedem a fülem mellett az
olyan híreket, mint amelyet ma reggel hallot-
tam a közszolgálati televízióban, hogy 1500
önkormányzat áll a csõd szélén�
Befejezõdött az 51-es út településünket is

érintõ szakaszának felújítása. Már csak az
utómunkálatok, az esetleges javítások van-
nak hátra. Szép lett, jó lett! Egyre viszont sze-
retném felhívni a figyelmet. A jó útminõség
nem jelenti azt, hogy nem kell betartani a
KRESZ által elõírt sebességhatárokat. Ta-
pasztalatom az, hogy néhány gépkocsivezetõ
versenypályával téveszti össze a közutat. Re-
mélem, az õ megfékezésükre a rendõrség
többször teszi tiszteletét az 51-es út mellett.

ú Szerkesztõi levél 4. o.

ú Fórumamezõõri szolgálat

megszervezésére 2. o.

ú Emlékezés 7. o.

ú BursaHungaricaÖsztöndíjpályázat

nyertesei 11. o.

ú Hazai famatuzsálemek 12. o.

ú DömsödiMûvészeti Napok 12. o.

ú Falusi ember � városi ember 14. o.

ú Várakozás 15. o.

ú Rendõrségi hírek 17. o.

ú Labdarúgás hírei 23. o.

ú Aharang és a toronyóra a falu

szolgálatában 25. o.

ú Találtam egy képet 26. o.

ú Históriánkból 27. o.

AA   TTAA RRTTAA LLOOMMBB ÓÓ LL

AA KK TT UU ÁÁ LL II SS

Folyt. a következõ oldalon.

Aharangot a bal oldalon látható
kalapács szólaltatja meg

Fotó: Fábián Domokos



Születtek:
Szabó Péter � SarkadiMónika

ANNA
Béczi István � Perjés Tünde

PETRAKATICA
Závory Zsolt � CsordásMónika

GÁBOR
Tóth Csaba �Gyöngyösi Szilvia

MELISSZA

Házasságot kötöttek:
Petyovszki Attila � Nagy Judit

Elhunytak:
VénGábor 64 éves
FülöpMihály 64 éves
Ila Gáborné Fábián Piroska 85 éves
Gulyás János 79 éves
Kovács Zsigmond 66 éves
VitárosMihálynéMolnár Julianna 85 éves
Biró LajosnéMészáros Eszter 76 éves
Csontos ZénóKároly 83 éves
Szlávik Béla 76 éves
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A hideggel megszaporodott a betörések
száma is. Figyeljük egymás portáját, ne csak
a magunkét! Sok helyen bevált már a figyelõ
szemek mozgalom. Mások jó példáját átven-
ni nem szégyen. Ne hagyjuk, hogy semmire
sem való emberek semmissé tegyék mun-
kánk eredményét!
A Dömsödi Mûvészeti Napok alkalmából

erõsödött meg ismét bennem az a gondolat,
hogy a nem kötelezõ feladatként vállalt Mû-
vészeti Iskola mûködtetését továbbra is biz-
tosítanunk kell, mert nagyon sok tehetséges
gyermek kap olyan alapképzést, amely egész
további életére kihat.
Végezetül magam és képviselõtársaim ne-

vében is boldog és békés, sok pihenéssel töl-
tött ünnepeket kívánok minden dömsödi pol-
gárnak. Köszönöm mindenkinek, aki egy ki-
csit is segítette ez évbenmunkánkat, települé-
sünk fejlõdését. Jólesõ érzéssel gondolok ar-
ra, hogy nem kevesen voltak azok, akikmeg-
tiszteltek segítõkészségükkel.

Bencze István

Állatorvosi ügyelet
2007. december 15-16.

Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
Telefon: 06/20-9242-367

2007. december 23-24.
Dr. FábiánMiklós

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

2007. december 25-26.
Ifj. dr. FábiánMiklós

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

2007. december 29-30.
Dr. Ivanics Ervin

Dömsöd, Tókert u. 2.
Telefon: 06/30-266-3271

2007. december 31. � 2008. január 01.
Dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Telefon: 06/30-265-2515

Háziorvosi rendelés

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

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

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

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153;

20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök,
péntek:

07.30�11.00 óráig
szerda: 13.00�16.30 óráig

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

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

Anyakönyvi hírek

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó: DömsödNagyközségi

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

Lapzárta: december 20.
Várhatómegjelenés: január 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, Kõvári Zoltán, Kudar Zsigmondné,
Mészáros Pálné, OrbánnéKiss Judit, OrosnéDá-
vid 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

Fórum
amezõõri szolgálat
megszervezésére

A Dömsödi Önkormányzat Képviselõ-
testülete mezõgazdasági fórumot hirdet
2008. január 21. hétfõre az OMK-ba. A
fórum kezdési ideje 18 óra.

A fórum témája:

A mezõõri szolgálat megszervezésére
irányuló kezdeményezésmegvitatása.

A község helyzetének ismertetése.

A mezõgazdaság helyi sajátosságainak
amegvitatása.

A Fórum házigazdája Varsányi Antal
alpolgármester.

A Fórumra minden földtulajdonost,
mezõgazdasági vállalkozót, földbérlõt és
érdeklõdõt szeretettel várunk!
Alakítsuk együtt közös jövõnket!

Dömsöd községÖnkormányzata
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2007. november 29.

Dömsöd Nagyközség Képviselõ-testülete
2007. november 29-én megtartotta következõ
rendes ülését.

A polgármester tájékoztatói után a képviselõ-
testület több költségvetést érintõ kérdést vitatott
meg. Elsõként tájékoztatást kaptak az önkor-
mányzat és intézményei I-III. negyedéves gaz-
dálkodásának teljesítésérõl. A bevételek és ki-
adások alakulása 78-80% közötti, amely közel
idõarányosnak tekinthetõ. Az elmúlt idõszak-
ban az önkormányzat a forráshiányát jelentõsen
csökkentette (52.670.000 Ft-ról 4.796.000 Ft
ra), kiadásait lefaragta.
Ezt követõen a jövõ évi költségvetési kon-

cepció következett. A koncepció részletesen ki-
tért az egyes önkormányzati feladatok finanszí-
rozásának kérdésére. A tervezést ebben az év-
ben ismegnehezítette, hogy jelenleg nem állnak
rendelkezésre a végleges 2008-as állami költ-
ségvetés adatai. Az már most tisztán látszódik,
hogy az önkormányzat bevételi forrásai követ-
kezõ évben sem változnak. A februárban elfo-
gadásra kerülõ költségvetéssel szembeni egyik
legfõbb elvárás lesz, hogy a forráshiány lehetõ-
ség szerint ne haladjameg a 30millió forintot.
Végezetül módosításra került az idei költség-

vetési rendelet is, amelynek következtében a be-
vételi fõösszeg 932.621.000 Ft-ra, a kiadási fõ-
összeg 932.621.000 Ft-ra, míg a hiány
10.641.000 Ft-ra, a kiadásokon belüli céltarta-
lék 730.000 Ft-ramódosult.

A testület döntött arról, hogy további egy év-
re meghosszabbítja az OTP Bank Nyrt.-vel kö-
tött 20.000.000 Ft-os folyószámlahitel szerzõ-
dését.

Az elmúlt ülésen döntés született a Széchenyi
utcai iskolaépülettel kapcsolatos pályázat be-
nyújtásáról. Az ehhez kapcsolódó tervezési
munkák elvégzésével az önkormányzat a
GRAFORM F2 Tervezõ és Szolgáltató Kft.-t
bíztameg.

A képviselõ-testület az Euroship Marinepark
Kft. dömsödi 361/29; 361/30; 3764 és 3761/61
hrsz-ú ingatlanok vásárlására vonatkozó kérel-
mét nem támogatta, az ingatlanokat egyelõre
nem értékesíti.

Most került sor a következõ évi hulladékszál-
lítási díj és vízdíj meghatározására is. A Közsé-
gi Vízmû által szolgáltatott vízdíj mérte bruttó
260 Ft/m3 összegben lett meghatározva. Egy
kuka havi ürítési díja 892 Ft+ÁFA-ra változott,

ebbõl azonban a településen lakóhellyel rendel-
kezõ személyek kedvezményt kapnak, amely
miatt a fizetendõ díj 497 Ft+ÁFA/hó/120 literes
kuka. A szeméttelepre a dömsödi lakosok és
üdülõk által kiszállított zöld- és háztartási kom-
munális hulladék alkalmanként 200 kgmennyi-
ségig továbbra is díjmentesen lerakható.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete támogatja Pest Megye Ön-
kormányzata Közgyûlésének kezdeményezé-
sét, hogy Pest megye önálló tervezési, terület-
fejlesztési és statisztikai régióvá válása érdeké-
ben helyi népszavazást tûzzön ki. A képviselõ-
testület a helyi népszavazás kitûzését a 2008.
évi országos népszavazás idõpontjához igazítva
kívánjameghatározni.
Ezt követõen került sor Apaj Község és

Dömsöd Nagyközség képviselõ-testületeinek
együttes ülésére, amelynek egy napirendi pontja
volt, a két település közötti körjegyzõség kiala-
kítása. A javaslatot mindkét testület egyhangú-
lag támogatta, és az ülés végeztével Bencze Ist-
ván és Novák Pál polgármester urak aláírták a
két község megállapodását, amely új fejezetet
nyit a partneri együttmûködés terén. A körjegy-
zõségrõl bõvebb tájékoztatást adunk következõ
lapszámunkban.

A képviselõ-testület következõ rendes ülését
2007. december 18-án tartja 15 órai kezdettel az
OMK-ban. Az ülés nyilvános.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZAT I H Í REKT I H Í REK

Nyitva tartás:
hétfõ-péntek 8-16 h
szombat 8-14 h
vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA

A lerakóba tilos beszállítani:
Veszélyes hulladékot: akkumlátor, festék, vegyszerek,
Elektronikai hulladék: TV, számítógép alkatrész, telefonok, hûtõgépek
Állati eredetû hulladékot, fertõzõ hulladék, dög stb.

Beszállítás módja:
Minden jármû köteles ráállni a hídmérlegre ki- és belépéskor.

Beérkezés:
mérlegelés után a mérlegházban be kell mondani a hulladék szár-
mazási helyét. (Ki hozta? Honnan hozta?)

Hulladék elhelyezése:
A depónia építése több szakaszban történik, így nem mindegy,
hogy hova borítják a hulladékot. A telepvezetõ, a mérlegkezelõ
vagy a gépkezelõ által kijelölt helyre köteles üríteni a beszállító.

Távozáskor:
Ürítés után is rá kell állni a mérlegre, majd a mérlegházba befá-
radva a mérlegjegyet aláírásával hitelesíti.
Az esetleges lerakási díjat a mérlegházban kell kifizetni, közvet-
len a beszállítás után.

Lerakási és egyéb díjak:

Bérmérés: br. 1000 Ft/ mérés
A fenti díjak 2007. 12. 31-ig érvényesek.

Kedvezmények:
A lakossági beszállítások esetében a beszállított hulladék 200 kg

mennyiségig díjmentesen elhelyezhetõ. A 200 kg-ot meghaladó beszál-
lításoknál a kedvezmény levonásra kerül a díjból.
Ez a kedvezmény alkalmanként vehetõ igénybe, rendszeres beszállí-

tásra nem alkalmazható.

Egyéb rendelkezések:
Rendszeres beszállítás csakBefogadóNyilatkozat birtokában történ-

het, melyet a kft. üzemigazgatója állít ki.
Afenti rendelkezésekbetartásamindenbeszállító számárakötelezõ!
A szabályok figyelmen kívül hagyása a teleprõl való kizárást von-

jamaga után!
2007-11-30

Bodrogi Attila üzemigazgató

Dömsödi Regionális Hulladéklerakó

Lakossági díj (Ft/t) Közületi díj (Ft/t)
Háztartási hulladék (szemét) 3738 5340
Zöldhulladék 3738 3738
Építési-bontási hulladék (sitt) 1402 1402
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Tisztelettel felhívjuk figyelmüket arra, hogy a
2008-as esztendõre is lesz lehetõség újságunk
elõfizetésére. Ezt az önkormányzat fõpénztárá-
ban, illetve a régi elõfizetõk számára az újságok-
ban elhelyezett csekkeken lehet majd megtenni,
január hónapban.Apostai költség is az elõfizetõ-
ket terheli, az elõzõ évekhezhasonlatosan (ennek
pontos értékét is januárban adjukmajd közre).
Hirdetések feladására is van lehetõség a

Dömsödi Hírnökben, melyet Richter Gyuláné
Veránál lehet leadni, ugyancsak a fõpénztárban.
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy az újság

elõzõen megjelent számai, 2006 októberéig
visszamenõen olvashatóak lesznek Dömsöd
honlapján!

KedvesDömsödiek!
ÁldottKarácsonyi
Ünnepeket kíván a

Hírnök Szerkesztõsége!

Szerkesztõi levél az Olvasóknak!

�Az életet véges végig együtt kell leélni,
úgy válik el mit ér a nõ és a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
a szerelem dal, melyet együtt kell megírni!�

Budai Ignác

és

Tassi Julianna

30 éve kötöttek házasságot.
Ebbõl az alkalomból szeretettel

köszöntik õket:
Gyerekeik

Köszönet
Köszönöm és örülök, hogy a Hírnök címlapján jelent meg a Hajós kriptáról készült felvéte-

lem. Sokan nem tudták, hogy ezt a kis épületet, mely községünk egyik dísze és nevezetessége
lehetne, YblMiklós tervezte a Hajós család felkérésére.
Viszont mély szomorúsággal tölt el az épület állaga. Sajnos nem csak az elmúlt évtizedek és

enyészet nyomai láthatók rajta. Horogkereszt, obszcén feliratok, rajzok, bevésések csúfítják el
az amúgy is idõkoptatta falait.
Kedves dömsödiek, fõleg fiatalok! Próbáljuk meg közösen a mégmeglévõ értékeinket meg-

óvni és az utókornak átmenteni, akár társadalmimunkával is!
Tisztelettel: DulczDénes nyugd. pedagógus

AArraannyyllaakkooddaalloomm
2007. november 17-én
ünnepelték szüleink,

MMaajjoorr  MMiihháállyy  ééss
JJaannoovviiccss  AAnnnnaa

50.
házassági évfordulójukat

További életükhöz kívánunk jó
egészséget, boldogságot.

Gyerekeik és unokáik

CCSSAAPPLLÁÁRR JJÓÓZZSSEEFF
ééss

KKIISSSS MMÁÁRRIIAA

50.
házassági évfordulója alkalmából

sok boldogságot kívánnak:

Lányuk, Vejük
háromunokájuk, unokamenyük,
unokavejük és leendõ unokavejük,

valamint dédunokájuk:
Marcell

PETÕFI
EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
és

VVeeccssééssii SSáánnddoorr

állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS: kedd, pén-
tek, szombat: 1000 � 1600 óráig

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

Fotó: Kõvári Zoltán
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Megnyitó a MÁTRIX-ban

December 3-án ünnepélyes keretek közt, megnyílt aMátrix-ház.
Az 51-es út mellett fekvõ épület egykor gazdálkodó parasztcsaládnak adott otthont. Adottságai

ennek az életmódnak voltak kialakítva. Az új tulajdonos éppen ebben látott fantáziát, s csak apró
módosításokkal változtatott ezen a jellegen.
A feljárót akadálymentesítették, az egykori borospince internetkávézóként üzemel.
Maga az épület pedig oktatóhelyiségnek, tárgyalónak és könyvesboltnak ad helyet.
A térkõvel ellátott udvart az eredeti tulajdonos által ültetett öreg fenyõfa vigyázza. Itt az autósok-

nak nyílik lehetõsége a parkolásra.
Az épület hívogatja, csalogatja a látogatót, vonzza a tekinteteket.
AMátrix 1998 óta van jelenKunszentmiklóson (BankosK. u. 5. sz. alatt), de Szabadszálláson és

most már Dömsödön is jelen van, lehetõséget biztosítva amagukat tovább képezni vágyóknak!
Kunszentmiklóson a Szent Imre Szakképzõ Iskolát 2004-ben hozták létre, ahol felzárkóztató (7.

8. o.) képzéssel is foglalkoznak, illetve mindazok számára kínálnak lehetõséget szakmai képzések-
re, akik nem akarnak fõiskolán vagy egyetemen továbbtanulni!
AmegnyitónMolnár Péterné (Aranka) kihangsúlyozta a két település közti jó kapcsolat jelentõ-

ségét!
(Irodalomtörténeti szempontból is említést érdemel, hogy nagy magyar költõnk, Petõfi Sándor

mindkét településenmegfordult, melyet az ott íródott versek egyértelmûen bizonyítanak. Pl.:Megy
a juhász szamáron �Kunszentmiklós 1844 és Piroslikmár a fákon a levél � Dömsöd 1845.
A hasznos és jó emberi kapcsolatokra alapozva, aMátrix-ház szeretettel vár minden érdeklõdõt!

-Szerk-

MMiikkuullááss
Mikulás

Piros és fehér
pakolás

Gyerekszemnek
elámulás

Óriási a csizmája
Hátán van a
puttonykája

Vele jár a csoki és
amogyoró

Amesékbe hinni
Jó.

