
Ismét szomorú aktualitással kell kezde-
nem a Hírnök vezércikkét: elhunyt Vecsési
Sándor Munkácsy-díjas festõmûvész,
nagyközségünk díszpolgára! Kicsit több
mint három évvel késõbb követte felesé-
gét, Bazsonyi Aranyt a halhatatlanság me-
zején. A dömsödi ismerõsökön, barátokon
kívül nagyon sok pályatársa, tisztelõje kí-
sérte el utolsó útjára. Búcsúztatómban
nagyvonalúságukat emeltem ki, azt a
nagyvonalúságot, amelynek eredménye-
ként még 2007-ben önkormányzatunknak
ajándékozták a Duna-parti nyaralójukat! A
képviselõ-testület a temetés napján döntött
arról, hogy a nyaralót Bazsonyi�Vecsési-
emlékházzá alakítja át! Biztos vagyok ab-
ban, hogy a mûvészeti iskola rajz szakos
növendékei is ihletet fognak meríteni az
emlékház miliõjébõl! Vecsési Sándor em-
lékét megõrizzük, ahogyan Bazsonyi
Aranyét is!

Június 26. mérföldkõ a vízminõség-javí-
tó beruházásunkban. Ezen a napon megtör-
tént a mûszaki átadás-átvétel! Ettõl a pilla-
nattól fogva a DAKÖV Kft., az üzemeltetõ
a felelõs a problémamentes szolgáltatásért!
Ez nem jelenti azt, hogy teljesen befejezõd-
tek a munkálatok, hiszen vannak olyan fõ-
nyomócsövek, amelyek még nem lettek
tisztítva. Kérem jelezni, amennyiben a mo-
sás után idõlegesen zavaros vizet észlel-
nek. A lényeg az, hogy amikor e sorokat
írom, akkor a vizünk kifogástalan. Klór
egyáltalán nincs benne, és az így vett min-
ták bakteriológiai vizsgálata is negatív! A
hét közepén kérek a megyei fõorvostól idõ-
pontot egy személyes megbeszélésre,
amelynek fõ célja, hogy engedélyezze a
klór teljes elhagyását a vízkezelés során.

A térség polgármesterei rövid idõ alatt
kétszer is Apajon tanácskoztak a Leader

mozgalom jövõjérõl, az ennek keretében
kiírt pályázatokkal kapcsolatos teendõk-
rõl. Az már most látható, hogy a következõ
években a kis- és középvállalkozások lesz-
nek a kedvezményezettek. Remélem, hogy
a tíz településre jutó mintegy 330 millió
forintból a dömsödi vállalkozók minél töb-
bet el tudnak majd nyerni!

A tanév lezárása idén is a hagyomá-
nyoknak megfelelõen a ballagással kezdõ-
dött. Rövid köszöntõmben felhívtam a
nyolcadik osztályt befejezõk figyelmét ar-
ra, hogy ne felejtsék el, hogy az iskolánk-
ban nagyon jó alapot kaptak, így csak raj-
tuk múlik fejlõdésük üteme! Gratulálok
valamennyiüknek, különösen a polgár-
mesteri díjat kiérdemlõ Sipos Evelin Vik-
tóriának, Nagy Rajmundnak, Kovács Vivi-
en Nórának, Ispán Lillának és Pethes Pat-
ríciának! Ugyancsak gratulálok a polgár-
mesteri elismerésben részesülõ Kreisch
Beatrixnek! Most fordult elõ elõször, hogy
egy osztálynak, a VIII. b-nek és osztályfõ-
nöküknek, Tóthné Porvay Zsuzsának elis-
merõ oklevelet adtam át azért, mert az el-
múlt négy év során a különbözõ rendezvé-
nyeken szinte egyedül képviselték nemzeti
hagyományainkat! Hozzáteszem, magas
szinten, a mindenkori nézõközönségük
nagy örömére!

Már az elõzõekben is írni akartam arról
a jelenségrõl, amely nagy örömmel tölt el,
és amelyet a dömsödi emberek is pozitívan
fogadtak! Képviselõi kezdeményezésre �
Szûcs Julianna volt az ötletgazda � meg-
újult a Petõfi terünk, olyan esztétikus kön-
töst kapott, amely arra ösztönzi az embere-
ket, hogy pihenjenek a parkban. Köszönet
érte, köszönet annak a tucatnyi embernek,
akik önzetlen segítségükkel követendõ
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Folytatás a következõ oldalon.

ABallagófát Kohl János Népmûvészet
Mestere, kétszeres Kapoli-díjas fafaragó

készítette 1985-ben.
Idén immár harminc esztendeje annak,
hogy a ballagó osztályok szalagjaikat

búcsúzásként erre kötözik.

Kitûnõk, jelesek a 13. oldalon.

Fotó:
Fábián Ilona
Krisztina
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KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

ACigányNemzetiségi Önkor-
mányzat elnökeminden héten
kedden és csütörtökön délután

14 órától 16,30-ig tart fogadóórát.

Helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Nap Idõ
Hétfõ 8.00�12.00, 13.00�17.30
Kedd Nincs
Szerda 8.00�12.00, 13.00�16.00
Csütörtök Nincs
Péntek 8.00�11:30

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefonszám: 06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,

06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
Fax: 06 (24) 523-322
E-mail: okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdet-

menyek/rackevei-jaras
Az ügyintézéshez kötelezõ az idõpontkérés.

Okmányiroda elérhetõsége

Közállapotaink
A közterületek helyzetérõl és a karbantartó csoport által

elvégzett munkákról szeretnék beszámolni.
A közelmúlt nagy munkája volt az ivóvíz-beruházás. Min-

den nyûgjével, kellemetlenségével együtt egy óriási beruházás,
amelyet igazán késõbb fog a falu értékelni. Ezt a beruházást
saját erõbõl nem tudta volna községünk megvalósítani, és elen-
gedhetetlenül szükség volt a felújításokra. Most elsõsorban
ezzel a beruházással kapcsolatos helyreállítási munkákról sze-
retnék néhány gondolatot írni. A beruházást profi módon vé-
gezte a megbízott cég, kivéve a helyreállítást. A leaszfaltozott
utakat még háromszor-négyszer felbontották, a Kossuth úti
járdát négyszer rakták le, mire elfogadható lett. Itt értékelõdik
fel az általunk végzett munka, amelyet sokkal lassabban ké-
szítettünk, de sokkal jobb minõségben, és csak egyszer kellett
lerakni. A végsõ helyreállításban még sok feladatunk van, gon-
dolok itt a Rákóczi úti árokra is.

A másik nagy beruházás, az üdülõterületi csatornaépítés is
okoz némi közlekedési zavart községünkben. Sajnos az ilyen
jellegû beruházások velejárója bizonyos felfordulás. A ma-
gunk részérõl ezt igyekszünk minél kisebbé tenni.

A közelmúltban tatarozást végeztünk a Szabadság út 80-as
bérlakáson. A külsõ megjelenésben igyekeztünk visszaállítani

az eredetihez hasonló küllemet. Sajnos az orompárkány veszé-
lyes volt, és nem lehetett visszaállítani.

A dabi óvoda megújítása tovább folytatódik. Új járólapot ka-
pott három helyiség, egy viszont laminált padló burkolattal lett
ellátva. A Petõfi-fa környéke is kapott némi felújítást.
A gazdasági iroda épületre új tetõburkolat került.

A mi munkánkon kívül is szépült a falu. A Petõfi téren a
szökõkút és környéke társadalmi munkában újult meg. Szûcs
Julianna és Nagy Ferenc anyagi segítséget, és sokan mások
munkaerõt adtak a szépítéshez. A késõbbiekben is nagy szere-
pe lehet az öntevékenységnek, azonban az egyeztetés elkerül-
hetetlen lesz ezután is.

Sajnos a lakosság egy része nem a szépítésre használja az
öntevékenységet. A Kis-Duna partján, a Tavasz utca sarkán és
néhol máshol is kiraknak kerti hulladékot, levágott füvet, fa-
nyesedéket. A szelektív gyûjtés rendje megváltozott, ennek
ellenére sokan továbbra is a szelektív gyûjtõkhöz viszik a
göngyöleget, és néha a háztartási szemetet is. Szerintem ennek
nem így kellene lenni.
A továbbiakban is végezzük a község érdekében a munkán-

kat, kérem jelezzék ha rendellenességet tapasztalnak.
Községünk szépítéséért az összefogásnak nagy ereje van.