Dömsöd, 2007

Juliska néni (Szujkó-Lacza)

Kulimak Réka
Új Óvoda, nagycsoport

Szarka Nóra Zsófia
Új Óvoda, nagycsoport

Pék Bianka
Új Óvoda, nagycsoport
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Ahhoz, hogy valaki képes legyen dönteni
két vagy több dolog, lehetõség között, azt már
gyermekkorban gyakorolni kell.
Az a kisgyerek, akinek lehetõséget adnak

erre, hamar ráharap a döntés �ízére�. Ne fe-
lejtsük el közben azt ismegtanítani neki � leg-
alábbis elõrevetíteni �, hogy a különbözõ
döntések milyen követelményekkel járnak. A
legegyszerûbb döntések a játékok kiválasztá-
sánál adódnak. Elõfordul, hogy a felnõtt kezé-
be vándorol át a döntés, megelõzvén a szüle-
tendõ konfliktust. Mindig az adott helyzet, a
körülmény, a résztvevõk viselkedése, a helyi
adottságok döntik el, mikor adjuk át a döntést,
a konfliktusrendezést, �kormányzást�. A dön-
tés ugyanis összefügg a társak közötti kapcso-
lattal. A gyermeki döntésben elõkelõ helyet
foglal el az én központúság. Ezt nem lehet ki-
iktatni, sem büntetni, mert ez a jellemzõje.
Ebbe belefér az irigység, a másokon való �át-
gázolás�, az önmagán való uralkodás hiánya,
a megtámadás és az azt követõ, agresszióba
torkolló �végsõ harc� is. A felnõttek ezekben
az esetekben a gyerekeket hibáztatják, õket
marasztalják el, büntetést helyeznek kilátás-
ba, de elõfordul a csendes rábeszélés próbája
is. Ha megfigyelünk egy döntés elõtt álló sze-
mélyt, jól kirajzolódnak az egyén személyi-
ségtulajdonságai.Agyermeknél ismegfigyel-
hetõek bizonyos alapjegyek, amelyeket fon-
tos észrevenni, mert a neveléssel átfordítható-
ak, megváltoztathatók lehetnek:
� a következményektõl való tartás érdeké-

ben az egyén kisebbíti a téma fontosságát,
� bagatellizálja a helyzetet,
� az idõmúlásával várja a megoldást, önbi-

zalomhiány miatt elodázza a döntést, hátha
történik valami,
� a kudarc mindenképpen elkerülése miatt

tehetetlenségében agresszívvá válik, kénysze-
ríti, zsarolja amásikat,
� a vesztes pozíciótól való félelmében a

helyzetet megtagadja, passzivitásbamenekül,
� én védelmi megoldásként a témától való

eltérést választja �mellébeszél,
� a döntést helyettesítheti egyes esetekben,

ha alkalmazkodunk a többséghez, az �erõ-
sebb� emberhez, mert megõrizhetjük szemé-
lyiségünket, idõvel elfogadtathatjuk saját ál-
láspontunkat is � �háborgó vulkán� állapot.
Miért említettük a fentieket? Mert a min-

dennapi helyzetekben mindig valahogy dön-
teni kell, de okosan.
A döntés azonban nem sértheti a gyerme-

ket, nem hozhatja szégyenteljes helyzetbe,
nem indukálhat félelmet, nem veheti el a sza-

badságát, nem különböztethet meg. Az elíté-
lendõ tettet � viselkedést � beszédet szóvá kell
tenni, le kell állítani, a gyermek tudomására
kell hozni, mi-miért történt, mi nem tetszik,
mit várunk el tõle és azt is, hogy ha nem vál-
toztat, ez kellemetlen következményekkel jár.
Ha a gyerek saját bõrén tapasztalja, hogy

társai otthagyják, nem veszik be a játékba, ke-
rülik, vagy az óvó néni nem mosolyog rá,
mint máskor, akkor mindezt büntetésként éli
meg. A rossz helyzetbõl menekülni szeretne,
mert fájó érzéseket szül. Elõbb-utóbb, kényte-
len-kelletlen hajlik a jó szóra.
Fontos:
�mindig pontosan fogalmazzuk meg, mi mi-
ért történik.

�mutassunk rá a többieket ért sérelemre, ma-
gyarázzuk meg, kit mivel bántott meg, de
azt is, hogyan korrigálhat.

� hozzuk tudtára, hogy a továbbiakban figye-
lünk rá.
A gyereknek nem elég elmondani, elma-

gyarázni valamit, sokszor kell ismételni
ugyanazt, ugyanúgy, hogy ahhoz tartsa ma-
gát. Nem lenne gyerek, ha nem ragadna meg
minden alkalmat, hogy kipróbálja, meddig
tart a �határ�! Ösztönösen ellenõrzi a gyerek a
felnõtt következetességét: pl.: ha valamit egy-
szer tiltott, akkor a továbbiakban is érvényes,
sõt mindenhol és minden idõben. A gyermek
nagyon jó érzékkel tapint rá, kit mire lehet rá-
venni, kinél mit engedhet meg magának, hol
milyen szabályokhoz kell alkalmazkodnia. A
legelején tisztázni kell a �guminyúlás határa-
it�, így a gyermek tudja mihez tartani magát.
Óvodáskorban a jó és rossz /helyes és helyte-
len/ fogalma mindig konkrét eseményhez,
tárgyhoz, személyhez kötött. A gyermeki vi-
selkedést mindig értékelni kell. Így válnak
egyes szituációkban a gyermeki tettek elfoga-
dottá vagy elfogadhatatlanná. Már egy kis-
csoportos is képes idõnként a saját viselkedé-
sét megítélni a tapasztalatok alapján. Elisme-
ri, hogy csúnyát mond, de azonnal védekezik,
megmagyarázza. A nagyobbaknál már talál-
kozunk a szégyenérzettel, lelkiismeret-furda-
lással, fõleg ha rájuk bizonyítjuk a lezajlotta-
kat. A megtörtént tett, viselkedés értékelése a
gyermek énképének kialakulásában jelentõs
tényezõ. A helytelen tett alól igyekszik kibúj-
ni, de a környezet visszajelzése, mint �szociá-
lis tükör�, egyértelmûen tudomására adja,
hogy mit tartanak róla. Ez alkalmanként eltér
az önmagáról alkotott képtõl, de a nevelésnek
pont az a feladata, hogy eztmegváltoztassa. A
gyermek tudtával, aktív részvételével, a többi-

ek segítségével. Ez nem büntetés. Ez figye-
lemfelhívás a közösségi élet törvényeinek be-
tartására, szokások-szabályok komolyságára,
egymás közti társas érintkezés legelemibb
normáinak használatára.
A gyermek feladatvégzésében, cselekvésé-

ben, tetteiben értékelésnél ne a hiányosságok-
hibák kerüljenek az elsõ helyre. Keressünk
olyan momentumokat, amit meg lehet dicsér-
ni, el lehet ismerni, ki lehet emelni, mint pozi-
tívumot. Ebbõl kiindulva könnyebben el lehet
fogadtatni azt, ami rossz, amit javítani szüksé-
ges, amit újra érdemes kezdeni.
Ne legyen a tiltásunk eluralkodó, fogal-

mazzuk át pl.:
� Ne lépj a tócsába! �Kerüld ki a tócsát!
�Ne beszélj bele! � Várd meg, amíg befeje-
zem!

�Nemenj oda! �Maradj itt!
A folyamatos tiltás elve ellenkezésbe csap

át. Félreértés ne essék! Nem arról van szó,
hogy mindent megengedünk, felborítunk
minden gátat, csak másként fejezzük ki ma-
gunkat.
Elõször nehezenmegy, de amikor már rááll

a szánk, észrevehetjük, hogy a gyermek is
másként viselkedik, kevesebb az összetûzés,
nincs vele annyi baj. A sorozatosan hallható
NE szó gúzsba köt, ellenállásra késztet. A
megszokottól eltérõ viselkedés mindig jelent
valamit. Mielõtt reagálnánk, uralkodjunk ma-
gunkon és jusson eszünkbe, hogy azért visel-
kedik másként, mert befolyásolni akar min-
ket, érzelmeinket, reakcióinkat. Az esetek
többségében a felnõtt figyelmét akarja magá-
ra felhívni. A gyermek azt szeretné, hogy töb-
bet törõdjenek vele, az érzelmi elhanyagolást
nehezen tûri, így olyat produkál, hogy arra va-
lóban felfigyel mindenki. Nem ismeretlen a
gyermek számára a bosszúállás. Amikor már
elege van a sok rosszból, visszaadja valakinek
azt, amit addig kapott. Namost döntsünk oko-
san! Elõször vessük el a büntetéssel kezdést!
Ezzel mélyítjük az árkot, magunk és a gyerek
között.Másodszor vegyük észre, hogy a gyer-
mek részérõl provokáció, kapcsoljuk ki az au-
tomatikus reakciót, térjünk el a �felhívás�
elõl. Harmadszor árasszunk nyugalmat, igye-
kezzünk megérteni a gyermek kétségbeesé-
sét, elkeseredettségét, és minden erõnkkel
próbáljunk segíteni neki. Negyedszer szok-
junk le arról, hogy állandóan �helyre tegyük�
a gyereket, kritizáljuk a viselkedését. Ötöd-
ször álljunk le azzal, hogy a gyereket szembe-
sítjük saját �tökéletlenségével�, helyezzünk
hangsúlyt az erõsségeire. A pozitívumra tá-

A nevelés tízparancsolataA nevelés tízparancsolata
�7. Parancsolat�: Dönts okosan! Veszélyes ügyedbenértelmedvezessen.�
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maszkodva kevesebb lesz a �vészjelzés�, ami
megzavarja a kapcsolatot.Hatodszor felejtsük
el az alá-fölérendeltséget, tegyük a hangsúlyt
a békés együttmûködésre, a gyerek kibékíté-
sére, a kellemetlen helyzet fellazítására. He-
tedszer vegyük tudomásul, hogy a gyereknek
is lehetnek, sõt vannak jó ötletei, elgondolá-
sai, amivel szeretne részt venni a közös élet-
ben. Vallom, hogy mindig meg kell õket hall-
gatni.
Az elutasítás nem történhet a felnõtti tekin-

tély alapon. A gyermek elvárja, hogy elfogad-
ható magyarázatot kapjon. A divatos �csak�
indoklás nem állja meg a helyét, magunkat
áruljuk el hogy nincs ésszerû magyarázatunk.
Az emberek között vannak, akik imádnak ta-
nácsokat adni, de vigyázzunk, aki tanácsot ad
az saját �belsõ szûrõjén� keresztül látja a mi
ügyünket. Ha mi adunk tanácsot, ügyeljünk
arra, hogy valóban csak tanács, javaslat le-
gyen, soha ne a döntés maga! Döntés elõtt ne
hagyjuk magunkat sürgetni! Elkapkodott el-

határozás ritkán jó. De ha döntünk, ne �agyal-
junk� tovább. Soha ne szégyelljük, ha hibáz-
tunk, emberi dolog!
Vállaljuk fel! Utána kell foglalkozni a kor-

rigálással, hogy legközelebb ne essünk
ugyanabba a csapdába.
Folytatás következik: a következõ számban

a 8. �parancsolat�-ot olvashatják: �Gondold
meg, mit kívánsz!�

Turócziné BékyKatalin
óvodapedagógus

Elérkeztünk az 1976-os esztendõhöz. Februárban indult meg a lé-
nyegimunka.A tereprendezést aDózsaTSZ földmunkagép üzemevé-
gezte. A kisajátítások addigra megtörténtek, elkezdõdött az alap kiásá-
sa. Elõre nem látott dolog volt, hogy le kell menni jó hat méter mélyre,
ahol laza szerkezetû talajt találtak. Ezért itt talajcserét kellett végezni,
hogy az épületet rá lehessen építeni. A csere és a megfelelõ kezelések
után el lehetett kezdeni az épület alapozását. Idõközben kiderült az is,
hogy az iskola nem szabályosméretû tornateremmel vanmegtervezve,
de az építészek kidolgozták annak lehetõségét, hogy szabályosan le-
gyenmegépítve.A felettes hatóságnál pedig utánajártunk a bõvítés fel-
tételeinek.
A mi tervmódosításunk az lett volna, hogy 1/3-dal megnöveljük a

tornaterem nagyságát, vállalva a költségeket, de nem kaptunk lehetõ-
séget rá. Az alapozásnál az egyik oldalt meg kellett erõsíteni, az elõbb
említett talajszerkezet miatt.
Elkészültek az alapok. Ekkorra az anyagok beszerzése is megtör-

tént, annak ellenére, hogy ilyen nagy tömegû anyagot egy évvel elõbb
kellett volnamegrendelni, mivel még akkor tervgazdaságban éltünk.
Amikor a terveket megnéztük, már látszott, hogy az iskola 300 férõ-

helyes, és ezt szerettük volna bõvíteni egy emelettel (ami négy tanter-
met jelentett), de ez is csak az elképzelések szintjénmaradt.
Sok-sok nehézség adódott, mert a felettes hatóság kikötötte, hogy

csak az a terv kerülhet megvalósításra, amit ideadtak.
A reményeinkmaradtakmeg�
Mély és magas építésû technológiát kellett alkalmazni, a tsz-nek pe-

dig csak hagyományos mezõgazdasági építkezéshez szükséges gépei
voltak. Tekintettel arra, hogy csak családi egyemeletes épületet építet-
tünk, ez volt az elsõ erõpróbánk, hogy egy ilyen épületet kivitelezzünk.
A tavasz beálltával elkezdõdött a falak felhúzása. Érkeztek az építé-

si anyagok, melyek szállítása vasúton történt. Bizony elõfordult, hogy
a vasárnapi ebéd mellõl kellett összehozni a beszállító csapatot (gép-
jármûvet, embereket). Azért volt szükség a gyors és összehangolt be-
szállításra, mert a vasúti fekbér ára nagyonmagas volt.
Az építési anyagok után még mindig nagyon sokat kellett menni,

szinte 24 órás ügyeletet kívánt mindez (több mint 100 000 db téglára
volt szükség, ami fantasztikus tömeget jelentett). A jó idõ beálltával a
munkálatok látványos része következett, az emeletek nõttek egymásra,
és így már körvonalazódott az épület, hogy milyen is lesz valójában.
Mindez számos kíváncsiskodót vonzott a környékbõl, tekintettel arra,
hogy a legmagasabb épület volt Dömsödön, a templomot kivéve.
Nagyon sok iskolából jöttek látogatni bennünket, és a dömsödi em-

berek ismeg-megálltak nézelõdni,mert ez amásodik olyan épület a fa-
luban ami emeletes (az elsõ a Zsufa malom a Rákóczi úton, ami 1944-
45-ben épült).

Az építkezésnél nagyon sok elõre gyártott elemet kellett behelyezni
(az elõírásokat figyelembe véve). A tsz toronydarut is vásárolt, hogy
mindezeket sikerüljön helyre tenni. Ez a daru biztosította azon anya-
gok szállítását is, ami amagasépítésnél szükséges volt. Az volt az egy-
szerûbb, amikor a falakat felhúztuk, és amikor ez megtörtént, akkor
jöttek ismét a problémák.
Mivel az épület lapostetõsre épült, azokat az áthidaló elemeket,

amik vagonban érkeztek meg, a dömsödi vasútállomáson nem tudtuk
kirakni, a vezetékek miatt. Kiskunlacházára és Kunszentmiklósra kel-
lett átirányítani a rakományokat, mert csak ott tudtuk leszedni õket.
Hazaszállításuk onnan ide is komoly gondot okozott, mert útvonalat
kellett biztosítani hozzá. Mindezt lehetõleg éjszaka, mert a forgalmat
legkevésbé ekkor akadályozta. (Az elemek mérete a teljes út szélessé-
gét átölelõ volt.)
A látszólagos zûrzavarok mellett azért minden a helyére került. Kí-

vülálló csak fejetlenséget láthatott, de mindezek ellenére minden a he-
lyén volt. Az idõjárás sem volt kegyes hozzánk, mert ez a tavasz olyan
esõs volt, hogy tengelyig jártunk a sárban. Mindezek ellenére minden
rendbenment.
Amint az épület körvonalazódott, a látványosmunkák véget értek, s

kezdõdtek a belsõmunkák.
A lépcsõ kivitelezése újabb próba elé állított bennünket. (Meg kel-

lett rendelni hozzá amûkövet.)
Kívülrõl bábeli zûrzavarnak látszott minden, de biztosan ment a ki-

vitelezés. Nekünk sem volt gyakorlatunk mindebben, mert idõközben
rájöttünk, hogy legelõször az utat kellett volna elkészíteni.
A falakmár égnekmeredeztek�

KónyaMiklós

Folytatása következik

Emlékezés
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Akkor születik meg a Jézuska. Elmegyünk a
templomba. Együtt van az egész család, és bol-
dogok vagyunk.

Belencsik Krisztina, 2. b osztály

Szép, mikor együtt van a család. Szépek a dí-
szek, szép a fa, szépek az égõk. Ilyenkor boldog
vagyok.

KovácsMáté, 2. b osztály

Ilyenkor nagyon boldogok vagyunk, a család
együtt van, és jó, hogy ajándékozunk.

Ispán Patrik, 2. b osztály

Én úgy képzelem el a karácsonyt, hogy
együtt vagyunk. Én boldog vagyok.

BeneÁdámZoltán, 2. b osztály

Azért jó a karácsony:
�mert hoz a Jézuska karácsonyfát
�mert ünneplõben lehetek
�mert a templomban lehetek
�mert ünnep van
�mert téli szünet van
�mert a családommal lehetek

ÁcsDominika, 2. b osztály

Karácsonykor a családok együtt ünnepelnek.
Jön a Jézuska, és kapunk tõle ajándékot. Békes-
ség van.

Szûcs Viktória, 2. b osztály

Aza jó akarácsonyban, hogy együtt vagyunk,
és ajándékot kapunk a szüleinktõl. Jönnek az
unokatestvéreim, és esik kint az udvaron a hó.

Göllény Róbert, 2. b osztály

Állunk a nagy fánál körben, és énekelünk.
Cukorkákat kapunk.

Takács Daniella, 2. b osztály

Szép a karácsony, mert együtt van az egész
család. Kapunk ajándékot. Jól érezzük magun-
kat.