Varsányi

példát állítottak mások elé is! Még kiegé-
szíteném a sort a Duna-parti kosárlabdapá-
lya rendbetételével, amelyet Nagy Ferenc
irányításával, szintén társadalmi munká-
ban végeztek!

A Hal-Víz Napi rendezvény idén is na-
gyon sok embert mozgatott meg! Közel
negyven bográcsban fõtt a finomabbnál fi-
nomabb étel. Gratulálok a különbözõ kate-
góriák gyõzteseinek és a helyezettjeinek!
Köszönöm Balogh István Ferenc barátom-
nak, hogy idén is maximálisan teljesített a
fõszervezõi poszton! Jövõre következik a
tízedik �vizes-fõzõs� rendezvény. Biztos
vagyok abban, hogy akkor is emlékezetes

programmal fogjuk az érdeklõdõket ki-
szolgálni!

Július elseje lévén köszöntöm az egész-
ségügy dolgozóit és a köztisztviselõket!
Mindkét hivatás képviselõi elismerésre
méltóan szolgálják Dömsöd lakóit! Köszö-
net érte!

Szinte a lapzártával egy idõben kaptam
a hírt, hogy a Dezsõ Lajos AMI Gézengúz
tánccsoportja a társastánc Európa-bajnok-
ságon ezüstérmet nyert! Gratulálok a tán-
cosoknak és felkészítõ tanáruknak, Mihó
Diánának! Ez egy igazán komoly siker!

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.
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A polgármesteri hivatal épülete immár
1873 óta községházaként funkcionál. Megél-
te a századfordulót, feladatát maradéktalanul
ellátta, az itt élõk ügyes-bajos dolgaikat itt
intézhették, s a fordulatokban bõvelkedõ
XX. század sem másított mindezen. Az épü-
letben dolgozó elöljárók, hivatalnokok min-
dig azon fáradoztak, hogy a település mûkö-
dése, mûködtetése zavartalan legyen. S ma
sincs ez másképpen. Köszönhetõ ez azoknak
az itt dolgozó embereknek, akik egész egy-
szerûen �csak� teszik a dolgukat. Õk a köz-
tisztviselõk. 1992 óta minden évben július
01-jén megtartott ünnepnap a Köztisztvise-
lõk Napja.
Ebbõl az alkalomból kerestemmeg a dömsö-

di polgármesteri hivatal rangidõs köztisztviselõ-
jét, Habaczellerné Juhász Juditot.
�Mióta dolgozik a hivatalban, hogyan ke-

rült ide?
� 41 esztendeje, 1974. február 6. óta. Eredeti-

leg a Csepel Autógyárban dolgoztam, meg per-
sze abban az idõben sokan mások Dömsödrõl,
köztük Ispán Sándor is. Az õ felesége, a Benkó
Margitka pedig az akkori dömsödi tanácsházán
dolgozott. Valami miatt nagyon szeretett volna
átmenni a tsz-be, de csak úgy engedték el, ha ál-
lít maga helyett egy megbízható embert. A fel-
tétel elsõsorban az volt, hogy legyen gyors- és
gépírói ismerete az illetõnek. Margitka tudta,
hogy nekem van ilyen, és üzent a férjével, meg
el is jött hozzánk és hívott a tanácshoz dolgozni.
Az akkori tanácselnök a Sáfrányos Laci bácsi
volt.Mikor elmentem jelentkezni, végigvezetett
az épületen� Igencsak meg voltam illetõdve,
mert a sötétbarnára festett hatalmas nagy ajtók
elég nyomasztóan hatottak rám. Ennek ellenére
végül is jelentkeztem, és elõször az építészeti
osztályon dolgoztam. Innen 1974 õszén átkerül-
tem ebbe a helyiségbe, aholmost vagyok, és az-
óta itt dolgozom.
�Mit jelent köztisztviselõnek lenni?
� Megtisztelõ feladat számomra, hogy elin-

tézhetem az emberek ügyeit és bizalommal for-
dulnak hozzám. Mindemellett felelõsséggel is
jár ez a feladatkör, hiszen nagyon fontos, hogy
megelégedve, dolguk végeztével távozzanak az
ügyfelek, és ne kelljen visszajönni,mert nemol-
dódott meg, amiért jöttek.
� Negyvenegy esztendõ hosszú idõ, külö-

nösképpen, ha egy munkahelyen van az ille-
tõ. Ezalatt az idõszak alatt kollegák, fõnökök
változnak. Hogyan lehet ezekhez a személyi
változásokhoz idomulni?
�Nemgondolkodtam el ezen, nekemmindez

nem okozott különösebb problémát!
�Kik voltak a fõnökei?

�A Sáfrányos Laci bácsi volt az elsõ, aztán õ
munkahelyet váltott, mert elment a tsz-be dol-
gozni, szinte a Benkó Margitkával egyszerre.
Következõ azAmbruska Péter bácsi volt, akivel
nagyon szerettem dolgozni. Utána Sitnikiewitz
László lett a fõnököm, de õt is ismertemmár ko-
rábbról, mert a KISZ klubban közös programo-
kon vettünk részt. KudarnéMarikameg szinte a
kezdetektõl (1975) kolleganõm volt � baráti
kapcsolatba kerültünk �, s nem okozott semmi-
féle fennakadást közösmunkánk, mikor polgár-
mester lett.
Úgy gondolom, mindig két emberen múlik

egy kapcsolat, legyen az kollegiális vagy
egyéb� Mindkét fél részérõl alkalmazkodás
szükséges, igyekezni kell, hogy jól alakuljon, s
így volt ez Bencze Istvánnal, jelenlegi polgár-
mesterünkkel is! Mindig igyekezett, hogy jó
kapcsolatot alakítson ki munkatársaival.
� Ön évek óta anyakönyvvezetõként is te-

vékenykedik.Meséljen errõl néhány szóban!
� 1979-ben szereztem anyakönyvvezetõi

szakvizsgát. Akkoriban a Kudarné Marika vitte
ezt a feladatot, én meg mindig szavaltam az es-
küvõin. Nagyon megtetszett ez a szertartás. Az
kapott meg leginkább, hogy részese lehettem az
emberek boldogságának. Olyan jó látni, mikor
boldogok! Akkor dõlt el bennem, hogy én ezt
szeretném csinálni. Az elsõ és a második eskü-
võn is rendkívül izgatott voltam, azt éreztem,
hogy az anyakönyvi szalag úgy mozog rajtam,
ahogyan a szívem kalapál.
�Milyen változásonment át az évek során

a házasságkötésmint szertartás?
� Egyes elemei bõvültek, mint a gyûrûk fel-

húzása, aztán gyertyát gyújtanak, meg még a
szülõket is köszönti az ifjú pár. Ezek az apró
mozzanatok úgy épültek be a megszokott me-
netbe, hogy a megbeszélés folyamán a házasu-
lók vetették fel. Elõfordul az is, hogy ajánlok
valamit, mert láttam valahol és megtetszett�
Ilyen volt részemrõl, mikor az ifjú párt arra kér-
tem, hogy ameggyújtott gyertyát tegyék el, és a
házassági évfordulókon mindig gyújtsák meg
egy kicsit, emlékezve az elsõ közös pillanatra.
�Mondtak valaha nemet?
� Nem, sosem! Ilyen nem fordult elõ! Ezek-

nek az alkalmaknak egészen különleges, fel-
emelõ hangulata van. Ettõl szép, és ez fogott
meg engem is.
� Sosem akartmunkahelyet váltani?
� De igen, kétszer is. Tassra mentem férjhez,