BulyákiMiklós, 2. b osztály

A család minden tagja együtt van. Elme-
gyünk a templomba imádkozni, és a család bé-
kés, boldog karácsonyt kíván.
Bucsi György Ferenc, 2. b osztály

Szeretemakarácsonyt. Szeretema családom.
Szeretem az ajándékot. Én karácsonykor bol-
dog vagyok.

Zsákai Lacika, 2. b osztály

Az igazi karácsony az, amikor reggel min-
denki felkel, felöltözik, és elmegyünk a temp-
lomba. Ezután hazamegyünk, és boldogságban
töltjük a karácsonyt, meg szeretetben.

BurjánVirág, 2. b osztály

Szerintem karácsonykor a család összes tagja
legyen együtt. Legyen egy jó vacsora,mindenki
érezze jól magát. Nálunk úgy volt a karácsony,
hogy az ünnep elõtt feldíszítettük a fát. Amikor
közeledett a szenteste, akkor átmentünk a ma-
máékhoz, hogy felköszöntsük egymást. Aztán
hazamentünk, ahol ott a karácsonyfa, és alatta a
sok ajándék. Ne az legyen a fontos, hogy ki
mekkora ajándékot kap, hanem az, hogy a csa-
lád együtt van. Szerintem ilyen a tökéletes kará-
csony.

NémethAnasztázia, 4. b osztály

Azt szeretem a karácsonyban, hogy feldíszít-
jük a fát, meg együtt vagyunk. Kapok ajándé-
kot, és én is megajándékozhatokmásokat.

Gajár Bence, 4. b osztály

Nálunk nem azért van a karácsony, hogy
kapjunk, hanem hogy adjunk is ajándékot. A
fát feldíszítjük, s mire nyolcat üt az óra, lát-
juk, hogy az alja tele van ajándékkal. Annyi-
ra megörülünk, hogy még a könnyünk is ki-
csordul.

Varga Béla, 4. b osztály

Mit gondolsz milyen az igazi karácsony?

Kiss Kálmán 8. a

Zsiba Dani 8. a
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Én azért szeretem a karácsonyt,mert jön a Jé-
zuska, ésmindenki kap ajándékot.Kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket!

Zsebõk István, 4. b osztály

Miért szeretem a karácsonyt? Azért, mert le-
het hógolyózni. Azért is, mert nagyon szép: a
házak szépen ki vannak díszítve, meg a kará-
csonyfák is. Mindig szépeket szoktunk kapni.
Karácsonykor mindig szoktam valamit küldeni
az apukámnak, meg az édestestvéremnek. Õ
minden karácsonykor el szokott jönni, és õmin-
dig hoz ajándékot nekünk.

Szûcs Roland, 4. b osztály

Azért szeretem a karácsonyt, mert mindent
megkapok, amit kérek. Meg azért is, mert na-
gyon szép a szenteste, a karácsonyfán a világí-
tás. Mikor kibontom az ajándékot, nagyon örü-
lök neki. Ha lehet vele játszani, akkor játszom.
Smég a kishúgom is karácsonykor született. Én
ezért szeretem a karácsonyt.

Fekete Imre, 4. b osztály

Anyával feldíszítjük a fát. A Télapómeghoz-
za a sok ajándékot, amivel jókat játszunk. Anya
és apa finom sütit vagy szaloncukrot vesznek,
és mi jókat eszünk a testvéreimmel. Jönnek a
mamáék, és õvelük is jót játszunk. Kint esik a
hó, lehet hógolyózni is.

Kincses Barbara, 4. b osztály

Karácsonykor az egész család együtt ünne-
pel, a karácsonyfát is együtt díszítjük fel. Mikor
eljön az este, megnézzük, hogy van-e már a fa
alatt valami. Ha igen, akkor ki szoktuk bontani.

Geczõ Loretta, 4. b osztály

Ilyenkor a család együtt van. Az ajándékokat
is szeretem. Karácsonykor mindig jókat eszünk
és iszunk. Néha Budapesten a nagyszüleimmel
együtt karácsonyozunk.

LajosAlexandra, 4. b osztály

A karácsony a boldogság és a szeretet ünne-
pe. Ilyenkor sokan ajándékozzák meg egymást.
Az emberek karácsonykor fát állítanak, mely
feldíszítve a legszebb. A gyerekek, ha egész év-
ben jók, akkor szenteste ajándékot találnak a fa
alatt. Ennek nagyon örülnek.

GondaAndrea, 4. b osztály

Akarácsony akkor jó, ha a család együtt van,
de ha nincs ott valaki, már nem is igazi az a ka-
rácsony. Szeretnék egy PSP-t. Annak is örül-
nék, ha nem is a legjobb lenne.

Szûcs Bence, 4. b osztály

Akarácsony egy szép nap. Karácsonyfát állí-
tunk, és rokon családtagok jönnek el. Mikor
már este van, akkor az ajándékok kerülnek sor-
ra. Ahogy nyitogatom, szebbnél szebb dolgokat
találok. De anyáékat se felejtsük ki! Én is írok,

vagy valamilyen apróságot adok nekik, aminek
nagyon örülnek. Ezért hívom a karácsonyt a
szeretet ünnepének.

MagyarDóra, 4. b osztály

Én nagyon szeretem a karácsonyt, mert
ilyenkor az egész család együtt van, és jókat ne-
vetünk. Megebédelünk, utána kicsit beszélge-
tünk. Késõbb kibontjuk az ajándékokat. Na-
gyon szeretem, mert mindig valami szépet ka-
pok.

Saller Tímea, 4. b osztály

Amikor karácsonykor felkelünk, mindig
jó filmek szoktak lenni. Öt óra körül elme-
gyünk a templomba, elõadjuk azokat a verse-
ket, amit megtanultunk. Mire hazamegyünk,
otthon már sok szép ajándék vár a kará-
csonyfa alatt.

Földi Vivien, 4. b osztály

Azért szeretem a karácsonyt, mert ilyenkor
született az Isten fia, Jézus. Azért is, mert ez a
szeretet napja. Ilyenkor szoktunk ajándékot
kapni: pl. legot, távirányítású autót. Nagyon
szeretném, ha minden gyerek kapna ajándékot,
de vannak olyan családok, akiknek nincs pén-
zük rá. Ezért kérek mindenkit, aki tud, adjon a
szegényeknek! Köszönöm.

TóthDániel, 4. b osztály

Szeretem, a karácsonyt, mert a fát szépen föl
lehet díszíteni. Szép, amikor a színes égõk vilá-
gítanak rajta. A karácsony azért is jó,mert a csa-
lád együtt van.

Sándor László, 4. b osztály

December 6-án jön a Télapó. Sok ajándékot
szoktam kapni. Azután eljön a karácsony estéje.
Át szoktam a szomszédbamenni, és amikor ha-

zamegyek, meglátom a sok ajándékot a fa alatt.
Ezért szeretem a karácsonyt.

Nagy József, 4. b osztály

Olyan gyönyörû a karácsonyfa! Szépen fel
van díszítve angyalkával. Az estét is szeretem
karácsonykor, ahogy világít a karácsonyfa.
Nagy izgalommal várom ilyenkor az ajándé-

kot, de leginkább azt várom, hogy én is átadhas-
sam azt, amit én készítettem a családomnak.

KirályAlexandra, 4. b osztály

Akarácsonyt azért szeretem,mert a családom
együtt van. Sajnos most az unokatesóm vissza-
megy Romániába, így nem lesz velünk ezen az
ünnepen. Szeretném, hogy boldog karácsony le-
gyen az egész családnak, ésmindenkinek.

Béczi Rita, 4. b osztály

A karácsony azért szép, mert minden ember
szeretete benne van, és mindenki boldog. Ez az
ünnep nem csak az emberek boldogságát fejezi
ki. Vannak olyan emberek, akik hisznek Jézus-
ban. Õk minden karácsonykor az õ születését
ünneplik.

Göllény Csilla, 4. b osztály

A karácsony Jézus születése, és a szeretet, a
béke és a család ünnepe. Ilyenkor együtt va-
gyunk, megajándékozzuk egymást, és gondo-
lunk egymásra. BoldogKarácsonyt!

Gyivi Ildikó, 4. a osztály

Nálunk az ajándékozás vacsora után van. Sze-
retném, ha ekkor esne a hó!Nema tökéletes aján-
dék számít, hanemaz, ahogy ajándékozunk, hogy
együtt legyen a család. A karácsony fontos: Jézus
születését ünnepeljük. Sok boldog karácsonyt ne-
ked is, aki olvasod aDömsödiHírnököt!

ÁdámBence, 4. a osztály

Bai Nikolett 8. a
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Karácsonykor nálunkmindig együtt a család.
Ünnepelünk, ajándékot osztogatunk. A kará-
csonyfát körbeálljuk és énekelünk. Én az ünne-
pek közül a karácsonyt szeretem a legjobban.

JancsóAttila, 4. a osztály

A karácsony a szeretetrõl, a békérõl szól. A
legszebb ünnep, ahol megajándékozzuk egy-
mást. Jézus születésére emlékezünk.

KunDániel, 4. a osztály

Karácsonykor együtt vagyunk. Reggel feldí-
szítjük a fát. Este átmegyünk a mamához, és
megnézzük az ajándékokat. Otthon is kibont-
juk, és imádkozunk.

VéghMáté, 4. a osztály

Az igazi karácsony Jézus születését jelenti.
Nálunk úgy zajlik az ünnep, hogy reggel feldí-
szítjük a fát, és estére már ott vannak az ajándé-
kok a fa alatt.

Büjtös Roland, 4. a osztály

A karácsony a szeretet ünnepe. Nálunk ösz-
szegyûlik a család, és megajándékozzuk egy-
mást. Remélem, hogy másnak is a szeretet ün-
nepe a karácsony!

Hörömpõ Lívia, 4. a osztály

Nálunk a család összegyûlik, és együtt va-
gyunk a két napon. Mindenkit meglátogatunk
az ünnep alatt. Nálunk szokás az adventi naptár
és a koszorú.

Szûcs Gergõ, 4. a osztály

Akarácsony Jézus születésének ünnepe. Dél-
elõtt ki szoktammenni az udvarra játszani a hó-
ban. Délután segítek az anyának fõzni, takaríta-
ni, vigyázni a két húgomra. Utána apával felál-
lítjuk, feldíszítjük a karácsonyfát. Este asztalhoz

ülünk,megvacsorázunk, és kibontjuk az ajándé-
kokat.

Holl László, 4. b osztály

A karácsony a szeretet ünnepe. Jézus szüle-
tését ünnepeljük. Mindenki diós és mákos
bejglit süt.
Ambruska Tamás, 4. a osztály

A karácsony a szeretetrõl és a boldogságról
szól. Mi karácsonykor megsütjük a bejglit. Ná-
lunk jól szokott telni a karácsony. Remélem,
hogymásnak is!

Pokornyik István, 4. a osztály

Én nagyon szeretem a karácsonyt,mert a csa-
lád együtt van. Az ajándékosztás a kedvencem,
mert amikor odaadom valakinek a meglepit,
mindig látom, hogy a szeme felcsillan, és tetszik
neki. A karácsony a legszebb ünnep a világon.

Bábel Beáta, 4. a osztály

Mi az ünnep elõtt feldíszítjük a karácsonyfát.
Anya valami finomságot csinál. Karácsonykor
mindannyian összeülünk, és sok finomságot
eszünk. Várjuk, mikor jön az ajándék.

Takács Nóra, 4. a osztály

Nálunk a karácsony úgy szokott lenni, hogy
összegyûlik a család. Anyukám süt-fõz. Apu-
kám beállítja a karácsonyfát, és gyönyörû dí-
szekbe, édességekbe öltöztetjük. A karácsony
akkor szép, ha együtt van a család.

Farkas Ramóna, 4. a osztály

A mama mindig szokott bejglit sütni. Ilyen-
kor a testvérem is eljön. Ez a kedvenc ünnepem.
Az ajándék nem sokat számít, hanem a szeretet
és a jószándék a legfontosabb.

Horváth József, 4. a osztály

A karácsony az én kedvenc ünnepem, mert
akkor feldíszítjük a fát, és lehet ajándékot
kapni.

Nagy ZsuzsannaNatália, 4. a osztály

Nekem a karácsony a béke és a szeretet
ünnepe. Azért szeretjük, mert összegyûlik a
család. Anya és a mama akkor nagyon finom
süteményt sütnek. Még a papa is eljön. Ak-
kor mindenki vidám és boldog. Az unoka-
testvéreimmel alig várjuk, hogy kibontsuk az
ajándékokat. A karácsony az emberi szív mé-
lyérõl származik. Így mindenki örül és vi-
dám.

Király Ágnes, 4. a osztály

A karácsony a szeretetrõl szól. Karácsony
elõtt süteményt sütünk, és kidíszítjük a ház-
tetõt égõkkel. A karácsonyfánkat is sok
szép égõvel díszítjük. Az ünnep napján
összegyûlik a család, és megkapjuk az aján-
dékokat.

Dobrai Bence, 4. a osztály

A karácsony, vagyis Jézus születése napja az
adakozás napja. Mindenki ad és kap. A család
ilyenkor nem veszekszik, nem civakodnak, ha-
nem szeretik egymást. A karácsonyfát ilyenkor
felékesítik.

Spisák Bernadett, 4. a osztály

Nálunk a karácsony úgy kezdõdik, hogy elõ-
ször feldíszítjük a fát. Este elmegyünk a temp-
lomba, ahol egy elõadást adunk elõ a kará-
csonyról. Majd otthon kibontjuk az ajándéko-
kat, és utána megvacsorázunk. Ezután játszunk
az ajándékokkal.

FöldváriAttila, 4. a osztály

A karácsony Jézus születésének ünnepe.
Öröm, boldogság, szeretet legyen a házban.
Ne kérj, hanem adj! Az adás sok örömet és
boldogságot ad. Ha valaki szomorú, vigasz-
tald meg. A szegényeknek adj helyet az éle-
tedben, mert ezzel örömet szerzel nekik.
Szeresd a rossz embereket is, és õk is szeret-
ni fognak. Ha valaki nem teszi ezt, nem is-
meri Jézust. Mert õ született a megváltá-
sunkra.

Varga Karolina, 4. a osztály

A karácsony a szeretet, a béke és a család ün-
nepe. Kezdjük az elején! Várakozás elõzi meg,
más néven az advent. Közben, december 6-án a
Mikulás bácsi is bekukkant a jégvirág lepte ab-
lakon. Karácsonykor összegyûlik a család, és
mindenki egy kis ajándékot ad a másiknak. De
nem ez teszi boldoggá az ünnepet, hanem a sze-
retet melege.

Baranyi Virág, 4. a osztály

Alberczki Nóra 8. a
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A2007. november 29-én
Taksonybanmegrendezett területi

rajzversenyen a következõ
gyerekek indultak.

Aharmadik évfolyamon:

Kátai Dorottya
DoroszlayDóra Lili
Pethes Vivien
Bíró Klára � 1. helyezést ért el

Anegyedik évfolyamon:

Bábel Beáta � 1. helyezést ért el
Ambruska Tamás és JancsóAttila
Gyivi Ildikó
Takács Nóra és VargaKarolina
Baranyi Virág és Gajár Klaudia �
2. helyezést értek el

Hörömpõ Lívia és Kozics Kamilla
Dobrai Bence, Holl László és VéghMáté

A zsûri külön dicséretben részesítette a 4.
osztály rajzait.

A2007. november 29-én
Taksonybanmegtartott

területi mesemondó versenyen
induló tanulók

Aharmadik évfolyamon:

Pethes Vivien � 3. helyezést ért el
(felkészítõje Patonai Istvánné)
Kátai Dorottya
(felkészítõje Patonai Istvánné)
Varga István
(felkészítõje Fehér Lászlóné)

Anegyedik évfolyamon:

Baranyi Virág � 2. helyezést ért el
(felkészítõje BakGáborné)
VargaKarolina � 4. helyezést ért el
(felkészítõje BakGáborné)

Az ötödik évfolyamon:

Nagy Tímea
(felkészítõje Sánta Istvánné)

Ahatodik évfolyamon:

Budai Petra � 1. helyezést ért el
(felkészítõje Krnájszki Istvánné)
Halász Petra
(felkészítõje Krnájszki Istvánné)
Kovács Anna
(felkészítõje Krnájszki Istvánné)
Siket Blanka � 2. helyezést ért el
(felkészítõje Krnájszki Istvánné)

GratulálunkNektek!

2007. október 21-én (vasárnap) túrázni indul-
tunk a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
diákjaival és szüleikkel.
Úti célunk Nógrád település volt. Felmen-

tünk a várromhoz, ahol Széchenyi István is járt
egykor. A várból gyönyörû kilátás nyílt a kör-
nyékre.
Ezután egy 7,2 km-es gyalogtúra követke-

zett, Nagy Zsolt vezetésével. Királyréten a gye-
rekek nagy örömére, hajtánypálya várt minket.
Mindenki kipróbálhatta a �sínbiciklit�, majd a
kisvasút nyújtott számunkra egy kis nyugalmat
Kismarosig. Itt már a buszok vártak ránk, indul-
tunk is hazafelé.
Mindenki nagyon jól érezte magát. Jó volt

látni, hogy a mai rohanó világban vannak még
szülõk, akik szívesen vesznek részt ilyen prog-
ramokon, gyermekeikkel együtt.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel szeret-

nénk ezeket a túrákat rendszeressé tenni. Janu-
árban, ha az idõ engedi, ismét útra kelünk, téli
túrára indulunk.