és míg a gyermekeim meg nem születtek, átjár-
tam Dömsödre dolgozni. A gyerekek érkezése
után viszont lehetõség nyílt a tassi tsz-bemenni,
azonban az utolsó héten mégis úgy döntöttem,
hogy nem megyek sehová. Másodjára a tassi

polgármesteri hivatalba hívtak, és akkor is hosz-
szas rágolódás után arra az elhatározásra jutot-
tam, hogy nem akarok én innen elmenni!
� Voltak-e olyan változások az itt töltött

idõ alatt, amelyek emlékezetesek az Ön szá-
mára?
� Igen! Alapjában véve én nagyon szere-

tem a megszokottságot, az állandóságot.
Nos, mikor 1996-ban megkaptuk az elsõ szá-
mítógépeket, számomra ez óriási változást
jelentett. A mechanikus írógép után � amit
már 20 éve püföltem � nagyon furcsa volt
megszokni. Valójában sokkal könnyebb lett
minden, csak az volt fura, hogy nem csattog
a gép� Aztán elvégeztem a tanfolyamot, és
már lényegesen könnyebben ment minden.
Nagy változás volt még a telefon fejlõdése

is! Mikor ide jöttem dolgozni, akkor itt az
irodában a falon volt a telefonközpont. Még
akkor kurblizni kellett. Elõször mindig a
dömsödi posta vette fel a telefont, és kérni
kellett a megadott számot. Amikor meg min-
ket hívtak, akkor egy madzaggal kellett a vo-
nalat meg a mellékállomást összekapcsolni.
Természetesen ma már mindez csak gomb-
nyomással mûködik. Ezek mind pozitív vál-
tozások voltak, melyek aztán pozitívan ha-
tottak minden egyéb másra is, és nagyban
megkönnyítették a munkánkat.
�Nem zavarta az utazás naponta?
� Nem, mert az csak negyedóra oda meg

vissza, és otthon is ugyanennyi lenne a munka-
hely elérése. Nekem ez egy jó érzés, hogy ha
végigjövök az úton (a busztól a munkahelye-
mig) mindenkit tudok, hogy kicsoda. Rám kö-
szönnek, én meg viszonzom, és ez nagyon jó,
mert személyes, mert emberi!
Kedves Judit, kívánom, hogy még soká-

ig mosolyogva fogadja az embereket a hi-
vatali irodában, és még nagyon sok háza-
sulandó pár mondja ki Ön elõtt a boldogí-
tó IGEN-t!

Vass Ilona

Villámkérdések
Hivatása köztisztviselõ

Beszélgetés Habaczellerné Juhász Judittal
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A hagyományoknak megfelelõen június 7-én emlékeztünk meg
az elsõ világháborút lezáró békediktátum országunkra mért csa-
pásáról. A megemlékezés a dabi templomkertben volt.
A mûvészeti iskola fiataljai az alkalomhoz illõ énekekkel tették

fennköltté a megemlékezést. Közép- és általános iskolás tanulók
versekkel és Apponyi Albert-beszédrészletekkel idézték a múltat.
Ezután a Kunszentmiklósi Református Gimnázium nyugdíjas

tanára, Muszka János tartott egy magával ragadó �történelem-
órát�. A jelenlévõ Pánczél Károly országgyûlési képviselõ meg is
jegyezte, hogy � ez igazán jó volt.
Amegemlékezés néhány gondolatát szeretném idézni tanulságul az

újság olvasóinak. (Az idézetek lényegét emlékezetbõl írom, tehát nem
szó szerinti pontossággal.)

Gr. Apponyi Albert mondta: A megtorlás legyen arányos az el-
követett bûnökkel. Nem hiszem, hogy ebben a háborúban csak a
magyar nemzet bûnös, hogy ilyen nagy mértékû büntetést készül-
nek a magyarokra mérni.
Egy francia tábornok az ún. békeszerzõdés kihirdetése után:

Nem békeszerzõdés született, hanem tûzszünet, amely 30 évig
fog tartani.
Sajnos igaza lett.
Fontos, hogy emlékezzünk országunk tragédiájáról, hiszen bár-

mit el lehet venni egy néptõl is, de ha maga mond le róla, az a vég-
sõ veszteség. VA

Megemlékezés a trianoni országfeldarabolásról

Különleges jogsegélyszolgálatot mûködtet egy alapítvány Magyaror-
szágon: azoknak nyújt ingyenes jogi segítséget, akiket pszichiátriai osztá-
lyon vagy intézetben ért sérelem vagy visszaélés.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, amely

1994 óta mûködik Magyarországon, a pszichiátriákon történõ visszaélé-
sek széles skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a
túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony
még ma is elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz évben panaszo-
sok ezrei fordultak a jogvédõ alapítványhoz, és nagyon sok esetben sike-
rült nekik hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani.
Egy alkalommal egy nõ kereste fel az alapítványt, akit férje egy pszi-

chiáter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul szállíttatott pszichiátriá-
ra. A jogvédõ szervezet segítségével jogi eljárás indult, melynek követ-
keztében a bíróság a panaszosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg.
Egymásik esetben egy nõ az alapítványt azzal kerestemeg, hogy édes-

anyja kis híján belehalt a pszichiátriai �gyógyszerezésbe� egy vidéki kór-
házban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és a gyors orvosi segít-
ségmentettemeg.AzAlapítványmunkájának köszönhetõen elõbb azOr-
vosi Kamara marasztalta el, majd a büntetõ bíróság is bûnösnek találta és
elítélte a visszaélést elkövetõ pszichiátert.
A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszere-

sen tájékoztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, tévémûsorokban és kiál-
lítások szervezésével az emberi jogvédõ alapítvány.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán Ma-

gyarországra, úgy a jogvédõ szervezet is nemzetközileg mûködik, Los

Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
(CCHR) nemzetközi nonprofit szervezetét 1969-ben alapították, abban az
idõben, amikor a pszichiátriai kezeltek a társadalmak meglehetõsen elfe-
ledett rétegét jelentették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája létfontosságú az egész vilá-

gon: e nemzetközi nonprofit szervezet segített leleplezni a dél-afrikai
pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az apartheid idején fekete páciensek
tízezreit dolgoztatták rabszolgaként � s mindezt a pszichiáterek �ipari te-
rápiának� nevezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és par-
lamenti képviselõkkel együtt a CCHRolaszországi szervezete vizsgálato-
kat végzett az ország koncentrációs táborokra emlékeztetõ pszichiátriai
intézeteiben, ami számos intézmény bezárását eredményezte. Kaliforniá-
ban aCCHRérte el 1976-ban, hogy a pácienseket az elektrosokk-kezelést
megelõzõen kötelezõen tájékoztassák a kezelésrõl, és csak az illetõ bele-
egyezésével hajthassák végre azt. Miután nemzetközi precedenst terem-
tett, ezt a szabályozást a világ sokmás országában szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja, ismerõse pszichiátriai visszaélések vagy félre-

kezelés áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett elszenvednie pszi-
chiátrián, az alapítványt alábbi elérhetõségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355
Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Az alapítványminden információt bizalmasan kezel.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén
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2015. június 15-én Dömsöd díszpolgára vég-
leg elment közülünk�
Életünk rendjének ezt a szakaszát talán a leg-

nehezebb dolog elfogadni. Sírva, méltatlankod-
va, értetlenül tesszük fel a kérdést: Miért?Miért
pont most, miért pont így kellett történnie a
megmásíthatatlannak?Lelkünk háborog, vigasz
után vágyakozva, és vajon rálelünk-e valaha?
Újra és újra számot vetünk, újra és újra felidéz-
zük szerettünkkel való kapcsolatunkat. A kép
idõvel letisztul, végül pedig teljesen kirajzolód-
nak a kontúrok. A választ megleltük. Ha szám-
vetésünk hiteles volt, akkor hálával és örömmel
tölt el bennünket mindaz az idõszak, amit ked-
ves szerettünkkel együtt tölthettünk.
Így van ez Sándor bácsival is!
Tény, hogy aki személyes kapcsolatban állt

vele, többször megtapasztalhatta sajátos hu-
morát, egyszerûségét, embertársaihoz való ba-
rátságos viszonyát. Azok pedig, akiknek ez a
fajta személyes kontaktus nem adatott meg, az
általa elkészített képek, rajzok, szekkók vagy
plasztikák nyomán kaphattak és kaphatnak a
jövõben is képet Vecsési Sándorról, az ember-
rõl, a festõrõl. Munkáinak mondandója jól ér-
zékelteti látásmódját, az õt körülvevõ világhoz
való viszonyát. Emberalakjai, házai, ablakai,
kálváriái békességet és harmóniát engednek
láttatni. Belsõ feszültségét egyetlen témakör-
ben fedezhetjük fel, amelyet a víz mozgásának
megjelenítése érzékeltet. Ganglábas házainak
nyitott ajtói s az ott megjelenõ emberalakok
nyugalmat és folytonosságot mutatnak. A nyi-
tott ajtók ablaküvegébõl tükrözõdõ mûvész
befelé tekint a házba. Idõben visszafelé halad-
va látja a szülõt, nagyszülõt, míg a gangon
gondtalanul játszó gyermekeket nézve a jövõt
szemléli. Benne van a múltban, a jelenben és a
jövõben. Örökké ott marad.
Mindig velünkmarad!
Vecsési Sándort június 24-én helyezték örök

nyugalomra a dömsödi katolikus temetõben. A
szertartást Nemeskürti Ferenc atya és Szabó Pé-

ter ref. lelkész végezte. Búcsúbeszédetmondott
Bencze István, Dömsöd község polgármestere,
Kádár János Miklós a szakma részérõl, vala-
mint a sírnál búcsúzott tõle Fecske András. A
következõ napokban barátai, ismerõsei, rokonai
búcsúztatták Õt szülõvárosában Nyergesújfa-
lun, valamint Pusztahencsén.
(Fecske András búcsúbeszédét alább teljes

terjedelmében elolvashatják.)
Vass IlonaGyörgyi

SÍRBESZÉD
(Elhangzott a temetésen,

2015. 06. 24-én)

Soha nem gondoltam volna, Sanyi, hogy
egyszer majd itt állok elõtted a józan valóság
vasalt fegyelmében, és nem tudom mit mond-
jak. Mert most nem közös témánkról van szó, a
festészetrõl: a napnak nem kell sárgábbnak len-
ni a vásznon, az ég sem lehet szürkébb vagy ké-
kebb � az alapozásra sötét szín vetült.
Nem tudom, hallod-e, amit mondok � hívõ

ember lévén hiszem, hogy igen � de ez a fekete
nem illik a te világodba, mint ahogyan a harang-
szó sem: te mindig teremtettél, annak a szegény
háznak is új életet adtál, amit pedig a harangszó
már elsiratott. Ésmicsoda életet!Mégma is ben-
nem él annak a negyven évvel ezelõtti délután-
nak az emléke, amikor a Máglya-közi mûterem
motozó zajában épp a szülõházadról készült ké-
ped ajtaját nyitottad meg elõttem. A kulcs elfor-
dult a zárban, smindketten benne voltunk a kép-
ben, egy másik valóságban, amelynek stigmáira
az én családom történetében is ráleltem egykor.
Azóta látommásképp amûvészetet � azóta érde-
kel benne az a valóság, amire egy-egy ajtó kitá-
rul, aminek létezését találkozásunkig csak ho-
mályosan sejtettem, s neked köszönhetõen rá-
nyílt a szemem. Azóta próbálok szellemiséget
keresni minden képben, szoborban � olyan szel-
lemiséget, ami azzá tett, amivé lettem: az õsök
génjeit magamban hordozó, azt gyerekeimnek
továbbadó közösségi emberét, és ebbéli minõsé-
gemben lakhelyemnek tekintek minden házat,
amit festettél.
Emlékszel elsõ közös munkánkra? A kézirat

lapjainak suhogására, amelybõl a könyvünk lett
20 évvel ezelõtt. Te sugalltad, én fogalmaztam, s
bár � elsõ könyves íróként � tökéletesre akartam
formálni a szavakat benne, már az elején tudtam,
az írás csak kalauz lesz azon a vonaton, amely
festõi világod alakjait viszi az utókor felé. Mégis
fáj, hogy ez az utókor ilyen hamar eljött. A nyer-
gesi villanyszerelõ kisinasból egykettõre mû-
vészember lett, aki felszállt a saját maga vezette
vonatra, smost a végállomáshoz ért.
Mi, akik körbeállunk téged, tudjuk, ki voltál

� az utókor meg tudni fogja, ki vagy. Olyan ha-
gyatékot adtál tovább, ami megkerülhetetlen.
De ennek feldolgozása már a mûvészettörténe-

lem feladata, mint ahogyan az is, hogy életmû-
veddel kapcsolatban miképp tudja majd a leg-
nagyobb elismerés hangjait tárgyilagossággal
párosítani.
Jaj, de most nem a képeket gyászoljuk: a ke-

retbõl csak a festõ szól ki, az ember nem.Annak
a kéznek a nyoma, amely az ecsetet fogta, ott
van a vásznon, de a kézfogásmelege, amivel fo-
gadta a dömsödi kis házba éppen beesõ barátot,
nincs.A kölesdi szekkóra festett gyereksereg já-
tékát figyelõ felnõtt emberpár szomorúságát
sem érti meg, csak az, aki látta, hogy ez a kéz
hogyan simított végig a barátok gyerekeinek fe-
jén �milyen bársonyos szeretettel.
Mégis, hová tûnnek ezek a kézfogások, simo-

gatások? Amíg élünk, õrzi õket az emlékezet, s
utána betemeti õket az emlékezet sírja, a fele-
dés? Hogyan adhatnék rá választ, ha még azt
sem tudom, hogyanmagyarázommeg unokám-
nak, hogy Sanyi bácsi nem jön többé hozzánk
karácsonykor mosolygós Jézuskaként? És mi
hogyan fogjuk megélni személyiséged hiányát,
hamár a valóság festett háttere is megfakul?
Tudom, az életnekmennie kell tovább � ami-

énknek legalábbis. És csak hihetjük, hogy a tiéd
is folytatódik. Szinte hallom, ahogy mondod:
�Arankám, megjöttem, most már együtt mara-
dunk örökre�. Mert errõl is megérne szólni egy
szót, hogyan éltél pároddal! Ahogy képeidben a
szülõket megfestetted. Azzal a szelíd szerelem-
mel, ahogy Aranyt féltetted, amikor édesanyja
elment: �Akinek nincs gyereke, és a szülei is
meghaltak, az egyedül áll a világban. Nincs aki
védje õket elölrõl, hátulról.� Te voltál számára
az elõ- és utóvéd.
Nekünk, akik itt maradtunk, nem is a festõ

hiányzik legjobban, hanem az ember, akinek
fejébõl, mint Zeusz koponyájából Athéné, a
festõ kipattant. Akit ismertünk. Akit nem
akarunk felejteni, mert a jóság nem veszhet
el. Aki még az utolsó napon is azt mondta:
�Egész életemben mindenkinek segítettem,
ahogy tudtam�. Aki ezzel a segítõkészséggel
fordult oda mindenkihez. És akinek mégsem
tudtunk segíteni, amikor rálépett arra az útra,
amelyiken mindenkinek egyedül kell to-
vábbmennie�
Különös dolog a szeretet, és aki nem hívõ

ember, nem is érti igazán. Pál apostol mondja
a korinthusbeliekhez írott elsõ levelében,
hogy a hit, remény és szeretet hármasából
legfontosabb a szeretet. Ebben a nehéz perc-
ben sem tudunk mást mondani: a szereteted
tovább él velünk Sándor, s jó lenne tudni,
hogy érzed a miénket is. Hitünk szerint nem-
csak egyenként õrizzük ezt az érzést, hanem,
ahogy reményljük, közösen is � ez a szeretet
kísérjen utadon.

Isten veled.