�Egy felejthetetlen kirándulás
Egyik vasárnap kiránduláson vettünk részt, a

Gróf Széchenyi I. Ált. Iskola diákjai és néhány
tanárunk, valamint szülõk, barátok. Reggel az
OMK elõtt gyülekeztünk, két busszal vágtunk
neki a fergeteges kirándulásnak. A buszon jól
szórakoztunk. Telt s múlt az idõ. Megérkeztünk
Nógrád megyébe. Miután kiszállt mindenki a
buszból, felmentünk egy nagyobb dombra, ahol
a várroms agyönyörû táj látványa fogadottmin-
ket. Itt egy történetet hallottunk Szilvi nénitõl,
aki ezt a túrát szervezte. Alaposan körülnéztünk,
s elindultunk az igazi gyalogtúrára, ami kb. 7,5
km lehetett. Volt aki jól bírta, de volt aki kissé
nehezen. Ezek után következett a hajtányozás,
amit szintén nagyon élveztünk. Ésmég folytató-
dott, jött a kisvasút, ahol többször át kellett szá-
molniminket, mert annyian (92!) voltunk.
Mindennek vége lett, elindultunk haza Döm-

södre. Épségben hazaértünk, azóta is szívesen
gondolunk vissza erre a napra.�

IspánKarina 5. a

�Október végén, egy szép õszi reggel, mikor
még nagyon sokan mély álomban pihenték ki a
heti fáradalmaikat, mi mégis nekivágtunk a
nagy útnak a természet szépségeit felfedezni.
Amire a legszívesebben visszaemlékszem, az a
fárasztó hosszú gyalogtúra. Szerencsére a távot
visszafelé a kisvasúton pihenhettük ki. A leg-
jobb dolog mégis az volt, hogy a nagypapám is
ott volt velem. Legközelebb is szeretném, ha el-
jönne. Remélem a következõ túra is ilyen jó
lesz!�

Jároli Dolli 5. a

�A buszozás hosszú volt, de utána a 7 km-es
séta alatt kilevegõztettük a fejünket. A túra vé-

gén kicsit elfáradtam a hajtányozásban, de na-
gyon élveztem. Nagyon jól éreztem magam!
Nagyon örülnék, ha máskor is szerveznének
ilyen kirándulásokat."

Kovács Petra 7. a

�Október 21-én reggel 8 órakor az OMK-tól
indultunk Nógrád várához. A kissé romos vár-
ból szép volt a kilátás a nógrádi völgyre.Megte-
kintése után elindultunk a közel 7 km-es túránk-
ra. Utunk erdõs ösvényeken át vezetett a király-
réti kisvasúthoz. Amellette található hajtánypá-
lyát sokan kipróbáltuk. A vonat Kismarosra vitt
minket, ahol már a buszok vártak ránk. Én jól
éreztemmagam ezen a napon.�

Gábor István 7. b

Szeretnék köszönetet mondani minden részt-
vevõnek a kitartó és fegyelmezett magatartá-
sért, a jó hangulatért. Köszönettel tartozom
NagyZsoltnak is, aki nélkül ez az egész nem jö-
hetett volna létre.

Ácsné Jaksa Szilvia

BursaHungarica Felsõok-
tatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat nyertesei a
2007-2008-as tanévre

Budai Gábor
Csaplár Eszter
Cserna Eszter
Cservencsik Sándor
GulyásMónika
Hajlik Sándor
Horti Vivien
Jónás Katalin
Juhász Lajos
Kincses Kata
Kis Anita Erika
Kiss György
Kovács Ágnes
Kovács Dániel
Majorovics Orsolya
Nagy József
Szarka Tímea
Tarr Péter
Tóth Nikolett
VargaGábor
Varga László
Varsányi Anita
Varsányi Annamária

DömsödNagyközség
Képviselõ-testületénekOktatási,

Közmûvelõdési és Sport Bizottsága

TÚRÁZTUNK A BÖRZSÖNYBEN
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Ott megtermett férfi kell ahhoz, hogy körbe-
fogja Magyarország legvastagabb fáját; az Ó-
Dráva partján álló barcsi fekete nyár körmérete
a 2005-ös regisztráláskor éppen tíz méter volt.
A kétmásik dobogós helyen egy ugyancsak So-
mogyban megbújó, pusztulófélben lévõ, 996
centi törzskörméretû nagyatádi öreg nyár és egy
�992-es� óriás platán osztozik � utóbbit Pápán a
Várkertben bárki megtekintheti.
A mindenfelé különös tiszteletben álló vén

tölgyek közül egy Vas megyei kolosszus az el-
sõ; a pusztuló kérgû zsenyei �makkfa� törzskör-
mérete 980 centiméter volt a 2004-es adatfelvé-
tel idején.
Hatméteresnél terebélyesebb õsfákból

egyébként aligmásfél száz akad itthon.
Ebbe az exkluzív klubba 59 tölgy, 29 platán,

23 nyár, 12 szelidgesztenye, 6 fûz és egy kõris
tartozik.
Büszkék lehetünk arra, hogy ebben a felsoro-

lásban Dömsöd község neve is szerepel. Pest
megyében két famatuzsálem érdemelt említést;
a szigetbecsei nyárfa /692cm/ és adömsödi tölgy
/678 cm/, a mindannyiunk által szeretett és tisz-
telt Petõfi-fa.
A hazai famatuzsálemek alighanem nagyobb

korra tekintenek vissza, mint a róluk is megem-
lékezni kívánómájus 10-ei madarak és fák nap-
ja, amit Apponyi Albert kultuszminiszter 1966-
ban honosított meg. Egy sírok közt álló héder-

vári kapitális tölgyfát például 700 esztendõsnek
tartanak � írja Pósfai György, Magyarország
legnagyobb fái címû könyvében. Szerinte egy
fa életkorának legbiztosabb becslési módszere
az, ha �megkérdezzük a helybelieket, és amit
mondanak osztjuk kettõvel�.

DulczDénes
nyugd. pedagógus

DÖMSÖD ÉLÕKINCSEIÉRT
Ember, ne vágd ki a fákat
Ne rontsd tovább a klímánkat
A fa adja az oxigént
Mely táplálja a vörös-vért
S az a tested.
Árnyékol és széltõl véd
Gyümölcse, virága tiéd
Sok közülükmeg is gyógyít
Nektárjával, illatával
el-el bódít
Hamár nagyon-nagyon beteg
Szobádnak ad jómeleget
Ne feledd, minden élõ fa
mûremek
Létrehozták évezredek,
sõt milliók
Hosszú, s régmúltat
tudók
Szellõkkel lágyan suttogók.
S ha jõ az É-Ny-i szél,
a fa vele birokra kél.
Minden télen tavaszt ígér
Gyönyörû és dús virágzást.
Madárdalosmegújulást
közel s távoli szomszédom
ültess inkább, ápoljad a fákat
s tedd boldoggámagad és unokádat.

Dömsöd, 2007. 11. 23.
Juliska néni (Szujkó-Lacza)

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény ismét megren-
dezte a mûvészeti napokat. November 23-án a mûvészeti iskola épületé-
ben Bencze István polgármester úr köszöntötte a vendégeket és megnyi-
totta Csikós Lászlóné kerámia-kiállítását. Ezután kezdetét vette a koncert,
ahol iskolánk színjáték- és zenei tanszakos növendékei mellett Sebestyén
Gábor gitártanár is bemutatkozott.

Másnap, november 24-énKatalin-bálon léptek fel néptánc és társastánc
tanszakos növendékeink. A néptáncosokat Angyal László Károly és Bagi
Ferenc, a társastáncosokatMihóDiána tanította be.
A táncok mellett gyönyörködhettünk azoknak az ifjú dömsödi éneke-

seknek a csodálatos hangjában, akiket Csikósné Jutka készített fel.
A gyerekek nagy izgalommal készültek az eseményre, nagyon várták

már a lehetõséget, hogy bemutathassák tudásukat. Öröm volt látni a sok
énekest és táncost, amint szívét-lelkét beleadta egy-egy produkcióba.
Amûsor fényét emelte, hogy a gyerekek saját Rába-közi népviseletben

táncolhattak. A ruhákat a tavalyi és idei báli bevételbõl tudtuk megvenni.
A bevételnek köszönhetõ, hogy társastáncosaink ruhatára is bõvülhetett,
sõt a néptáncosoknak selyemszoknyákat varrathattunk (jó, ha tudjuk,
hogy egy szoknyához kb. 5méter anyag szükséges!). Itt mondunk köszö-
netet azért, hogy a Dömsödi Református Egyház anyagilag is hozzájárult
a népviseletekmegvásárlásához.
A bált az OMK nagytermében tartottuk. A termet a grafika és kézmû-

ves tanszak növendékei díszítették fel Varga Anett és Bajzák István segít-
ségével. Az aulában láthatók voltak a tanszakok növendékeinekmunkái.

A bálon a szülõk és a gyerekek gondoskodtak a harapnivalóról: szom-
batonmár kora délelõtt elkészítették a sok szendvicset, hozták a finom sü-
teményeket. Szülõk, gyerekek, iskolánk dolgozói, tanárai mind-mind
közremûködtek a bál lebonyolításában, szervezésében. A rendezvény si-
kere az összefogásnak köszönhetõ. Iskolánkat (a többi mûvészeti iskolá-
val együtt) minõsítik. December elsõ és második hetében zajlik intézmé-
nyünk minõsítése, s természetesen szeretnénk, hogy a minõsítés jól sike-
rüljön. Azon dolgozunk már hetek, hónapok óta, hogy minden a legna-
gyobb rendben történjen. Felmerült az a gondolat, hogy a rendezvényt el-

Hazai famatuzsálemek

Dömsödi Mûvészeti Napok 2007. november 23-24.
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halasztjuk, de a hagyományt még a minõsítés kedvéért sem akartuk meg-
szakítani. Jó volt azt megtapasztalni, hogy a szülõk, gyerekek, pedagógu-
sok, intézmények, civil szervezetek, aDÖMSÖDIPOLGÁROKösszefo-
gása csodát teremthet! Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki
támogatta a rendezvény létrejöttét.
A teljesség igénye nélkül szeretnénk felsorolni azoknak a személyek-

nek és szervezeteknek a nevét, akik segítséget nyújtottak iskolánknak ab-
ban, hogy aDömsödiMûvészeti Napokat ismételtenmegtarthattuk:
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ vezetõje és dolgozói,

Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatója és pedagógusai, Nagy-
községi Óvoda vezetõje, Központi Konyha vezetõje, Banya Klub, Koro-
na Sándor és a Még 1000 év Dömsödért Közhasznú Egyesület, a kiskun-
lacházi RETRO Kisvendéglõ vezetõje � Doroszlay László, Izsákné
Hegedüs Edit, Zsiba Zita, Izsák Györgyné, Borbíró Sándorné, Ambruska
Csaba és családja, Baranyi család, Szûcs István és családja, Sass László és
családja, Ispán Sándor és családja, Szanyiné Hirschler Rózsa, Michael
König, Ruszkovics György és családja, Turcsánné CsécsMárta, Józanné
Bárány Judit, Hollné Nemes Rózsa, Kátai Csaba és családja, Nagy Fe-
rencné, Varga István és családja, Nagy Sebastián, Bajnóczi Annamária,
Markó Emese,Markó István és családja, Varga Anett és növendékei, Baj-
zák István, Mihó Diána és növendékei, a mûvészeti iskola pedagógusai,
növendékei és szüleik.

Adni jó!

�Az emberi élet nem arra rendeltetett, hogy
magányos vándorút legyen. Arra lettünk, hogy
segítsünk másokon és törõdjünk velük. A mások
szolgálata azt jelenti, hogy segítünk, megosztjuk
tudásunkat, és építõen hozzájárulunk a másik
életéhez.� (M. Morgan: Vidd hírét az örökkéva-
lóságnak!)

Ebben a rohanó, sokszor kíméletlen világban
bebizonyítottuk, hogy ha kell, akkor kortól,

nemtõl, foglalkozástól, hitvallástól, pártállástól
függetlenül össze tudunk fogni Dömsödön.
Köztudott, hogy mióta ember az ember, má-

son, másokon segíteni jó.
Márta Editmostmég kerekesszékben ül, de õ

is ésmi is tudjuk, hogy eljönmég az az idõ, ami-
kor itt sétál majd közöttünk. Ha nem hinnénk,
akkor nem gyûjtöttünk volna neki, és õ sem
kezdett volna neki a hosszú küzdelemnek � ami
elõtte áll � hogy újra járni tudjon.
Segítettünk neki azért,mertÕt és szüleit szin-

te mindenki ismeri a faluban. És azért is, mert
Edit kitartása, vidámsága mindenkit csodálattal
tölt el.Mindenkinek ad egy kismegerõsítést, hi-

tet a kemény hétköznapokban, amikor problé-
mák vesznek körül bennünket. Természetesen
mindenkinek a saját gondja a legnagyobb, hi-
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KKöösszzöönneett!!
Ezúton szeretnénk

megköszönni mind-
azoknak a munkáját és
segítségét, akik ne-

künk is segítettek abban, hogy Márta
Editnek összegyûjthettük a gyógykeze-
léséhez szükséges összeget.
2007. november 09-én nyilvánosan átad-

tunk neki 2 500 000 forintot, és pár napmúl-
va még utaltunk a számlájára 700 000 forin-
tot. Ezt követõen történõ befizetésekbõl van
60 000 forint,melyetmég át kell adnunk.
A segítõk névsorában megtekinthetõ,

hogy az adott személy adománya megérke-
zett-e az Egyesületünk egyszámlájára. Na-
gyon sokan fogtunk össze a sikeres gyógy-
kezelés reményében. Mire e sorok megje-
lennek Edit már itthon lesz, és túljut az elsõ
kezelésen. Ennek sikerében bízunk és szur-
kolunk Editnek.
Az összefogás nagy dolgokra képes. Kö-

zös erõvel sok látszólag megoldhatatlannak
tûnõ probléma megoldódhat. Mi bárkinek
partnerek vagyunk ehhez.

�Még 1000 évDömsödért�
Egyesület Közhasznú Szervezet

Zsiba Sándorné

Most, amikor annyi baj és gond van az
országban, egyre feltûnõbb az emberek közötti
viszonyok tisztázatlansága. Valamikor régen a
falusi ember nem tehetett semmi olyat, ami a
szomszédnak, a másik embernek ártott volna.
Hogy miért? Mert másnap is köszönnie kellett
neki az utcán, a boltban, a kocsmában. A
szemébe kellett néznie. A falu egyszerûen
kiközösítette azt, aki mégis valami huncutságot
tett a másik kárára. Ezért volt az, hogy tudtak,
akartak az emberek békében, egymás mellett
élni a néha beköszöntõ bajok ellenére is.
Tudták, hogy kinek mi az erénye, de tudták azt
is, hogy kinek mi a hibája is. Az erényt
tisztelték, a hibát megmosolyogták, kifigu-
rázták. Pont úgy, mint népmeséinkben.
Tiszteletben tartották a tudást. A falu legelis-

mertebb emberei közé tartozott például a tanító,
az orvos, a kovács, a cipész, a javasasszony,
minden olyan mesterember, aki úgy tudott adni
a tudásából, hogy a többiek csak hasznát látták.
Aztán eljött a városok kora. Fontosabbá vált

a tulajdon, mint a jószomszédi viszony. Már
nem kell az emberek szemébe nézni, mert már
nem biztos, hogy összefutunk az utcán, a bolt-
ban, a kocsmában, hiszen annyian vagyunk.
Már az vált divattá, hogy ha valakin ma
keresztülgázolok, azt holnap én nem ismerem
meg, nehogy véletlenül õ ne ismerjen meg

engem. Ebben a rohanó
világban ez már sikké vált.
Mindenkihez úgy hozzááll-
ni, hogy elõször csak a
rosszat látom meg benne, ez
már ennek a világnak a
�gyümölcse�. Bár egy bölcs ember mondta:
�Az, hogy valaki rohan az úton, nem jelenti azt,
hogy a helyes irányba.�
Nézz magadba kedves olvasó, hányszor

mész át autóddal úgy a keresztezõdésen, hogy
meg sem fordul a fejedben az elõzékenység, a
figyelmesség a másik autóban ülõvel, vagy a
gyalogossal szemben? És te gyalogos, hányszor
veszed figyelembe az ABC-ben, hogy a
pénztáros is ember és nem kéne vele türel-
metlennek lenned?
Most tudnék egy nagyon bölcs tanácsot adni

neked. Ha azt akarod megtapasztalni, hogy
milyenmásképp élni, viselkedni az emberekkel,
menj falura, ott majd megtanulod. De sajnos
már nem tudom tiszta szívvel ezt ajánlani. Hogy
miért? Mert a falusi ember is elkezdett �civi-
lizálódni�. Mert a falusi ember is úgy gondolja,
hogy a városi ember a követendõ példa. De ez
nem így van. Ez egy nagyon torz kép.

/Saci/

szen azokkal kell nap mint nap megküzdenünk,
de amit ad az ember, azt kapja vissza.
Ennek a fiatal dömsödi lánynak most pénzre

van szüksége, de arra is szüksége van, hogy lel-
kiekben támogassuk, hogy pozitív energiával
töltsük fel, imádkozzunk érte, és gondoljunk rá.
Ezmind hozzásegíti õt a gyógyuláshoz.
Köszönet illet minden egyéni, szervezeti, ön-

kormányzati, iskolai felajánlást. Szerencsére az
egész falut megmozgatta a gyûjtés. De jöttek
szépszámmal felajánlások Budapesttõl � Duna-
újvárosig, Dunavecsétõl � Dunaharasztiig és
sok környezõ településrõl is.

Köszönjük a segítségét azoknak a fellépõk-
nek, akik 2007. november 9-én a jótékonysági
gálamûsoron felléptek, minek keretében átad-

tuk az Edit számára összegyûlt pénzösszeget.
Még egyszer köszönet és hálaminden segítõ-

nek, adakozónak!
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Si-

kerekben Gazdag Új Évet kívánunk minden
kedves olvasónak!