FecskeAndrás

Búcsú Vecsési Sándortól
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Hajnal óta írok a Baumgarten-díjról, mert
szinte állandóan izgalomban tart, s mert a kis
�író-költõ� vázlataim szereplõinek jó része kö-
tõdik hozzá, s hamár az alvás nemmegy, hátha
Baumgarten József alapítványával több sike-
rem lesz.
Az, hogy eléggé hézagos a mûveltségem,

nem kétséges. Most próbálom ötven év lema-
radását pótolni, ráadásul nem is biztos, hogy
kapok rá idõt � de amíg igen, mindennek utá-
nanézek mielõtt leírnám, mert hajlamom sze-
rint mindig is ódzkodtam azoktól, akik félmû-
velten, féligazságokkal becsapják, akiket még
egyáltalán érdekel az irodalom.
ABaumgarten-díj nemcsak elismerést jelen-

tett az elnyerõinek, de � ne legyünk szemfor-
gatóak � komoly anyagi támogatást is, hiszen
többek közt ezért jött létre.
Sokan megkapták az évek alatt, de József

Attila és Szabó Magda sohasem. Megaláztatá-
suk a kor, a rendszer, s némely kritikusok hibás
látásmódja, sõt!
�A megvonom tõlük, mert utálom õket, eset-

legmegbántottak, és egyébként is;megtehetem�
� ez a direkt fürdõzés a hatalomban olyan
mértékig felháborít, hogygondoltam�mostmár
elég.Akik eddig nem tudták, tessék, így történt:
Sokat idézek tõlükmaguktól, és szinte aligvan

dolgom, annyira tisztán, pontosan és az igazság-
nakmegfelelõen írták le, ami a szívüket nyomta.
Hitelességüket nemtorzította el az idõ, inkább

csak a nagyonmély sebeket ejtõ, éles peremeket
csiszolta le � így valamelyest � számunkra.
Késõbb kaptak aztán díjakat, mástól, más-

félét, de az alapélmény, az évekkel ezelõtti
megaláztatás úgy beleégett szívükbe-lelkükbe,
hogy életük végéig nem sikerült kidolgozniuk
magukból.
Ha az idõrendiséget meg akarom tartani, Jó-

zsef Attila �Canossa-járásával� kell kezdenem.
Babits Mihály volt akkor a Baumgarten-díj
alapítványának kurátora, akit maga az alapít-

vány létrehozója jelölt a posztra. Az írói �ars
poetica�-jának lényege: �Az alkotás a lényeg,
nem az alkotó.� Az alkotás lényege nem az
alkotó?! Mégis, ha kritikát ír, szenvedélyesen
keresi a mûvek, esszék mögött az alkotót. Ez
bizony olyan vaskos ellentmondás, ami majd
kiveri az ember szemét � érdekes módon az
övét nem sértette. (Persze, ha semmi nemállan-
dó, miért lenne bebetonozva bárki véleménye
egy adott kérdésben.)
Tény, hogy József Attila sértette meg õt elõ-

ször azzal, hogy �bántóan rossz versek kötegé-
nek� nevezte Babits könyvét. Tény. De az is
tény; hogy õ, az akkor ötvenéves, a kor felfogá-
sa szerint idõsödõ, nagy tekintélyû alakja az
irodalmi életnek, nem tudta úgy felfogni azt az
affért, hogy hát sértés ide vagy oda, ez az ember
egy nagyon fiatal, kissé ugyan hõbörödött
néha, de vagdalkozásaiban is ott a jelen, s fõleg
a jövõ ígérete. Hát bizony nem tudta.
Irodalomtörténetünknek egyik legdöbbenete-

sebb és legfájdalmasabb dokumentuma az a le-
vél, amelyet �33. január 28-án kapott Babits Jó-
zsefAttilától. Hogy rövidre fogjam; a végsõ két-
ségbeesés odahajtotta, hogy pénzt kért az alapít-
ványtól. 1933.március 2-án amélymegbánás és
bocsánatkérés újabb stációja következik.
S végül, 1934-ben írott �Magadat emésztõ�

c. versében József Attila a kettõjük kapcsolatá-
nak egyik legszebb, de mindenképpen egy bo-
csánatért esedezõ fiatal lélek utolsó kísér-
letének dokumentumát adja nekünk. Évek tel-
tek el,mire úgy-ahogy javult kettejük viszonya,
de hogy Babits felülvizsgálta volna a saját
tévedését ebben a dologban, arról nem tudok.
Amásik kárvallottja a kultúrpolitikánakSza-

bó Magda, aki ugyan az idõbeli eltérés okán
tizenhat évvel késõbb éli át az embertelenség
képtelen cinizmusát.
(Nagy pofon volt mindkettõjüknek, annyi

szent. Dülöngéltek is a váratlan és kivédhetet-
len erejû ütéstõl ide-oda billenve, mint egy

keljfeljancsi, de állták az övön aluli ökölcsapást
� le a kalappal!
Mivel azonban merõben eltérõ habitusúak

voltak, nyilván a reakciójuk is különbözõséget
mutat.
Még Szabó Magda bírta jobban. Kötélideg-

zetû, termetét meghazudtoló fizikai erõvel ren-
delkezett, és elegendõ daccal ahhoz, hogy ki-
bírja a tíz évmellõzöttséget.
József Attila nem bírta. Idegrendszere �ab

ovo� gyenge volt, hányattatott élete nem az
életmûvét csorbította, sõt teljesebb lett tõle, de
a magánéleti válságok szilánkosra tördelték a
lelkét, s leblokkolták benne a visszavágás ké-
pességét.)
Szabó Magdát a pofon 1949-ben érte. Visz-

szaemlékezése szerint: �a reggeli sajtó már
hozta a nevemet a �49-es Baumgarten-díjasok
sorában. Úgy délelõtt 11 tájt Basch telefonált,
közölte, Révaiminiszter utasítására a díjat visz-
szavették, más kapja meg. Fiatal voltam, érzé-
keny, egy papírlap feküdt elõttem az íróasz-
talomon, arra firkáltam, rajzoltam sokáig. Ké-
sõbb egy írótársam bedugta a fejét az ajtón,
rámröhögött és azt kérdezte: �Hát nem jössz
átvenni a díjat, Magduska?� Tudta, mi történt,
tudta azt már az egész írói világ, az ilyesmi híre
hamar terjed. Õ is tudta, azért nézett be.�
1959-ben aztán megjelent a Freskó, amire

megkapta a József Attila-díjat. Aczél György a
kezébe nyomta a dekrétet, s azt mondta: �Ez
most az a díj. A Baumgarten. Nevessen már!�
Nevettem, de aztán elfordultam tõle, és elsír-
tammagam.�
Nekem pedig most írás közben minduntalan

eszembe jut az évtizedek elõtti agyonalázott, ál-
landóan éhezõ fiatalember�, hogy azmit futott,
kilincselt a boldogtalan a hõn áhított díjért, amit
ugyan soha nem kapott meg, de az IDÕ, az
IGAZSÁGOSkorrigált:mostanraÕ lett aDÍJ!
Dömsöd, 2015. január 4.

Szoóné Bodrogi Emõke

Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le�
Két elmaradt díj ürügyén

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
nyári nyitvatartásanyári nyitvatartása

2015. június 16-tól augusztus 31-ig a következõ nyitvatartási rend szerint várjuk kedves olvasóinkat:

Hétfõ: zárva, Kedd: 8�13.30, Szerda: 8�13.30, Csütörtök: 8�13.30, Péntek: 8�13.30, Szombat: 8�12

A nyári szabadság idõszaka 2015. augusztus 3�17-ig. Nyitás: 2015. augusztus 18. (kedd)
***

Dömsödmúltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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Jelen...

2. számúkörzeti
orvosi rendelõ
2012-ben került dr. Wag-

ner Viktor háziorvosként
Dömsödre. Három év alatt
megváltoztatta a rendelõ
mûködését és küllemét. A
doktor úr megvalósította el-
képzeléseit � a rendelõ átala-
kításával, berendezéseinek
korszerûsítésével, melyen
azóta is folyamatosan fára-
dozik. A vizsgáló precíz be-
rendezései, a váróterem mo-
dernizálása és a mellékhe-
lyiség az ÁNTSZ elõírásai-
nak megfelelõen üzemel. A
betegek adatai és leletei szá-
mítógépes rendszerben ke-
rülnek rögzítésre. A szemé-
lyi adatok, valamint a vizs-
gálati eredmények folyama-
tosan nyomon követhetõek
és naprakészek. EKG-beren-
dezés, vérnyomásmérõ, vér-
cukormérõ, infúziós állvány,
valamint biztonsági rendszer
(megfigyelõ kamerák) és be-
tegbehívó rendszer került
beszerzésre és üzembe he-
lyezésre. Telefonon, vala-
mint e-mailben is lehetõség
van vizsgálatra bejelentkez-
ni, mellyel elõsegíti a gyors
és pontos kivizsgálást. Fá-
radságot nem ismerve, fo-
lyamatosan bõvíti és fejlesz-
ti a vizsgálati eszközöket és
a rendelõ berendezését. A
polgármesteri hivatal és a
rendelõben dolgozó asszisz-
tensek elõsegítik szorgalmas
és odaadó munkájukkal a
rendelõ, a kert és a nyugodt,
szép környezet megvalósu-
lását.
A távolabbi tervek eléré-

séhez, a minél jobb és kor-
szerûbb betegellátásért sok
sikert és kitartó munkát kí-
vánok!