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület
Közhasznú Szervezet

Falusi ember � városi ember

A fotókat Kõvári Zoltán készítette
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VÁRAKOZÁS�
(BeszélgetésMárta Edittel)

Karácsony elõtt, adventben járunk. Ezt az idõszakot várakozással tölt-
jük, hogy aMegváltó kis Jézus születését üdvözölhessük!
Már öt éve annak, hogy néhány dömsödi fiatal az 51-esen autóbalese-

tet szenvedett a falu határában. A baleset szerencsés kimenetelûnek
mondható, hiszen szinte mindenki ép bõrrel megúszta, kivéve egy fiatal
leányt, Márta Editet, aki nagyon súlyos gerincsérülést szenvedett. Moz-
gása azóta korlátozott, kerekesszékhez kötött. Az élete gyökeresen meg-
változott. Rehabilitáció, torna, kezelések�Õ is, családja is, a falu lako-
sai is bíznak gyógyulásában. Ez az idõszak Edit életében olyan mint az
advent, reménnyel és várakozással teli.
Otthonában beszélgettünk sérülésérõl, a kezelésekrõl.

� 2002. december 8-án volt az autóbalesetem,melynek következtében a
XII-es csigolyám szilánkosra tört. A szilánkok szétszaggatták a gerincve-
lõmet. A Merényi kórházban mûtöttek meg, azután pedig rehabilitáción
vettem részt.
Itthon, 2003 októberétõl Oprea Artúr foglalkozik velem. A balesetem

óta folyamatosan figyeljük az õssejtkezelést, és idén áprilisban találtam a
neten, Németországban egy klinikát, ahol ilyen kezeléseket végeznek.
(Elõtte Kína volt az elképzelés, de az nagyon sokba került.)
�Mikor vetted fel a kapcsolatot a klinikával?
� Május óta levelezünk és októberben megkaptam az idõpontot. No-

vember 19-én vették le a csontvelõt a csípõcsontból, amit úgy végeztek,
hogy helyi érzéstelenítést kaptam. Ennekmennyisége 2,2 dl volt. EztAng-
liába küldtek el egy laboratóriumba.
�Hogyan kaptadmeg az õssejtet?
� Tulajdonképpen a levett csontvelõbõl kivonták a vörös- és fehérvér-

sejteket, a vérplazmát, és szaporították fel az õssejtet. Ezt nov. 22-én kap-
tammeg. Összesen 8ml-t kaptam vissza, ebbõl 7 ml-t a gerincbe, 1 ml-t a
két lábamba.
�Hogyan viselted?
� Szerencsére nem lettem rosszul, itt gondolok a fejfájásra, hányingerre,

szédülésre.
�Mennyi idõt töltöttetek kint, és hol laktatok?
� Egy hetet tartózkodtunk Németországban, és mivel jól viseltem a be-

avatkozást,már szombaton jöhettünk is haza. Ezalatt az egy hét alatt Nyer-
ges Lászlónál laktunk. Köszönöm Laci bácsinak és feleségének a segítsé-
get!
�Az orvosodmivel bocsátott el?
� Dr. Etou, aki a kezelést végezte, azt mondta, hogy javulás várható a

mozgásban, és fél év múlva derül ki, hogy szükséges-e még egy kezelés.
Addig is folyamatosan értekezünk egymással, e-mailen és telefonon. Itt-
hon minden nap tornázom. Oprea Artúr jár hozzám minden nap hétfõtõl
szombatig, átmasszírozza a lábaimat, a talpamból pedig pontozással indít-
ja az idegeket.
�Beszélgetésünk alatt többször is felszisszentél. Ezmit jelent?
�Ez jó jel, a javulás elõjelei, ugyanis éledeznek az idegek és ez azzal jár,

hogy zsibbadnak, égnek a lábaim.
�Milyen elképzeléseid vannak a jövõre nézve?
� Nagyon szeretnék a vendéglátásba visszamenni dolgozni, de hogy

mely területére, azt majdmégmeglátjuk! És természetesen én is szeretnék
családot, gyerekeket!

Végül engedd meg, hogy ebben a várakozással teli idõszakban jobbu-
lást, kitartást kívánjak az olvasók, és az érted, neked drukkolóminden jó-
érzésû dömsödi nevében!

Vass Ilona
-szerk-

Õssejt-injektálás

Kezelés

Dr. Etou és én
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Újonnan beszerzett könyveink közül sze-
retnénkmost kettõt figyelmükbe ajánlani!
POPPER PÉTER PILÁTUS TESTAMEN-

TUMA c. mûvérõl: a szerzõ saját elmondása
szerint minden írása közül ez a legkedvesebb
számára.

�A téma a ke-
r e s z t é n y s é g
megszületése, a
N á z á r e t b õ l
származó rabbi
Jesuá Há.Nocri,
vagyis Jézus
alakja, viszonya
õsei alakjához,
vallásához.
A korszak

szereplõinek lé-
lektani helyzete
is érdekes. Egy
mûvelt római
tisztet Júda
helytartójává
emeli a sors.

Idegenkedik a számára barbárnak tûnõ zsidó
vallásos kultusztól, demégis egyre inkább bevo-
nódik amessianisztikus eszme vonzáskörébe.�
Igazi felüdülést nyújt KARINTHY FRI-

GYES: AZ EMBERKE TRAGÉDIÁJA: MA-
DÁCH IMRIKE UTÁN ISTENKÉRÕL,
ÁDÁMKÁRÓLÉSLUCI FERKÓRÓL.
�A versikéket Karinthy Fricike írta. A cson-

kán fennmaradt kézirat kiegészítõ részeit Karin-
thy Ferenc írta.�

DORIS LESSING kapta az idei irodalmi
Nobel-díjat.
�Aperzsiai születésû írót úgyméltatja az aka-

démia indoklása, mint �azt a nõi tapasztalatok-
kal rendelkezõ elbeszélõt, aki (mûveiben) két-
kedéssel és látnoki erõvel vizsgálja a megosz-
tott civilizációt�. Az indoklás szerit �az emberi-
séget a primitívebb életformához visszakény-
szerítõ globális katasztrófa látomása különösen
foglalkoztatja Doris Lessinget, és ez újra és újra
felbukkan az utóbbi években írt könyveiben�.
87 évével Doris Lessing vált a valaha volt leg-
idõsebb díjazottá. Õ a tizenegyedik nõ, akimeg-
kapja az irodalmi Nobel-díjat.�
Könyvtárunkban fellelhetõ egyetlenmûve:A

FÛDALOL címet viseli.

Minden kedves olvasónak kellemes kikap-
csolódást és

Áldott Karácsonyi Ünnepeket
Kívánnak a könyvtár dolgozói!

ÜNNEPI ZÁRÁSUNKA
KÖVETKEZÕKÉPPALAKUL:

DECEMBER 19. � JANUÁR02-IG
ZÁRVA

NYITÁS JANUÁR03-ÁN,
CSÜTÖRTÖKÖN

Vass Ilona
(könyvtáros)

Jelentkezési határidõ: az egységcsomagokat 2008. február 01-ig kell az
iskolához eljuttatni.

Ajelentkezés feltételei:

�magyar állampolgár, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezõ olyan
személy, aki a magyar állampolgárságot legkésõbb a beiratkozásig
megszerzi,

� 18. életévét betölti a jelentkezés évében, de 33 évesnél nem idõsebb,
� cselekvõképes,
� állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik,
� büntetlen elõéletû, és életvitele kifogástalan
(a Rendõrség a szolgálati törvénye alapján csak olyan személyeket fo-
gadhat, akinek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal
szembeni társadalmi elvárhatóságoknak megfelel. A kifogástalan élet-
vitel meglétét a rendõrség illetékes vezetõje jogosult megállapítani. A
közeli hozzátartozók és a jelentkezõvel közös háztartásban élõk életvi-
telét abból a szempontból vizsgálják, hogy a szolgálat törvényes és be-
folyástól mentes ellátását veszélyezteti-e),

� közép, vagy emeltszintû érettségivel rendelkezik (vagy a képzés meg-
kezdéséig eredményes érettségi vizsgát tesz),

� vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához
szükséges vizsgálaton való részvételt,

� elfogadja egyes alkotmányos jogainak a fegyveres szervek hivatásos ál-
lományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. éviXLIII. törvény
szerinti korlátozását, amennyiben tanulmányai sikeres befejezése után
hivatásos állományba kerül,

� hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakóhelyi és csa-
ládi körülményeinek, illetve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak
elõzetes vizsgálatához,

� vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó � szerzõdésben
foglalt - követelmények, kötelességek teljesítését,

� befizeti a jelentkezési adminisztrációs költséget (jelen felvételi eljárás
idõszakában 3.000 Ft-ot).
A felvételrõl és az egységcsomag átvételérõl Tóth Gyuláné rendõr õr-

nagynál, Szabó Sándor r.alezredesnél a Ráckevei Rendõrkapitányságon
személyesen, vagy a 06-24-518-680, vagy az 518-690-es telefonszámon
lehet érdeklõdni.
Az egységcsomagok az internetrõl is letölthetõk az IRM Oktatási Fõ-

igazgatóság honlapjáról (www.rendeszeti-oktatás.hu), a jelentkezési egy-
ségcsomagban található.

Könyvtári kistükör

A Ráckevei Rendõrkapitányság felvételt hirdet Rendészeti
Szakközépiskolán 2008 szeptemberében induló képzésre
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A település határában lévõ erdõk évrõl évre
egyre jobban megritkulnak, mivel a községben
mezõõri szolgálat évek óta nem mûködik, ezért
nekünk rendõröknek kell fellépnünk az illegális
favágókkal szemben. A téli hónapokban a nap-
pali órákban látni lehet, hogy a gépkocsikból ki-
lóg a kivágott fa, lovaskocsival és kerékpárral is
viszik. A leggyakrabban elõforduló utcák a
Védgát, Attila, Némedi és a Rákóczi. Kérjük a
lakosságot, ha látják, jelezzék felénk, mert ezen
személyek nem csak egy alkalommal viszik a
kivágott fát.
Beszélnünk kell az ittas vezetésrõl, mert sok-

szor felteszik nekünk a kérdést: �Ha iszom egy-
két pohárral, miért nem közlekedhetek Dömsöd
területén?�
A büntetõtörvénykönyv 188. § 1. bek. Aki

szeszes italtól befolyásolt állapotban, vagy a ve-
zetési képességre hátrányosan ható szer befo-
lyásolása alatt vasúti v. légi jármûvet v. úszó
munkagépet v. közúti gépimeghajtású jármûvet
vezet, vétséget követ el. Továbbá a törvény nem
menti fel azon személyeket sem, akik lovasko-
csival vagy kerékpárral közlekednek ittasan a
kõúton, ugyanis ebbõl gyakran probléma és fél-
reértés van.
Tehát mielõtt bárki is kimerítené az ittas ve-

zetés törvényi tényállását, elõtte gondolja végig,
hogy mit is veszíthet egy közúti ellenõrzés so-
rán, akár a vezetõi engedélyt, aminek eltiltása
több hónap is lehet, vagy nem beszélve a közle-
kedési balesetekrõl, ahol mindenképpen az ittas
személy lesz a baleset felelõse.
Az elmúlt hetek alatt több esetben kaptunk

bejelentést az üdülõterületrõl és a községbõl
egyaránt, hogy beépített kovácsoltvas kapukat
eltulajdonítottak reggelre. Mivel a kovácsolt
vaskapuk igen drágák, a sértettek jogosan mér-
gesek. Valószínû, hogy a kapukat nem fémhul-
ladékként fogják értékesíteni az elkövetõk, ezért
a rendõrség a lakosság segítségét kéri, hogy aki
információval tud szolgálni, vagy esetleg el-
adásra kínáltak fel neki vaskaput, kérjük a döm-
södi kmb. irodán jelezze!

Néhány KRESZ módosításra hívnám fel a fi-
gyelmet, mely mindannyiunkra nézve hasznos!

� 2008. jan. 1-jétõl lép hatályba, hogy lakott
területen kívüli úttesten, annak leállósávján és
útpadkán tartózkodó gyalogosoknak éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén � fényvisz-
szaverõmellény használata kötelezõ.

A gyermekeknek is kötelezõ a fényvisszave-
rõ mellény, kivéve, ha a felnõtt ölében tartózko-
dik. A rendelet elõírja, mûszaki hibamiatt, vagy
egyéb okból, megálló jármûbõl kiszálló szemé-
lyekre is vonatkozik, de nem a gépjármûvezetõ-

nek kell gondoskodni arról, hogy a jármûbõl ki-
szálló utasoknak legyen.
� 2007. júniustól lépett hatályba, lakott terü-

leten kívül éjszaka, és korlátozott látási viszo-
nyok között a kerékpárt hajtó személynek � a
kerékpár kivilágítása mellett � fényvisszaverõ
mellényt is viselni kell.
2008. jan. 1-jétõl kézikocsival közlekedõ sze-

mélynek lakott területen kívül, az állatot hajtó
vagy vezetõ személynek lakott területen kívül
úttesten vagy leállósávon éjszaka és korlátolt lá-
tási viszonyok között a láthatósági mellény kö-
telezõ.
A lóháton közlekedõ személynek nem kell,

ugyanis vezetõnek minõsül a KRESZ 21. §-a
alapján.

� A gyerekülés, a gyerekbiztonsági rendszer
használat a következõkben változott:
Abban a gépkocsiban, amely gyári kialakítá-

sa miatt alkalmatlan a gyermekbiztonsági rend-
szer beszerelésére � az autóbuszok kivételével �
3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, a 3
évnél idõsebb gyermek pedig csak a hátsó ülé-
sen foglalhat helyet.
A gyermekbiztonsági rendszer használata

135 cm testmagasság alatt kötelezõ. Ha a gyer-
mek a hátsó ülésen foglal helyet, legalább 135
cm testmagasságú és 3 évesnél idõsebb, az ülé-
sen beszerelt biztonsági övvel is rögzíthetõ. A
gépkocsi elsõ ülésén 150 cm-nél kisebb testma-
gasságú gyerek csak gyermekbiztonsági rend-
szerben rögzítve szállítható, a jármû szokásos
haladási irányával ellentétes irányban, és csak
abban az esetben szerelhetõ be, ha az ülésekhez
légzsákot nem szereltek fel, vagy a légzsák mû-
ködésbe lépését elõzetesenmegakadályozták.

Balázs Csaba
körzetimegbízott

A mindennapossá váló esõk, szitálások, a
nyálkás, havas utak és a köd a téli közlekedés
velejárói, amelyek a felkészületlen autóst ve-
szélybe sodorják. Alapkövetelmény a gépjármû
gumik kifogástalan állapota. A téli gumi tulaj-
donságai közé tartozik, hogy a nyári guminál
jobb a folyadék-elvezetõ képessége, és hideg-
ben is jó a tapadása az úttesthez. Ha valakinek
csak két téli gumija van, akkor mindenképpen
hátra szerelje fel azokat, mert megcsúszáskor a
kocsi elejét könnyebb irányítani, mint a kilen-
dülõ hátsó részt. Téli gumikkal a nyálkás úton a
fékút is rövidebb, de nagyon fontos, hogy min-
dig az útviszonyoknak és a közlekedés meneté-
nek megfelelõ sebességet válasszon az autós.
Téli átálláskor ellenõriztetni kell a gépjármû
fékberendezését és a lengéscsillapítókat. Nem

árt ellenõrizni, hogy a lámpáinkmegfelelõen le-
gyenek beállítva, nem kell elvakítania sofõrtár-
sakat, illetve a ködlámpákat csak ténylegesen
ködben szabad használni.
Éjszaka és rossz látási viszonyok között még

kellõ közvilágítás mellett is csak rövid távolsá-
got lehet belátni. Még ezt a látótávolságot is le-
ronthatja a rossz fényszóró beállítás, a színezett
ablaküveg. Kell az autóban egy megfelelõ pá-
rátlanító rendszer, hátsó szélvédõ fûtés, és kell a
jóminõségû ablaktörlõ lapát. Rossz látási viszo-
nyok között az irányjelzõt és a féklámpát is idõ-
ben, egy kissé hamarabb kell használni, de nem
megtévesztõmódon. Ködben a konvojban hala-
dás kis biztonságot adhat, de nagyon ügyelni
kell a megfelelõ követési távoság betartására.
Ellenõriztetni kell a téli hûtõfolyadék szintjét és
fagyáspontját is. Az akkumulátoroknál, típustól
függõen persze, a folyadékot desztillált vízzel
kell pótolni. Hidegindításkor a jármû csak
megfelelõ állapotú gyertyával fog elindulni, de
jó ellenõrizni a levegõszûrõ tisztaságát és a me-
leglevegõs fûtés útját is. Diesel jármûveknél a jó
kompresszió, a megfelelõ tisztaságú üzem-
anyag és a kifogástalanul mûködõ porlasztó-
csúcs elengedhetetlen a téli közlekedésnél.

A Ráckevei Rendõrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztály tájékoztatja a Tisztelt Olva-
sókat, hogy anyagi káros balesetnél megszûnt a
helyszínen történõ bírságolás gyakorlata. Tehát
amennyiben a baleset helyszínén megjelenik a
rendõr, akkor intézkedési kötelezettsége van és
szabálysértési eljárást fog kezdeményezni.
Azaz nincs a helyszínen bírság és máris leren-
dezve a baleset, hanemminden egyes balesetnél
szabálysértési eljárás indul. Ha a felek rendõr
nélkül megegyeznek, akkor szabálysértési eljá-
rás nem indul. Azért az fontos, hogy a legkisebb
sérülés esetén is rendõrt kell hívni a baleset
helyszínére.
A Ráckevei Rendõrkapitányság Igazgatás-

rendészeti Osztály felhívja a tisztelt fegyveren-
gedéllyel rendelkezõ ügyfelek figyelmét, hogy
nem fognak mindenkinek külön értesítést kül-
deni a fegyverengedély érvényességének lejár-
táról. Az engedély lejárta elõtt 30 nappal kezde-
ményezni kell a fegyvertartási engedélymegújí-
tását, különben automatikusan visszavonják az
engedélyt.