Stefanovics Lajosné
nyugdíjas egészségügyi

dolgozó

A JU és ZSU TÁRSULAT
/csupa nagybetûvel/

DömsödNagyközségi Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének 6/2001. (IV. 4.) rendelete a
�Dömsödért Emlékérem� alapításáról és ado-
mányozásának rendjérõl:
(2) �Dömsödért emlékérem� adományozható

azoknak a polgároknak vagy közösségeknek,
akik, ill. amelyek
a.) a település közmûvelõdése, közoktatása

területén hosszabb idõn át kiemelkedõ munkát
végeztek, és ezzel jelentõsen hozzájárultak a te-
lepülés szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
Úgy gondolom, a fenti rendeletben leírtak

mind igaz a Ju és Zsu Társulat mûködésére és
tagjaira: hosszabb idõn át kiemelkedõ munkát
végeztek, és ezzel jelentõsen hozzájárultak tele-
pülésünk szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
Köszönjük az elismerést! Köszönjük az em-

lékérem átadásakor a szûnni nem akaró tapso-
kat, a gratulációkat! Köszönjük Polgármester
Úrnak, a képviselõ-testületnek, Dömsöd nagy-
községminden lakójának!
ATársulat 2002 õszén jött létre néhány lelkes

énekesbõl Dömsödön. Alapító tagok: Cserna
Marianna, Csikós Zsuzsi, Miskolczi Beáta és
Perger Ágnes.
Tagjai nem hivatásos mûvészek, státuszukat

tekintve amatõrök, de korántsem a szó pejoratív értelmében. A társulatban komoly és megalapozott szakmai
munka folyik. Errõl tanúskodnak az eddig elért sikerek és eredmények.Mûvészi törekvésébenmindvégig meg-
õrizte és amai napig gyakorolja fõbb célkitûzéseit. Egyrészt nyitva tartja kapuit amagukban elõadómûvészi am-
bíciókat tápláló, a színház- és zenemûvészetért rajongó, és magukat e minõségben kipróbálni és megmutatni
szándékozó gyerekek és felnõttek elõtt, másrészt a színház- és zenemûvészet értékeit megõrizve és megtartva
életben kívánja tartani e mûfajt. A társulat célja még a tehetséges fiatalok pályára segítése, valamint egymusical
� és zenés színpad mûködtetésén keresztül az éneklés, színpadi mozgás és prózai elõadómûvészet oktatása. A
társulat otthont, tanulási, önfejlesztési játéklehetõséget ad amagában tehetséget érzõk számára, és ennek kapcsán
olyan produkciók életre keltésén dolgozik, melyek hirdetik és terjesztik a színház- és zenemûvészet értékeit, az
ember értékteremtõ törekvéseinek értelmét.
Amikor létrejött a társulat, a gyakorláshoz a lehetõségek egymás után elkezdtek megjelenni. Felléptünk: is-

kolai farsangon, nemzeti ünnepeken, idõsek otthonában, fogyatékkal élõ beteg gyermekek kórházában, faluna-
pokon, határon belül � határon kívül, és tesszükmindezt szeretettel és jó szívvel.Mert adni és jót cselekedni na-
gyon jó érzés, fõleg ha nemes célért tesszük. Hiszek abban, hogy az életünk küldetése az adásban rejlik. Valami
olyasmit adnimagunkból tovább, amitõl jobb lesz ez a világ. És abban is hiszek, hogy bármilyen adottságokkal
is születtünkmeg, bármilyen lehetõségekkel rendelkezzünk, valakinek szüksége van arra, amit csakmi tudunk
adni, megmutatni, milyen értékes is az az élet, aminek a részesei vagyunk, amitõl jobb lesz tõlünk ez a világ.
A JU és ZSU TÁRSULAT a legjobb csapat a világon!!! Büszke vagyok rájuk! Örömben, bánatban együtt

voltunk eddig is, és ezután is így lesz! Köszönöm ezt a 13 évet nektek! Jöhet a következõ 100!
�és mondom büszkén az elõadás végén a szereplõk nevét: Csikós Zsuzsi, Szabó Bettina, Perger Ágnes,

Molnár Lili, Simonidesz Baby, Szijártó Mónika, Rácz Vivien, Kolompár Petra, Kolompár Izabella, Csonka
Nóri, Nagy Seby, Horváth Balázs, Fehér Ricsi, Kudar Zsolt, Kolompár Dani, Kovács Vivien,Miskolczi Beáta,
Kátai Dorottya, Szabó Petra, Mészáros Betti, Horváth Zsigi; és a régi tagokét is: Bakó Gábor, CsernaMariann,
Katona Viktor, Gyivi Ildikó, Jagodics Anna, Zátrok Vivien, Horváth Norbi, Gábor Gergõ, Kuna Orsi, Ungár
Márk, Pethes Vica, Pintyi Brigi, Bak Vivi, Mózes Szabina, Bõdi Viktor, Bõdi Lala, Matics Gergõ, Bak Barbi,
Kõvári Róza, Varga Karolina, NecsászMónika, Kiss Klaudia, Kiss Gergõ, Kiss Karina, BalatonMagdi, Bokor
Zsolt, VargaAndrea, SándorBogi,Kristóf Edina,Vitáris Petra, Csontos Peti, OrszágGyuri, FöldiKriszti, Fehér
Bea, LiptaiMelitta, Sas Loretta, Saller Tímea,Matus Evelin, LieberMarci.
Amikor az ember jót cselekszik anélkül, hogy kényszerítve lenne rá, akkor Isten lepillant, elmosolyodik, és

azt mondja: �Ezért az egyetlen pillanatért érdemes volt megteremteni a világot!�
Csikós Lászlóné
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Örömmel szá-
molunk be róla,
hogy a Dabi Na-
pok gyerekköz-
pontú program-
jai után május
30-án Gyerek-
házunk udvarán
Roma Hagyo-
mányõrzõ Nap
került megren-
dezésre a CKÖ
szervezésében.
Emlékez e t e s
marad a június
01-jei bohócos-
gyereknapi vi-
dám délelõttünk,
melyen az óvo-
dások is betár-
sultak a körjá-
tékba, a közös
mókába. Csalá-
dostól jöttek a
�gyerekháza-
sok� június 20-

án a Duna-parton megrendezett Hal-Víz Napokra is. Június 28-án a dabi
játszótéren Kisherceg Gyerekházas családi napot tartottunk, kéz a kéz-
ben a testvéri közös szeretet jegyében. Pónilovaglás, sétakocsikázás,
ugrálóvár, kézmûves mûhelyes foglalkoztatók és megannyi meglepetés
várta a családokat. Megünnepeltük �A kis herceg� c. könyv szerzõjének,
A. S. Exupéry születésének 115. évfordulóját: meseelemekkel, idézetek-
kel, közös meseolvasással. Felhívjuk a kedves szülõk, nagyszülõk figyel-
mét, hogy a nyári szünet ideje alatt várjuk továbbra is a 0-5 éves gyereke-
ket 8.00�13.30 óráig nyílt napok keretében a gyerekházas testvérnapokra,
hétfõtõl péntekig. Kívánjuk, legyen együtt jó nyarunk, segítsük egymást!
�Még 1000 Év Dömsödért Egyesület� / Kisherceg Gyerekház, Döm-

söd, Petõfi tér 2-3. ( n.-s. m.)

Kisherceg Gyerekház nyári híradása
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� 2015. május 03-án roma közösségünk kis csapata társadalmi munká-
ban részt vett a Lovasnapok utáni takarításban, pályarendezésben. Terve-
ink szerint a jövõben is részt kívánunk venni önkéntes munkákkal a tele-
pülés életében.

� 2015. május 30-án a Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
gyereknapot tartott a hátrányos helyzetû roma és nem roma gyerekek szá-
mára.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretném köszönete-

met kifejezni azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik tá-
mogatták rendezvényünket:
CBA,Klenánczné Tóth Judit; Gazdabolt, Károly Lászlóné; FészekBú-

torbolt, Perger Éva; Cukrászda, Nagy Ferenc; Zöldséges, Faragó András;
Élelmiszerüzlet, Kovács Zoltán; Bábel Car Service Kft.; Dobos ABC;
Szabó László; Saca Sörözõ, Szabó Mihályné; Sándor Ferenc; Kiss Imre

Vegyesbolt; LAXERMûszaki Üzlet; Kudar Zsolt; Kun és TársaKft., hul-
ladék vastelep, Szabó Andrea; Mizsei Élelmiszer, Mizsei Beáta; Nagy
Mihály; Csinos és Társa Bt.; Kartontechnika Kft., Gyetkóné Bozó Éva;
Posta dolgozói, GöllénynéBenkó Piroska; Rátkai János; Trafik, Fábiánné
Cser Ilona; Lacházi Baráti Kör, valamint mindazoknak az önzetlen ada-
kozóknak, akik névnélküliségben kívántakmaradni.
Személy szerint nagyon meghatódtam az emberek segítõkészségén,

ezért azt kérem a jó Istentõl, hogy Dömsödön örökké együttérzés, barát-
ság és együttmûködés legyen!

� 2015. június 13-án ballagó diákjainknak és tanáraiknak egy-egy szál
virággal, valamint emléklappal kedveskedtünk e jeles alkalom kapcsán.
Továbbtanulásukhoz sok sikert, erõt és egészséget kívánunk!

LakatosMátyás
a helyi RomaNemzetiségi Önkormányzat elnöke

Fenntartó:
�Még 1000 ÉvDömsödért� Egyesület
2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

Antoine de Saint-Exu-
péry francia író 1900. jú-
nius 29-én született Ly-
onban, 1944. július 31-én
halt meg Marseille köze-
lében, mint berepülõpiló-
ta. Életérõl, de fõként tra-
gikus haláláról, annak
pontos körülményeirõl
2008 óta már több adatot
tudunk.
A. S.-Exupéry számos

könyve közül �Akis her-
ceg�,melyet 1943-ban írt
a legismertebb, legolva-
sottabb, legtöbbet idé-

zett.Mély értékû sorait fõként esküvõn, ballagáson, ünnepségen, bensõsé-
ges családi eseményeken hallva �betéve� ismételjük. Jó érzés volt leg-
utóbb egy szakmai beszámolóban is olvasni olyan Exupéry idézetet, ami
kevésbé volt ismert. Ez fogott meg és ösztönöz, indít el most bennem né-
hány személyes gondolatot, amit megosztok. Jó, hogy nem ismertem kis-
iskolás koromban �A kis herceg�-et, így nagyobb hatással volt rám éret-
tebb, felnõtt fejjel.Amikor elõször olvastam, annak ismár közel fél évszá-
zada, így azóta évente többször elõvettem, olvasgattam, hol az egész
könyvet, hol csak egy fejezetét. Az idegen nyelv megismerésében ezen
gyakoroltam, magam elé tettem a fordítást is, úgy tanultammeg a legsze-
relmesebbmondatokat idézni az új nyelven. Éreztem, bizonyosmondatok
csakmagyarul olyan átütõen szépek, kifejezõek, a sok fordítás tompít raj-
ta. Sajnáltam, hogy nemolvashattam az eredetilegmegírt francia nyelven.
Egy idõben gyûjteni is kezdtem a különbözõ idegen nyelvû kiadásait en-
nek a könyvnek, a fedélborító is ismert volt, Exupéry saját szerzõi rajzá-
val. Az elsõ magyarra fordítást 1957-ben Zigány Miklósnak köszönhet-
jük, ebbõl kevés példányú könyvmaradt fenn, az antikváriumban nagyon
drága, de beleolvastam a �szállóigés� részekbe. Az a fordítás, melyet
megismertem 1970-ben, az Rónay György kiváló nyelvezetének, finom-
ságának, érzékeny mûfordításának köszönhetõ. Új könyvkiadást láttam
nemrég a könyvesboltban, beleolvastam, és nem egyeztek az ismert so-

rok, idézetek. Beletelt néhány percbe, mígmegértettem, új mûfordítás ké-
szült el idehaza. Nincs min csodálkozni, 70 évvel Exupéry halála után, a
szerzõi jog lejártával ez már lehetséges. Rónay György tolla után most
Ádám Péter mûfordításában megváltoztak, más árnyalatot kaptak az ed-
dig klasszikussá vált ismert sorok. Helyenként idegenül csengett, de azért
vonzott az új, hogy ismét összehasonlítsam, összeolvassam a sorok belsõ
értékeit az újragondolása után. Mire a könyvesbolt hosszúsorú pénztárá-
hoz értem az új �kis herceges� könyv fordításával, hogymegvegyem, ak-
kor szembesültem, mások kezében már Takács M. József által fordított
�kis herceges� könyv van� Döbbenten álltam, ez már a negyedik féle
magyarra fordított kiadás, abban is minden kissé másként árnyalva a mû-
fordításnak köszönhetõen. Átgondoltam, utánanézek, ki tudja, van-e az-
óta ötödik, hatodik változatú mûfordítása �A kis herceg�-nek újra magyar
nyelven.Megváromanyár végét, akkormegveszemazúj kiadású-fordítású
könyveket, ha lecsendesül a bõség zavara. Õszig biztosan megjelentetik
Exupéry értékes, tizenkét darabból álló, eredeti vízfestékkel készített illuszt-
rációja / litográfiájának másolatait is idehaza, amit egykoron saját könyvé-
hez készített a szerzõ. Addig is hûséggel maradok a Kisherceg Gyerekház
udvarán ültetett rózsánál, gondozva, ápolva, vigyázva rá, mert ebbõl való-
ban csak egy van, s ez teszi olyan egyedivé, szerethetõvé, értékessé!

(n.-s.m)

Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Múlt idézõ
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Dömsödi Szakmai Mûhely
Gyerekház elõadás

2015. március 30.

A2-3 éves gyerekek testi�értelmi�érzelmi fejlõdése,
játékos fejlesztése óvónõi szemmel

Második fejezet (folytatás a júniusi számból)

3.Mit tehet aGyerekház?
� Fejlesztési lehetõségek:
Amozgások feloszthatóak: nagymozgásokra és finommozgásokra.

1.) Nagymozgások, egyensúlyérzék fejlesztése játékosan:
A kétéves korú gyerekek többsége biztosan jár és fut. Néha a megál-

lás jelent gondot a nagyiramú futás után. Figyelmeztessük erre! Fussunk
mellette úgy, hogy fogjuk a kezét. Játsszunk csiklandozós játékot, kerge-
tõzzünk a kicsivel.
A3 éves gyermek tud egy lábon állni, szökdécselni, valamint lábujjhe-

gyen járni. Önállóan felmegy és lejön a lépcsõn és annak alsó fokáról le
tud ugrani.
� A nagymozgások fejlesztése kiemelt feladat (járás, futás, csúszás,

mászás, kúszás, ugrás) talajon, szereken, tárgy alatt vagy fölött, szer
megkerülésével stb. Akkor teszünk a legtöbbet, ha engedjük szabadon
futni, mozogni. A futkározás azonban csak az állóképességet javítja.
Fejlesszük a gyerekekmozgáskultúráját sokoldalúan!
�Mutassuk meg neki, hogy kell páros lábbal ugrani, elrugaszkodni a

földrõl. Nem könnyû feladat, de nagyon élvezetes a kicsiknek.
�Menetelhetünk zenére.
�Labdázás (szem-kéz, szem-láb koordináció és a finommotorika fej-

lesztése) kiváló lehetõséget nyújt (a labda gurítása, rúgása, elkapása, célba
dobás, kapura rúgás).

�Egyensúlyozás a szõnyeg szélén, járdaszegélyen,mászás udvari játé-
kokon, hintázás, motorozás, 3 kerekû bicikli tekerése, csúszdázás stb.
� Teremben és udvaron egyaránt használható pl. hintaló, hinták, füles

labda, ugróasztal (trambulin), forgó korong, lengõkötél, kötéllétra. Sza-
badidõben pörgõ, forgó, ringatózó, lengõmozgások.
�Egyensúlyozó tölcsér (játékidõben is játszható az udvaron is).