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
(Módosul aKRESZ szabályzata, Jó tanácsokautóval közlekedõknek!)
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ADömsödi Polgárõr Egyesület hívja és várja tagjai sorába a polgár-
õrség céljaiért aktívan tenni akaró felnõtt polgárokat! Jelentkezését vár-
jaDobosGyörgy parancsnok.

Az alábbi sorokban tájékozódhatnak arról, hogy ki lehet polgárõr, va-
lamint megismerhetik a polgárõrrel szemben támasztott elvárásokat.

Polgárõr lehet: minden büntetlen elõéletû magyar vagyMagyarorszá-
gon letelepedett illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelke-
zõ magyar állampolgár, aki a mozgalom célkitûzéseivel egyetért, azok
megvalósítása érdekében önként, díjazás nélkül, szabadidejében tenni
kíván,a polgárõr egyesület a tagjai közé felveszi és sikeres alapvizsgát tett.

A polgárõr szervezet számára jelentõs anyagi vagy erkölcsi támogatást
nyújtó jogi vagy természetes személyek a közgyûlés döntése alapján a pol-
gárõrmozgalom, egyesület, szervezetpártoló tagja címet nyerhetik el.

A polgárõr szervezet a polgárõr mozgalom érdekében kifejtett tevé-
kenysége, közéleti szereplése alapján természetes személyeknek tiszte-
letbeli tag címet adományozhat.

APolgárõrrel szemben támasztott elvárások:

APOLGÁRÕRaktívan vegyen részt egyesületénekmunkájában, vál-
laljon szerepet a mozgalom célkitûzéseinek megvalósításában, a polgár-
õr szolgálatok teljesítésében.

� Tekintse fontos feladatának a szûkebb és tágabb környezetében élõk
egymás iránti tiszteletre, megbecsülésre ösztönzését, az egymás érdekeit
figyelembe vevõ, korrekt emberi kapcsolatok kialakítását.
� Érezzen felelõsséget szûkebb és tágabb környezete biztonságáért,

nyugalmáért.Vállaljon kezdeményezõ szerepet annakmegvalósításában.
� Ne valljon magáénak, ne fogadjon el, és ne terjesszen szélsõséges

nézeteket. Utasítson el bármilyen kisebbséghez vagy etnikai hovatarto-
záshoz, meggyõzõdéshez, nemhez, fajhoz kapcsolódó diszkriminatív
magatartási megnyilvánulásokat.
� Ápolja a polgárõr mozgalomra és az egyesület életére jellemzõ baj-

társi szellemet.Képviselje a közbiztonság érdekeitminden társadalmi fó-
rumon. Bajbajutott társainak nyújtsonminden törvényes eszközzel segít-
séget.Támogassa a közbiztonság fenntartása érdekében hivatásszerûen
tevékenykedõ állami és önkormányzati szervek munkáját. Mûködjön
közre a közösség érdekeit szolgáló kezdeményezések felkarolásában.

� Ne képviseljen olyan nézeteket, eszméket amelyek a lakosság nyu-
galmával, közbiztonságával ellentétesek.
� Vegyen részt a környezetében észlelt, társadalmi együttélést zavaró,

annak normáiba ütközõ magatartásformák, jelenségek megelõzésében.
Mûködjön közre azok elhárításában.

A januári számban a polgárõr jogairól, kötelezettségeirõl és a polgár-
õr szolgálatról olvashatnak.

HAMARABBSÖTÉTEDIK�KÉSÕBBVILÁGOSODIK!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közlekedés biztonsága érdekébenmind
a gyalogosan,mind a jármûvel közlekedõk saját és embertársaik testi ép-
ségének megóvása, valamint a balesetek megelõzése érdekében gondos-
kodjanak amegfelelõ láthatóságról: lámpák, fényvisszaverõk, láthatósá-
gi-mellény használatáról!

A novemberi számban a Rendõrségi hírekben Szabó Sándor r. alezre-
des úr tájékoztatott a közúti balesetrõl és amagánlakások sérelmére elkö-
vetett bûncselekményekrõl: a betörésekrõl, lopásokról a településünkön.
Nem gyõzzük elégszer kérni, felhívni a figyelmüket, hogy VIGYÁZ-
ZUNK, FIGYELJÜNK ÉRTÉKEINKRE és EGYMÁSRA! � elõzzük
meg a bajt!

A polgárõrségmozgó figyelõ-jelzõ szolgálatának a bûncselekmények
megelõzése is feladata.
E szerint, aki környezetében idegen személyeket, gépjármûvet vagy

szokatlan eseményt, cselekedetet észlel, feltétlenül értesítse a polgárõrö-
ket vagy a rendõrséget a bûncselekmények megakadályozása, felderítése
érdekében a következõ telefonszámokon:
DobosGyörgy parancsnok: 06 (70) 332 8864
Ráckevei Rendõrkapitányság ügyelete: 06(20)444 1268

06(24)518 680

Varga Júlia
sajtóreferens

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
SikerekbenGazdagÚj Esztendõt kívánunk a

polgárõrség tagjainak, együttmûködõ partnereink-
nek, támogatóinknak és az olvasóknak!

ADömsödi Polgárõr Egyesület nevében:
DOBOSGYÖRGYparancsnok

2007 tavaszán merült fel az a gondolat, hogy
Dömsödön is rendezzünk egy olyan közösségi
napot, melyhez hasonló a környezõ községek-
ben már mûködik, ami a családról, a barátság-
ról, a barátokról szól. Hozzuk össze a családo-
kat, baráti társaságokat úgy, hogy a dömsödi
Duna-parton közösen készítsenek egy halászlét,
amit utána elfogyasztanak.
Az ötlet Illés Gyulától indult, aki Dömsödre

visszakerülve a Kék Duna Kisvendéglõt üze-
melteti. Ötletét a Dömsödi Horgász Egyesület

kibõvítette azzal, hogy erre a napra szervez egy
meghívásos horgászversenyt.
Ezt követõen Gyula és a �Horgászok� meg-

kerestek több helyi civil szervezetet az ötlettel,
elkezdõdött a szervezés.
Itt bekapcsolódott aMég 1000 évDömsödért

Egyesület Közhasznú Szervezet, az Iringó Fel-
nõtt Színjátszókör, a Polgárõrség, aMéhészek, a
Vadászok és több, a céllal egyetértõ magánsze-
mély.
Az elsõ feladat az volt, hogymi legyen a ren-

dezvény neve, hol, hogyan és mikorra szervez-
zük?
Többszöri és folyamatos egyeztetés után az a

döntés született, hamár van horgászverseny, ak-
kor a fõzés is legyen versenyszerû. Ne csak ha-
lászlét, halétket lehessen fõzni, hanem bármi-
lyen, szabadban elkészíthetõ ételt. A rendez-
vényt � mivel a horgászat végeredménye a Hal,
a rendezvény pedig a festõi Duna-parton lesz, a
fõzés egyik legfontosabb eleme aVíz, így Hal �
Víz Nap-nak neveztük el.
Megszületett a meghívásos-fõzõverseny ki-

írása, mely három kategóriát határozott meg:
1./ Halételek kategória, melybe minden hal-

ból készült étel beletartozott.

HÍVUNK-VÁRUNK!

Dömsödi Hal � Víz Nap 2007
(Elmaradt beszámoló)
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2./ Hagyományos magyar ételek kategória,
mely alatt a bográcsban fõtt pörköltet és gulyást
értettük.
3./ Egyéb ételek kategóriába pedig minden

egyéb, szabadban elkészíthetõ étel beletarto-
zott.
Figyelembe véve a környezõ települések ren-

dezvényeit, a (reméljük) hagyományt teremtõk
kezdeményezéseit, így az idõpont június 23.
(szombat) lett!
A rendezvény védnökeinek felkértük dr.

Molnár Pált, a Kis-Dunamenti Civil Szerveze-
tek elnökét és Bencze Istvánt, községünk pol-
gármesterét.
Ezt követõen elindult a szervezés.
A Horgászverseny szervezését és lebonyolí-

tását Ács Balázs, az egyesület alelnöke vállalta.
A rendezvényen megjelenõ gyermekek, fel-

nõttek részére Korona Sándor elnök vezetésé-
vel a Még 1000 év Dömsödért Egyesület Köz-
hasznú Szervezet és a Gyermekbarát Egyesület
biztosított elfoglaltságot (arcfestés, szabadtéri
játékok, pecázós verseny, vetélkedõ stb.). Az
Iringó színjátszósok közül Kincses István vál-
lalta a �házigazda� szerepét, és az egész rendez-
vény alatt folyamatos tájékoztatást adott min-
den fontos eseményrõl. Levezényelte a zsûri-
zést, ismertette az eredményeket.
A szervezõk a fõzõverseny értékelésére fel-

kérteDoroszlay Lászlót, a Retró vendéglõ tulaj-
donosát, Kudar Zsigmondné volt polgármester
asszonyt, Takács Istvánt, aki a bográcsos ételek
ismerõje, Tóthné Erzsikét, az Óvodakonyha fõ-
szakácsát és Tóth Istvánt, a KCSZSZ alelnökét,
aki egyben a zsûri elnöke volt.
A versenyre díjakat ajánlottak fel:
AKisdunamenti Civil Szervezetek Szövetsé-

ge, DömsödNagyközség Polgármestere, a Rác-
kevei Duna-ági Horgász Szövetség, a Dömsödi
Horgász Egyesület, a Kék Duna Kisvendéglõ, a

kiskunlacházi Retró
Vendéglõ, a Dömsödi
Borászati Kft., az ÁCS-
I Autósbolt és Bõdi
Endre, mint magánsze-
mély.
A versenyre végül 27

nevezés érkezett, akik
összesen 34 ételt készí-
tettek el. Az ételek kö-
zött olyan különleges-
ségek is voltak,mint sa-
vanyúkáposztás halász-
lé, vagy bio babgulyás,
az a�la lecsó Vajtiasan,
a kecskepörkölt, szar-
vaspörkölt, de a hagyo-
mányos magyar ízeket
és szaftokat felsorakoz-
tató étkek, a csülkös-
pacal, a birkapörkölt stb. sem hiányoztak.
Örvendetes, hogy 12 vállalkozás, szakmai

csoport munkatársaikkal és azok családjaival
vett részt, a másik 15 pedig családok nevezése
volt.
A résztvevõk: Bio-Pannónia Kft.; Iringó

Színjátszókör �Még 1000 év Dömsödért Köz-
hasznú Egyesület; Fülöp Lászlóné; Nagy Fe-
renc; Banya Klub; Zenészek csapata; Dömsödi
Sportegyesület; Dömsödi Méhész Egyesület;
Dömsödi Lobogó Vadásztársaság; Németh Jó-
zsef; Mészáros Ferenc; Bõdi Endre; Bõdi Zsig-
mond;Cwick István; Feigl István;Gulyás Trans
Kft.; J és Cs Trans Kft.; Fabók Ferenc; Gáspár
Ferenc; Gáspár László; Dömsödi Horgász
Egyesület; Ráckevei Duna-ági Horgász Szövet-
ség; Tokay Ferenc; Balogh Lászlóné; Duna-ági
Halõrök csapata; Dömsödi Polgárõrség; Sziget-
becsei Vidámfiúk.
A jó hangulatú Hal � Víz Napon a finom ét-

kek és borokmellett újra egymásra talált sok ba-
rát, régen volt ismerõs, haver. Az egész nap a
barátságról, a fõzögetésrõl, a komaságról és a
közös élmények lelket építõ csodájáról szólt.
Sok ilyen napra lenne szükségünk!
Reményeink szerint 2008-ban is lesz Hal �

Víz Nap, még színesebb és bõvebb program-
mal, lehetséges, hogy már NAPOK-ként kerül-
het be a dömsödiek és az idelátogatók jó emlé-
kezetébe!

Dömsödi Civilek

NYILATKOZAT
ADömsödi Horgász Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2006. évi személyi jöve-

delemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel!
Egyesületünk számlájára 265.228 Ft érkezett.
A beérkezett összeget 2008. évben nyugdíjas, 80 éven felüli horgászaink ingyenes horgásza-

ti lehetõségének biztosítására, valamint rendezvényeink színvonalának emelésére kívánjuk for-
dítani. H.E.Önkormányzat

PROGRAMOK A
SPORTCSARNOKBAN

ÁLLANDÓPROGRAMOK

Kézilabda (lány)
Hétfõ: 17.30-19.00, Péntek: 18.00-19.00

Kézilabda (nõi) Csütörtök:18.00-19.00
Nõi torna:
Kedd: 19.00-20.00, Péntek: 18.00-19.00

Labdarúgó edzések:
Kedd: 15.00-16.30, Csütörtök 16.00-17.30

Konditerem:
H-P: 08.00-22.00, SZ-V: ---

Egyéb progranjaink
2007. 12. 14. Péntek 13.00-17.00
Labdarúgó kupaDiákolimpia

2007. 12. 15. Szombat 10.00-16.00
Labdarúgó kupaGyerek

2007. 12. 22. Szombat 10.00-16.00
Labdarúgó kupa Gyerek

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.

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
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1. A bajnokság helyszíne:
Dömsödi Sportcsarnok
Dömsöd, Széchenyi út 9/c

2. A bajnokság idõpontjai:
2008. 01. 27. vasárnap 10.00-tól
2008. 02. 23. szombat 10.00-tól
2008. 03. 08. szombat 10.00-tól
2008. 04. 26. szombat 10.00-tól

3. A bajnokság célja:
Játéklehetõség biztosítása az asztaliteniszt

szeretõ sportbarátok részére.

5. Nevezés:
Nevezés a helyszínen, 9.00-ig

6. Nevezési díj:
A kupa lebonyolításához szükséges hoz-

zájárulási díj összege felnõttek esetében 500
Ft/fõ, gyermekeknél 300 Ft/fõ, amelyet a
nevezéskor kell befizetni.

7. A bajnokság résztvevõi:

Felnõtt férfi (18- )
Felnõtt nõi (18- )
Gyermek I. (16-18 év)
Gyermek II. (14-16 év)
Gyermek III. (12-14 év)

8. A bajnokság lebonyolításának rendje:
Az egyes korosztályokban a nevezõk lét-

számának függvényében körmérkõzéses for-
mában, illetve csoportok kialakításával.

9. Játékszabályok:
Az asztalitenisz általános szabályai szerint.

10. A helyezések eldöntése:
I. hely: 3 pont
II. hely: 2 pont
III. hely: 1 pont

A bajnokság végsõ sorrendjének megál-
lapítása a következõképpen történik:
1. a játékos által elért pontszám
2. az egymás elleni mérkõzés eredménye
Az egyes fordulókat külön-külön is

értékeljük.

11. Díjazás
A fordulók I-II-III. helyezett versenyzõi

érmet és oklevelet kapnak.
A bajnokság legjobbjait korosztályonként

egy asztalitenisz ütõvel jutalmazzuk. A II-III.
helyezettek serleg díjazásban részesülnek.

12. Egyéb:
A játékosok a kupán saját felelõsségükre

vesznek részt. A játék közben elõforduló bale-
setért, sérülésért a rendezõség felelõsséget nem
vállal.
Az õrizetlenül hagyott tárgyakért, felsze-

relésekért tulajdonosuk felel.

Dömsöd, 2007. december 01.

Rendezõ:
Dömsödi Sportközpont
2344Dömsöd, Széchenyi u. 9/c
Tel.: 06 20 314 5794
Mail: domsodsport@kevenet.hu

1. A bajnokság helyszíne:
Dömsödi Sportcsarnok
Dömsöd, Széchenyi út 9/c

2. A bajnokság idõpontjai:
2008. 01. 13. vasárnap 10.00-tól
2008. 02. 24. vasárnap 10.00-tól
2008. 03. 15. szombat 10.00-tól
2008. 04. 19. szombat 10.00-tól

3. A bajnokság célja:
Játéklehetõség biztosítása a tollaslabdát

szeretõ sportbarátok részére.

5. Nevezés:
Nevezés a helyszínen, 9.00-ig

6. Nevezési díj:
A kupa lebonyolításához szükséges hoz-

zájárulási díj összege felnõttek esetében 500
Ft/fõ, gyermekeknél 300 Ft/fõ, amelyet a
nevezéskor kell befizetni.

7. A bajnokság résztvevõi:

Felnõtt férfi (18- )
Felnõtt nõi (18- )
Gyermek I. (16-18 év)
Gyermek II. (14-16 év)
Gyermek III. (12-14 év)

8. A bajnokság lebonyolításának rendje:
Az egyes korosztályokban a nevezõk lét-

számának függvényében körmérkõzéses for-
mában, illetve csoportok kialakításával.

9. Játékszabályok:
A tollaslabda általános szabályai szerint.

10. A helyezések eldöntése:
I. hely: 3 pont
II. hely: 2 pont
III. hely: 1 pont

A bajnokság végsõ sorrendjének megál-
lapítása a következõképpen történik:
1. a játékos által elért pontszám
2. az egymás elleni mérkõzés eredménye
Az egyes fordulókat külön-külön is

értékeljük.

11. Díjazás
A fordulók I-II-III. helyezett versenyzõi

érmet és oklevelet kapnak.
A bajnokság legjobbjait korosztályonként

egy tollaslabda szettel jutalmazzuk. A II-III.
helyezettek serleg díjazásban részesülnek.

12. Egyéb:
A játékosok a kupán saját felelõsségükre

vesznek részt. A játék közben elõforduló bale-
setért, sérülésért a rendezõség felelõsséget nem
vállal.
Az õrizetlenül hagyott tárgyakért, felszerelé-

sekért tulajdonosuk felel.

Dömsöd, 2007. december 01.

Rendezõ:
Dömsödi Sportközpont
2344Dömsöd, Széchenyi u. 9/c
Tel.: 06 20 314 5794
Mail: domsodsport@kevenet.hu

� TÉLI KUPA �
ASZTALITENISZBAJNOKSÁGVERSENYKIÍRÁSA

� TÉLI KUPA �
TOLLASLABDABAJNOKSÁGVERSENYKIÍRÁSA
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ÁLLANDÓPROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállí-
tás 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 bemutató-
ja az OMKelõterében.

FELHÍVÁSKIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató
kiállításra hívunkminden vállalkozó kedvû be-
mutatkozót.

APetõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ

2007. december havi programja

2007. december 14. /péntek/ 9,00 � 14 óráig
BANYAKLUBRUHABÖRZÉJE!

2007. december 15. /szombat/ 14 � 18 óráig
BABABÖRZE

2007. december 15. /szombat/ 19 órától
Karácsonyi Bál a CigányKisebbségi
Önkormányzat szervezésében
Sztárvendég!!! Büfé! Vacsora!

2007. december 17. /hétfõ/ 14,00 órától
Dömsödi IdõsekKarácsonya

Amûsorban fellépnek: Földi Irén,Molnár
Edit, Szász Dániel, Vass Varga László

nótaénekesek, Farkas Ági zongoramûvész,
dömsödi nyugdíjas klub, apaji nyugdíjas

klub, BanyaKlub, Ju és Zsu énekes csoport
tagjai, Dezsõ Lajos AMI társastáncos

növendékei

2007. december 21. /péntek/ 18 óra
Karácsonyi Koncert

Fellépõmûvészek:
Pándi Piroska, aMagyar Állami

Operaház énekesnõje
Csák József, aMagyar Állami Operaház

magánénekese
Gróf Széchenyi IstvánÁltalános Iskola

tanulói
Musica Nostra Nõi Kórus

vezényel: Krnájszki Istvánné

2007. december 27-31.
ÉVZÁRÓNEMZETKÖZI

SAKKVERSENY
Helyszín: Dömsöd, Béke tér 2.

Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

Rendezõ: DunaharasztiMTK
Sakkszakosztálya

Résztvevõk: minden 2007-re érvényes
játékengedéllyel rendelkezõ

Lebonyolítás: 9 fordulós svájci rendszer,
játékidõ 2x2 óra

Holtverseny esetén a helyezés eldöntése:
Bucholcz, progresszív

Díjazás: I. 60.000.-; II. 40.000.-; III. 30.000.;
IV. 20.000.-; V. 15.000.-; VI. 10.000.-

NETTÓ! +
5 különdíj: Nõi, 18 év alatti, 60 év feletti,

Élõ nélküli, 2000 Élõ alatti
Nevezési díj: Élõ nélkül: 6.000 Ft

2000 élõ alatt: 4.000 Ft
2000 élõ felett: 3.000 Ft

Nemzetközi címviselõknek ingyenes
Program: Regisztráció a verseny helyszínén

2007. december 27-én
1/2 8 óra és 9 óra 45 perc között

Megnyitó: 9 óra 45 perc
1. forduló: XII. 27. 10 óra
2. forduló: XII. 27. 15 óra
3. forduló: XII. 28. 9 óra

4. forduló: XII. 28. 14,30 óra
5. forduló: XII. 29. 9 óra

6. forduló: XII. 29. 14,30 óra
7. forduló: XII. 30. 9 óra

8. forduló: XII. 30. 14,30 óra
9. forduló: XII. 31. 9 óra

Eredményhirdetés: 13 óra 15 perc!
Nevezési határidõ: 2007. december 23.

Szállás:Honvédüdülõbenaversenyteremtõlkb.
500m-re2-3ágyas, zuhanyfülkés szobákban.

3 ágyas szobában: 1.500 Ft/fõ/éj
2 ágyas szobában: 2.000 Ft/fõ/éj
1 ágyas szobában: 3.000 Ft/éj
Magánszállás: 2.500 Ft/fõ/éj

Nevezés és további információ:
Frank József

2344DömsödHold u. 14.
Telefon: 06-20-3363-698

PROGRAMOK AZ OMK-BAN Ajándék játék

Jönnekmajd az õszi
szelek
Követi a tél, s
hidegek
Ridegmagány
Ez a sorsotok
özvegyek
Kívánom:
Szobáitok legyen
meleg
Érintsenek baráti
kezek
Legyen kire gondolnotok
Kerüljenek fondorlatok
Kertetekben legyen virág
Hiszmindenik egy csoda-világ
Sohse fájjon a lábatok
Esküvõkön táncoljatok
Pletykáljatok édesdeden,
Kedves unokátok legyen
Süssetek finom süteményt,
Majszolgatva, olvassátok
e költeményt.

Dömsöd, 2007. 10. 10.

Juliska néni
(Szujkó-Lacza)

Fotó:Kõvári Zoltán

Keresztrejtvény
eredmény

Október havi helyes keresztrejtvény
megfejtésünk a következõ:

�Aki hibátlan lovat keres!�

Aszerencse ezúttalMolnár Judit (Döm-
söd, Felszabadulás u. 9/a) kedves megfej-
tõnknek kedvezett, aki nyereményét, a 2000
Ft értékû vásárlási utalványát levásárolhatja
azÁzsió 2000Bt. italdiszkontban.

Gratulálunk!
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EExxkklluuzzíívv KKaarrááccssoonnyy
Hungaroton ajánlata,

köszönet érte
HarmathnéRozsár Zsuzsinak

NyNyerereméeménnyysarsarokok
KedvesOlvasók!

Ebben a játékban aHungaroton 2007. december emblémával ellátott sarkot,
levágva névvel, címmel ellátva az OMK-ban elhelyezett (Hírnök feliratos)

dobozba eljuttatni szíveskedjenek!
A beérkezett borítékok közül sorsolunk, a nyertes pedig CD-t kap
ajándékba, melyen ifj. Sánta Ferenc és népi zenekara magyar-

nótákat és csárdásokat játszik.
Elõzõ havi játékunk nyertese: Kovács Dóra (Dömsöd,
Dabi krt. 26/a), aki Csepregi Éva legújabb kiadású CD-

jét veheti át a könyvtárban!
Gratulálunk a nyertesnek, a játékhoz pedig jó
szórakozást kívánunk!

NYEREM
ÉNYSAROK

2007.DECEM
BER
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Az utolsó négy forduló eredményei:

Tárnok : Dömsöd 7:1
Nagy gólarányú vereséget szenvedett tar-

talékos csapatunk.
Dömsöd : Tápiószecsõ 0:3
A hazai pálya elõnye is kevés volt a jó

eredményre.
Üllõ : Dömsöd 5:1
Az eredmény a jelenlegi erõviszonyokat

mutatja.
Dömsöd : Diósd 2:3
A 88. percben fejelte a gyõztest gólt a

Diósd csatára.
Csapatunk gyengén szerepelt a Pest me-

gyei bajnokságban, ennek ellenére dicsé-
retet érdemelnek a játékosok és a vezetõk is
kitartásukért, igyekezetükért.

Varsányi Antal

Volánbusz tájékoztatója
2007. december 7.

ABudapesti Közlekedési Szövetség és a Vo-
lánbusz Zrt. tájékoztatója.
A Budapesti Közlekedési Szövetség és a

Volánbusz Zrt. együttmûködésének köszönhe-
tõen kísérleti jelleggel indult el a Pilisi-meden-
cében a 10-es út mentén közlekedõ elõvárosi
autóbuszok vonalszámozása. A budapesti köz-
lekedésben elterjedt helyi vonalszámokhoz ha-
sonlóan a helyközi autóbuszok is számozást
kapnak, amely segítségével az utasok könnyeb-
ben tájékozódhatnak, illetve egyszerûbbé válik
a megállóhelyre érkezõ autóbuszok azonosítója
is. A megállóhelyeken található menetrendi in-
formáció megjelenítését is módosították, a bu-
dapesti helyi közlekedésbenmármegszokott tá-
jékoztatókhoz igazodva.
Az együttmûködés második lépéseként

2007. december 9-tõl kiterjesztik az elõvárosi
autóbuszok vonalszámozási rendszerét a Cse-
pel-sziget térségében közlekedõ autóbuszjára-
tokra is.
Az elõvárosi autóbuszok vonalszámmal való

ellátása, illetve a helyközi menetrendeknek a
fõvárosban megszokott arculatává történõ át-
alakítása azt a célt is szolgálja, hogy az agglo-
merációban élõk számára 'közelebb hozzák' a
fõvárost. E törekvésüket tükrözi, hogy mostan-
tól az elõvárosi autóbuszokon és azok megálló-
helyein is legalább az eddigi megszokott infor-
mációmennyiséget, ugyanakkor megújult, a fõ-
városi közösségi közlekedésbenmegszokott ar-
culatban jelenítsékmeg.
A rendszerrel kapcsolatos esetleges észrevé-

teleiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatal-
banmegtehetik.

1. DMTKDunaharaszti 14 1 - 53-33 43
2. Érdi VSE 12 1 2 47-14 37
3. Felsõpakony-Ergofer 11 1 2 35-12 34
4. Tápiószecsõ FC 9 3 3 27-11 30
5. Pilisvörösvár LSE 8 3 3 27-16 27
6. Bagi TC �96 8 2 4 37-23 26
7. Tárnok-Crome 8 2 5 29-22 26
8. Üllõ SE 8 2 5 28-26 26
9. Hévízgyörki SC 5 2 8 21-26 17
10. Diósdi TC 5 1 8 21-33 16
11. Gödöllõi SK 3 5 7 27-40 14
12. DélegyházaKSE 3 3 9 13-36 12
13. ÕrbottyánKSE 3 2 10 24-31 11
14. KókaKSK 2 2 11 10-38 8
15. Dömsödi SE 1 2 12 22-56 5
16. Nagykáta SE 1 2 12 9-43 5

NNem hozem hozoott sok siktt sok sikerert az õszi idét az õszi idénny a fy a focisocistáknaktáknak
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�Dicsõség a magasságban Istennek, és a
földön békesség és az emberekhez jóakarat.�
(Lk 2,14)
Az elsõ karácsonyi istentiszteletet angyalok

tartották. Mennyei seregek sokasága énekelte
elõször a karácsonyi éneket: Dicsõség magas-
ságban az Istennek... Gondoljunk csak bele: két-
ezer esztendõ óta énekli ezt a keresztyénség, s
ebben az óriási seregben ott vagyunkmi is min-
den karácsonykor,most is, és egyesülve ameny-
nyei karokkal dicsõíthetjük Istent. Nem kis do-
log ez! Nincs ehhez hasonló a földön!
Legtöbbször az igehirdetés is rámutat a kará-

csonyban megjelent isteni dicsõségre és békes-
ségre. Arról azonban, hogy �az emberekhez jó-
akarat�, ritkábban esik szó.
Ennek egyik oka valószínûleg az, hogy ezen

a helyen kissé homályos a Szentírás fordítása. A
Károli és az új fordítású Bibliánkban is az áll,
hogy �az emberekhez jóakarat�. De van olyan
fordítás, amely úgy szól, hogy �a jóakaratú em-
bereknek�. Csia L. így fordítja: �az Istennek tet-
szõ emberek között�. Ugyanilyen eltéréseket
mutatnak amás nyelvû Biblia-fordítások is.
Ha ezeket a fordításokat összevetjük az ere-

deti szöveggel és a teljes Szentírás fényébe állít-
juk, akkor azt kell mondanunk, hogy háromféle
módon lehet, sõt kell is értelmeznünk ezt az an-
gyali üzenetet.
1. Nyilvánvaló, hogy itt elsõsorban Isten jó-

akaratáról van szó. �Az emberekhez jóakarat�
egyszerûen azt akarja kifejezni, hogy mindaz,
ami karácsonykor történt, Istennek hozzánk va-
ló jóakaratából történt. Isten jóakarata volt az,
amelyben megszületett megváltásunk terve, s
amikor Jézus megszületett Betlehemben, akkor
ez az isteni jóakarat testesült meg õbenne.
És hogy valóban jóakarata hajolt le hozzánk,

azt Jézus egész életével bizonyította. Senki
olyan jóindulatú nyíltsággal, közvetlenséggel
nem ismertette meg velünk az Istent, mint Õ.
Szinte azt kell mondanom, hogy leleplezte, �ki-
adta� nekünk az Istent, amikor felfedte elõttünk
Isten atyai szívét, irántunk való olthatatlan sze-
retetét. Isten teljes jóakarata nyilvánult meg
gyógyításaiban és csodáiban is.
De Jézus legnagyobb bizonyságtétele Isten jó-

akaratáról agolgotai kereszten történt, amikor en-
gesztelõ áldozatként önmagát adta értünk, hogy
bûnbocsánatot és üdvösséget nyerjünk. Itt lett
nyilvánvalóvá, hogymit jelent igazán az evangé-
liumnak az a szava, hogy az õ �egyszülött Fiát
adta értünk�.Ha Istenõt úgyadta, hogyakereszt-
re adta értünk, akkor igazán nem lehet kétségünk
afelõl, hogy csakugyan nem akarja a bûnös em-
ber halálát, hanemhogymegtérjen és éljen.
Mindezt összefoglalva, a karácsony üzenete

úgy szól tehát hozzánk, hogy nem egy közöm-

bös vagy éppen ellenséges Istenünk van ne-
künk, hanema szó legszorosabb értelmében vett
jóakaratú Istenünk van, szeretõ Atyánk a Jézus
Krisztusban.
2. Istennek ez a teljes jóakarata azonban csak

akkor valósulhat meg életünkben, ha a mi jó-
akaratunkkal találkozik. Ez �az emberekhez jó-
akarat� második értelme. Nekünk is akarnunk
kell azt a jót, amit Isten akar adni és cselekedni
velünk Jézus Krisztus által. Mert Isten az õ üd-
vözítõ akaratát nem kényszeríti ránk. Gondvise-
lõ szeretetében sokszor kérésünk nélkül is ré-
szesít, felhozza a napját gonoszokra és jókra, de
üdvözíteni önmagunk ellenére nem fog.
Ha már most õszintén megvizsgáljuk, ho-

gyan is állunk Isten jóakaratával, akkor szé-
gyenkezéssel kell meghajtanunk a fejünket.
Mert ki az, aki igazán kívánja az üdvösséget?
(Nemrég egy aranyos kislánnyal beszélgettem,
és megállapítottuk, hogy csodálatos lesz ott len-
ni. A végén azonban gyermeki nyíltsággal meg-
kérdezte: De ugye nem haragszik meg az Úr Jé-
zus, ha én még nem akarok a mennybe jutni?)
Ki az, akinek igazán fájnak a bûnei? Ki az, aki
igazán szeretne megváltozni és más emberré
válni? Ki vágyik arra, hogy szeretni tudjon, ki
az, aki szívbõl tudja mondani: �Szeretnék lenni,
mint õ, alázatos, szelíd�?
Régi vád a keresztyénség ellen, hogy nagyon

szépaz, amit hirdet, dekevésvalósultmegbelõle.
Dehát hogyanvalósulhatott volnameg,hamike-
resztyének magunk sem akarjuk igazán azt, amit
Isten akar!? Valaki azt mondotta, hogy akkor ha-
zudjuk a legnagyobbat, amikor azt mondjuk a
Miatyánkban, hogy legyenmeg aTe akaratod!
3. De hát mit akarunk mi? A magunk igazát.

Vagy mondjuk így: a magunk üdvösségét.
Ugyanis meg vagyunk gyõzõdve arról, hogymi
mindig jót akarunk, a legjobbat. És hogy mi az
üdvösség vagy a boldogság, azt is mi tudjuk a
legjobban. Még Istennél is jobban. És ha még-
sem végzõdik jól, amit mi akarunk, akkor azért
nem mi vagyunk a felelõsek, hanem Isten. Ta-
núja voltam egyszer két testvér találkozásának,
amikor az egyik így panaszkodott a másiknak
férjével kapcsolatban: Megvert Isten engem az-
zal az emberrel.Mire testvére csendesenmegje-
gyezte: De hiszen te akartál mindenáron, az
egész családdal szemben hozzámenni!
Hát így vagyunk mi valahogy mindnyájan a

mi dolgainkkal. Inkább azt kívánjuk, hogy Isten
teljesítse a mi akaratunkat, mintsem mi óhajta-
nánk teljesíteni az övét. Ennek kell megváltozni
az életünkben. Meg kell értenünk és el kell hin-
nünk a karácsonyi angyalok üzenetét: Csak ak-
kor találjuk meg igazán életünk üdvét, ha az Is-
ten jóakaratára teljes jóakarattal igent tudunk
mondani.

4. Van azonban még egy harmadik üzenete is
ennek az angyali szózatnak: �és az emberekhez
jóakarat�. Nemcsak Istennel szemben, hanem
az emberekkel szemben is jóakarattal kell len-
nünk. Ebben a vonatkozásban elfogadhatjuk ezt
a fordítást: �a jóakaratú embereknek�. Igen, jó-
akaratú embereknek kell lennünk mindenütt az
emberek között: a családban, munkahelyünkön,
a társadalomban, népünk közösségében, sõt az
egész emberiség nagy közösségében is.
A bûn növekedésével arányosan egyre fogy a

világban a bizalom. Márpedig minden emberi
együttlét alapja a kölcsönös bizalom. És ami-
lyen mértékben fogy a bizalom, olyan mérték-
ben nõ a félelem. Olyan idõket élünk, amikor az
emberek egyre keserûbb gyanakvással tekinte-
nek egymásra, mindenki mindenkit ellenségé-
nek tekint. Semmitõl sem félünk úgy, mint egy-
mástól.
De nekünk keresztyéneknek nem szabad

olyan embereknek lennünk, akiktõl félni kell.
Nekünk az Isten karácsonykor megjelent jóaka-
ratát és szeretetét kell kisugároznunk magunk-
ból. Jézus egyik legalapvetõbb tanítása így
hangzik: �Amit tehát szeretnétek, hogy az
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt ta-
nítják a próféták.� (Mt 7,12)
És ha feljajdulnánk, hogy ki képes erre, akkor

olvassuk el a Filippi levélnek ezt az igéjét: �Is-
ten az, aki munkálja bennetek mind az akarást,
mind a cselekvést az õ tetszésének megfelelõ-
en.� (Fil 2,13). Isten minden segítséget megad
nekünk, nehogy úgy járjunk, mint egykor Jeru-
zsálem népe, amelyet Krisztusnak meg kellett
siratnia, mert nem akarta azt a jót, amelyért el-
jött ebbe a világba.
Ámen.
Szabó Imre nyug. ref. lelkész igehirdetése

Keresztyén élet
A jóakarat

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
�Azemlékezésheznememlék,
Hanemszeretetkell,
Sakit szeretünk,
Aztnemfeledjükel.�
�Csaka jókmennekel.�

Köszönetünket fejezzükkimindazoknak,akik

CSÖRGÕSÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, a
megemlékezés virágait helyeztek el, és mély
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak, akik

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

Gyászoló család
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Ebben a rövid írásban a dömsödi református
templomharangjairól és toronyórájáról szeretnék
néhány kevésbé ismert tényt közkinccsé tenni.
Leginkább azért, hogy jobban megbecsüljük az
õsök által reánk hagyott értékeket, és büszkék le-
gyünk arra, hogy nekünk ilyen örökségünk van.
A dömsödi református templom35méterma-

gas tornyában 3 harang lakik. A legnagyobb 600
kilogramm súlyú. Oldalát Dömsöd község cí-
mere díszíti, s ez a felirata:A dömsödi helvét hit-
vallású gyülekezet számára 1792-ik évben ké-
szült harangot saját költségén újraöntette és
megnagyobbítatta Lukátsi István az 1852-ik év-
ben. Öntötte Schaudt András Pesten. A két má-
sik harang 400 ill. 125 kilogramm súlyú, és a
budapesti Harangmûvek készítette 1923-ban.
A harang elsõdleges feladata, hogymegszóla-

lásával a templomba, istentiszteletre hívja az
embereket, ahol Isten igéje hirdettetik. Temeté-
sek alkalmával nem csak búcsúztat, hanem vi-
gasztal is. Az örök élet reménységét önti a szí-
vünkbe, hirdetve nekünk, hogy feltámadott az
Úr bizonnyal.
Egykor a templomtoronyból aratás idején tûz-

jelzõk kémlelték a határt, és tûz esetén félrever-
ték a harangot. Hasonlóképpen árvíz idején is
megkongatták, figyelmeztetve a falu népét a kö-
zeledõ veszélyre.
Idõjelzõ szerepe is volt és van a harangnak.

Régen volt hajnali, déli és késõ esti harangszó,
amelybõl mára a déli harangszó maradt meg,
mindig emlékeztetve a nándorfehérvári diadalra.
Aharangokminden napmegszólalnak a döm-

södi és a dabi templomtoronyból és a katolikus
haranglábról. Azt az életet hirdetik, amit Isten
hozott el egyszülött Fia, a Jézus Krisztusban va-
ló hit által minden ember számára.
A dömsödi református templomtorony ékes-

ségemég az eredeti állapotábanmegmaradt, s az
egész templommal együtt szintén mûemlék to-
ronyóra. Az értékes szerkezet 1911-ben készült
Körmenden. Csodálatos pontossággal megalko-
tott fogaskerekeit három nagy súly mozgatja,

amelyek a mutatókat, a kis és a nagy kalapácso-
kat irányítják. Az óra egyrészt a torony mind a
négy oldalán levõ számlappal, illetve ütésekkel
jelzi az idõ múlását. Valamikor hangja kihallat-
szott a közeli földekre is, s az ott dolgozók is tud-
ták a pontos idõt. Ma már sajnos a meg-
növekedett forgalom miatt hangja csak ritkán
hallatszik az 51-es úton túlra.
Mûködése teljesen más, mint a harangoké.

Harangozáskor a harang nyelve belülrõl üti a ha-
rangtestet. Amikor az óra üt, akkor kívülrõl egy
kalapács érinti a harangot. Az eredeti mechani-
kus szerkezet még ma is mûködik, ha fel van
húzva. Hatvan esztendõn keresztül Tatár bácsi
ment fel a toronyba kézzel felhúzni az órát.Ami-
kor ebbõl a szolgálatból nyugdíjba ment, az
1980-as évek elején Ispán Ignác három villany-
motort szerelt be, amelyekkel ma is történik a
súlyok felhúzása. Tiz esztendõn keresztül állt az
óra egészen 1997 pünkösdjéig. Akkor Németh
József ajánlotta figyelmünkbe vadásztársát, Sári
Csabát, aki megjavította az órát, amelynek
egyébként semmi különös baja nem volt, azon
kívül, hogy állt.
Azótakisebbmegszakításokkal jelzi amúló idõt

s aharangokkal együtt hirdeti Istendicsõségét.
Szabó Péter
lelkipásztor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet szeretném kifejezni minda-

zoknak, akik megtiszteltek együttérzésükkel,
jelenlétükkel:

FÜLÖPMIHÁLY
búcsúszertartásán. A végsõ búcsúztató még
életének kívánsága volt, amit sok szeretettel
tiszteletben tartva engedtük el végsõ útjára.

�Az úton, mely véget ért
megpihen a vándor,
A fény, amit átölel

Lesz otthonamától.�
Felesége és a gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak, akik

özv. ILAGÁBORNÉ
született: Fábián Piroska

temetésén részt vettek, sírjára a megem-
lékezés virágait elhelyezték.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-

zoknak, akik
KOVÁCSZSIGMOND

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik
NAGYJÓZSEF

temetésén részt vettek, utolsó útján elkísér-
ték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban õszinte részvéttel osztoztak.

Gyászoló család

Az ünnepi isten-
tiszteletek rendje:

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egy-
házközség:
Dec. 24. 3 óra
Dec. 25. 10 óra
Dec. 26. 10 óra
Dec. 31. 10 óra
Jan. 01. 10 óra

Dömsöd-Dabi Református Egyházközség:
Dec. 24. 4 óra
Dec. 25. 9 óra
Dec. 26. 9 óra
Dec. 31. 18 óra
Jan. 01. 9 óra

Baptista Gyülekezet:
Dec. 25. fél 10 és du. 5 óra
Dec. 26. 10 óra
Jan. 1. 10 óra

Katolikus ünnepi miserend:
Éjféli mise:
december 24-én (hétfõ) 22.30-kor.
Karácsonyi mise:
december 25-én (kedden) de. 9.00 -kor
december 26-án (szerdán) de. 9.00-kor.
Újévi mise:
január 01-én (kedden) de. 9 00-kor

A harang és a toronyóra
a falu szolgálatában

Fotó: Fábián Domokos

Fotó: Fábián Domokos

Az óra belsõ mechanikája

A dömsödi címer a harangon
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A következõ �koma� képet Papp Lászlóné, Halász Katalin bocsátotta
rendelkezésünkre.
Balról jobbra ülnek:
Papp József; Nyerges József; Sz. Ács Lajos; Csilling Sándor; Gulyás

Miklós.
Sajnos a zenészek közül senkit sem ismerünk!

Ezt a fotófelvételt, Laczi Bálintné, Földvári Zsófika nénitõl kaptuk.
Éppen 70 évvel ezelõtt, 1937-ben készült, Õ és férje a szüreti mulatságon
voltak bíró és bíróné.

Bálint bácsi ekkor kezdett udvarolni Zsófika néninek, és a szülõk na-
gyon szerették volnamegismerni az ifjú leányt. Ezért Bálint bácsi édes-

apja elment megnézni a felvonulást. Ahogy a régi Gazdakör udvaráról
(Az épület az OMK helyén állt.) kifordult a kocsi, õ görbe botját feltartot-
ta, kezet fogott Zsófika nénivel, gratulált, és azt mondta, miközben a
meghatottságtól folytak a könnyei: �Örülök, hogy ilyen szép vagy kedves
lányom!

-szerk.-

VÁRJUK ÖNT A MÁTRIXBA!
OKTATÁS, SZÓRAKOZÁS, SZOLGÁLTATÁS

Könyvesbolt: Ajándékutalvánnyal is ajándékozhat könyvet. Könyvek akármegrendelésre is!
Egyes könyvek 15% árengedménnyel!
DVD-k és kisebb ajándéktárgyak

Tonert lézernyomtatójába választhat, itt rendelhet festékpatront.

Egyéb szolgáltatások: fénymásolás: � nagy tételben fekete 7 Ft/lap � színesben is (1 nap határidõ), nyomtatás, fax, GRAVÍROZÁS
Jav@kávézóban: rendezvényekmegtarthatók a pincében (elõre egyeztetett idõpont!!!)

Internetezhet a kávézóban, napilapok, heti-havilapok vásárolhatók, csocsó, szeszes és szeszmentes italok, házi rétes, szendvicsek
NYITVA: kedd-péntekig 8-22-ig, szombaton 10-22-ig

Vizsgaközpontunkban szerezhet ECDLbizonyítványt!
Szeretne három tanfolyamot egyben elvégezni? Irodai asszisztens képzés indul (akinek van 8 osztálya), amely magában

foglalja a számítógépes alapismeretek, gépíró-szövegszerkesztõ tanfolyamot is.
Akinek nincsmeg a 8 osztálya, nálunkmegszerezheti.
A jelentkezõk számától függõen induló tanfolyamaink:

� különféle felépítésû számítástechnikai képzések,WEB-kezelõ, rendszergazda, gazdasági informatikus II., számítástechnikai szoftverüzemeltetõ,
gépíró-szövegszerkesztõ, számítógép-kezelõ (használó)

� bolti eladó, kereskedõ boltvezetõ, falusi vendéglátó, pincér
� kéz-lábápoló ésmûköröm-építõ
� kõmûves, burkoló
� ezüstkalászos és aranykalászos gazda

OKTATÓHÁZ

Részletfizetési kedvezmény valamint támogatott képzések.
Érdeklõdni: 24/435-343, 76/550-220Dömsöd,Kossuth L. u. 87.

Találtam egy képet...
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DulczDénesTanárÚrösszegyûjtött anyagaiból
folytatjukválogatásunkat. Fogadják szeretettel!

Amikor nevetni kellett�

Hála Istennek, hogy bizony erre is volt eset és
alkalom. Bár több lett volna! A vér és könny
éveiben a lélek fürdõje volt a derü, hozta a hely-
zet, termelte az õsi készség és a lélek egészsége.
Mindig szerettem azokat, akik énekelni, mókáz-
ni tudtak. És minden gyarlóságot meg tudtam
bocsátani �odakünn� annak aki mosolyt fakasz-
tott mások arcán. Nagyon kellett odakünn a ne-
vetés, a nevettetés. Volt mit ellensúlyoznia.
�Szerbiában történt valahol Sabác környékén a
háború elsõ napjaiban, ha jól emlékszem 1914.
augusztus 15-én. Nagy lövöldözésre riadok éj-
szakai álmomból. �Na itt az ellenség! Tessen
csak hallani, hogy zörög a kukorica. Megjegy-
zem,ma is az a gyanúm, hogy egy-két szabadjá-
ra engedett tehén vagy disznó jámbor vacsorá-
zása zörgette a kukoricaleveleket, mert egyetlen
ellenséges golyó füttyét sem hallottam. Egy-
szerre feljajdult valaki mellettem:
�Jaj, végem van!�
Szegény, gondoltam magamban, te már

magkaptad! De valahogy csodálkoztam. � Mi a
baj, fiam? � kérdeztem részvéttel.
�Ellõtték a kisujjamat!�. Hát, tudtommal eb-

be még senki sem halt bele, az eset úgy látszik
könnyû, állapítottam meg magamban. Megné-
zem az emberem kisujját, nem volt biz annak az
égvilágon semmi baja, ott pirosodott épségben
hatalmas kézfején. A nagy izgalomban hozzáüt-
hette valamihez. �Ne óbégass � szóltam rá most
már szigorúbban � nincs a te kisujjadnak sem-
mi baja!�
�Jaj dehogy nincs, dehogy nincs, odavan!�
�Ember, nézd � és odatartottam a kezét az or-

ra alá, lásd, hogy itt a kisujjad!�
�Az nem az enyém� � vágta rá szomorú fej-

csóválásokkal.
Ijedtében nem vállalta a saját kisujját.
Egy nappal késõbb komoly ütközetbe kerül-

tünk. Jómagam már sebesültem feküdtem egy
alig tíz centiméteres bemélyedésben, fejem fö-
lött közvetlenül kaszálta a kukoricaszárakat a
szerb géppuska. Mozdulni sem mertem. Háta-
mat lefeszítettem a földre, karsebemet sem tud-
tam volna bekötni újabb sebesülési veszély nél-
kül. � Vártam� Pedig 6-8 méternyire tõlem
méteres árok kínálkozott biztos fedezékül. Igen
ám, de amíg egy ember eljut odáig�
Az árokból most keserves, hörgésbe bicsakló

nyögés jutott el hozzám.
Jaj Istenem, jaj Istenem!

Az ismétlõdõ jajveszékelésbõl súlyos sebe-
sült közelségét állapítottammeg. El kell jutnom
hozzá� kötelességem� nem engedhetem
elvérezni�!
És 20 centiméternyire a gépfegyverek golyó-

ja alatt, verejtékezõ percek alatt, eljutottam az
árokba. Csakugyan ott feküdt, hosszan elnyúlva
az árok giz-gaz között egy csukaszürke unifor-
mis.
�Add ide gyorsan a kötszeredet!� � szóltam

hozzá, tele aggódással.
�Minek?� � válaszolt egy cérna hang.
�Hát, hogy bekösselek!�
�Nem vagyok énmegsebesülve!�
�Akkormiért nyögsz ilyen borzasztóan?�
�Hát nem borzasztó ez a háború?�
Igaza volt!
A gorlicei áttörés után hatalmas tempóban

mentünk elõre Galíciában. A Kárpátok hidege
és a koplalás után jólesett a tavaszodó világ, no
meg a �menázsi� feljavulása is, amit � valljunk
csak be õszintén � nem szigorú etikai alapon ér-
tünk el minden esetben. Csirkét, libát, hasi ma-
lacot gyakran csapott el gazdájától a mindig
éhes bakasereg. A borjúk sem örülhettek a za-
vartalan biztonságnak. Ki is adta a parancsnok-
ság szigorú rendeletben, hogy �élelmet rekvirál-
ni szigorúan tilos�. Fizetni kell, vagy elismer-
vényt adni a lakosságtól beszerzett árukért. Aki
pedig ez ellen vét�Egyik esteDobrowlány kö-
rül jártunk � otthoni illatú malacpörkölt szaga
csapta meg az orromat. Az erdõ szélén lángolt a
tûz, fölötte ormótlan kondérban zutyogott a lé, a
lében ingerlõ falatok, nyolchetes malac apróra

vágott teteme. És a paprikásszagú tetem körül,
kidülledt szemmel, kanállal a kézben századom
harmadik szakasza.
�Na rablóbanda � léptem hozzájuk tettetett

szigorral � ki csapta el ezt a malacot megint?
Nemmegmondtam, hogy aki��
�Vettük zászlós úr � pénzért vettük� � eskü-

dözött kórusban a társaság�
�Kákonyi adott érte 4 koronát a �csúcs-

nak��!�
Kákonyinak jó írásán kívül soha nem volt

ugyanis semmije, de hát úgy mutattam, mintha
elhittem volna. Másnap reggel a falu melletti
vadászlakban lévõ brigádparancsnoksághoz be-
állított egy ruthén, a �csúcs�. Papirost szoronga-
tott a kezében és pénzt követelt. Egy tegnap el-
adottmalac árát. Aztmondta neki egy katona úr,
hogy a papiros alapján a tábornok úr fogja kifi-
zetni.
Állt pedig az elismervényen a következõ:
�Ugyan komám, kenj le neki egyet

alföldiesen�!�
Az írás veszedelmesen hasonlított Kákonyi

kezevonásához.
Ezredünk sokszor állott a legendás hírû Szur-

may tábornok parancsnoksága alatt, aki gyakran
látogatta meg a futóárkokat, és kötetlen beszélge-
tésbe ereszkedett a legutolsó közlegénnyel is. Be-
jelentés nélkül jött, megnézett, kikérdezett min-
dent, és nagy lelkesedést hagyvamaga után, távo-
zott. Egy ilyen váratlan délelõtti látogatáskor az
árokban szolgálatot teljesítõ Varga káplár eléje
ugrik, szabályosan jelentkezik, ilyenformán:
�Excellenciás úrnak alázatosan jelentem,

Korporai Varga hozzám!�
Szurmay elmosolyodik:
�Fiam énmég nem vagyok excellenciás��
�Nana�! � bökte rá Korporai Varga� �

Hiszenmég lehet!�
(folytatjuk)

összeáll.: SzabóAndrea

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

A 38. gyalogezred története
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TÖKFESZTIVÁL KÉPEKBEN

A fotókat Kõvári Zoltán készítette