�Mászás talpon, tenyéren:Rézsútosmászókán, létrán le-föl utánzáró
lépéssel (egyensúly).
� Bordásfalon oldalirányú haladás utánlépéssel (szem-kéz, szem-láb

koordináció fejlesztés).
� Függések (szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése).
Bordásfalra fel-lemászás. Kapaszkodásmadárfogással.
� Billenõ rácshinta, billenõ lap.
� Cikk-cakk alagút (a Gyerekháznak is van).
� Lépegetõ henger.
� Egyensúlyozó korong.
� Ugróiskola (felrajzolható).
� Hoop-la karikadobáló.
� Játékosmondókás torna:
pl.: óriás-törpe járás (lábujjhegyen és guggolásban járás) �Ilyen nagy az

óriás� c. mondókára.
� Négykézláb járás, mint amacik.
� Fél lábon állás (gólyaállás).
� Szökdelés páros lábon �Ugráljunk, mint a verebek!�
� �Cini-cini muzsika...�, �Jár a toronyóra...� (csípõre tartás, terpeszál-
lás, törzsfordítás).

� �Harangozzunk!� Bimm-bamm (terpeszállás, törzshajlítás).
� Itt a szemem, itt a szám.
�A végén �lufifújás� � légzõgyakorlat.
Ezek a gyakorlatok egyben beszédfejlesztõ gyakorlatok is.

2.) Finommozgások, szem-kéz koordináció fejlesztése játékosan:
� Az óvodai kezdeményezések keretében már kiscsoportban is nagy

szerepet kapnak a manuális tevékenysé-
gek. A kéz finommozgásai nem velünk
születtek, hanem tanulhatók. Azok a kis-
gyerekek, akik sokat és sokféle tevékeny-
ségre használják kezüket, ujjaikat, isko-
láskorukban is könnyebben tanulnak meg
szépen írni, tisztán, gondosan dolgozni.
� Kialakul a kéz finommozgásának, az

ujjaknak a koordinálása.
A 2-2,5 éves gyermekmár kísérletezik

a különbözõ fogásokkal, hol marokra
fogja az íróeszközt, hol a három radiális
(hüvelyk-, középsõ és mutató-) ujja közé,
bár ezt még kényelmetlennek érzi.
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Játékos fejlesztések:
�A felhúzós játékokmost értékesek igazán.
� Játsszanak együtt gyöngyfûzést (nagy szemû gyöngyökkel). Na-

gyon vigyázzunk azonban, hogy le ne nyelje ezeket.

� Segítsen a gyermekbabot, rizst válogatni vagyborsót fejteni, kuko-
ricát morzsolni, fosztani. Nagyon jó volt a Gyerekház által szervezett
�Fosztónap�! Köszönjük szépen a szervezést!

�A Pötyi játék is jó kézügyesség-
fejlesztõ, s emellett aképlátást is segíti.
� A Babilon játék is szem-kéz

koordináció- és finommotorika-
fejlesztõ.
� A �csipeszes napocska� játék-

kal fejlõdik finommotorikájuk, szem-
kéz koordinációjuk, és játékosan
megtanulják a színeket is.

�Mágnes vezetõ (szem-kéz koordináció fejlesztése).
� Az óvodába kerülõ 3 éves gyerekeknek lehetõvé tesszük, hogy

játszva ismerkedjenek az anyagokkal, eszközökkel.
� A szabadon firkálgató, mázoló, gyurkáló gyermekkel átéljük a felfe-

dezés örömét.
�A firkából kilépõ, valamint ábrázolni kezdõ gyermeket egyénileg se-

gítjük a továbblépésben, de fokozatosan figyelünk a gyermek igényeire,
gondolataira, engedjük szabadon próbálkozni.
�Rajzoláshoz használjunk nagy csomagolópapírt, amire zsírkrétával

rajzolhat, firkálhat. A zsírkrétát jobban meg tudja fogni, mint a ceruzát,
könnyen nyomot hagy a lapon, ezáltal van sikerélménye. A ceruzából a
puha, jóminõségû, vastag postairon vastagságú ceruzát ajánlom.
A képalakítás megjelenik a festéssel, zsírkrétával, papírragasztással,

homokba karcolással, nyomattal.

� Festéshez ujjfestéket használjunk, amivel tenyér-, talp- és ujjnyo-
matokat készíthetünk. Még folyékony temperát is használunk a kicsik-
nél dugó-, zöldség-gyümölcs-nyomatok készítéséhez. Ismerkedünk a
különbözõ technikákkal, anyagokkal. Elkezdjük a felületfestést vastag
ecsettel egy színnel, folyékony temperával.

A �gyerekolló� használatával is ismerkedhetnek. Persze csak fel-
ügyelettel.
Bátran adunk már a 3 éves gyerek kezébe ollót, ezáltal fejlõdik szem-

kéz koordinációjuk.

�Ragasztót (stift), pálcikát is adhatunk a kezébe, ha az eszköz nem
balesetveszélyes, s megtanítjuk a gyerekeknek egyenként, hogyan kell
azokkal helyesen bánni.
�Apapírtépéssel, -ragasztással fejlõdik szem-kéz koordinációjuk, fi-

nommotorikájuk, erõsödnek ujjperceik.
� Ismerkedhet a gyurmával, a különbözõ technikákkal (gömbölyítés,

lapítás, sodrás), ezáltal ujjpercei erõsödnek. Készíthet csigát, perecet, kí-
gyót stb.
� Homokozzunk! Süssünk játékból homoktortát, sütit. Tanítsuk meg

lapátolni, szitálni, gereblyézni.Homokba rajzolni is lehet bottal, lenyoma-
tot készíteni.
� Játék a vízzel. A �horgászos� játék kiváló (szem-kéz koordinációt)

fejlesztõ játék.
� Rajzolhat, firkálhat aszfaltkrétával is a járdára, betonra.

Folytatás az augusztusi számban.

Liptainé JaksaAnita
óvodapedagógus
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J Nálunk mindig történik valami� J / június
4. c osztály kirándulásai

Ismerkedés a Bakonnyal...

Május végén mi is voltunk két napot kirándulni a Bakonyban. Elláto-
gattunk Herendre, a Porcelán Múzeumba. Majd továbbmenve kipa-
koltunk Városlõdön, a szálláshelyünkön, az Iglauer Park faházaiban.
Délutáni programként megfürödtünk Pápán a Várkert fürdõben. Este
vacsora után pedig összejöttünk egy kis beszélgetésre. Elmondtuk az
egymásnak írt verseket, és átadtuk az apró ajándékokat. Utána Activity-t
játszottunk, és a kis játék után eltettük magunkat másnapra. Május 27-én
reggeli után hatalmas sétával odaértünk a szentgáli Kõlik-barlanghoz,
ahol felvettük az overálokat, és egy igazi barlangászáson vettünk részt.
Nyolcméteres létránmásztunk lefelé amélységbe, ahol csúsztunk, mász-
tunk a cseppkövek által kialakított üregekben, alagutakban. Mivel kel-
lõképpen elfáradtunk, megpihentünk a buszon. Ebéd után pedig kipróbál-
tukmagunkat a Sobri JóskaBakonyiKaland- és Élményparkban, ami
Magyarország legnagyobb erdei drótkötélparkja. 5 hektár területen talál-
ható különleges játékelemekkel. Itt mindenki megtalálta a magának való
szórakozási lehetõséget. A nap végére sok élménnyel lettünk gazdagab-
bak, és teljesen kimerülve tértünk haza.

Kerékpártúra

Utolsó héten pedig egy nap elbicikliztünk a Tassi zsiliphez, ahol
élveztük a Duna vizét. A nagy forróságban úgy hûsítettük magunkat,
hogy leültünk a vízpart szélén a nagy kövekre, és belelógattuk a lábunkat
a hûs Duna vizébe. Az idõjárás is nekünk kedvezett, nagyon jól éreztük
magunkat.

Fürdõzés

Június 15-én, az utolsó tanítási napon, hogy közösen elkölthessük az
osztálypénzünk maradékát, elmentünk Ráckevére az Aqualand Szabad-
téri Élménystrand és Csúszdapark fürdõjébe. Hatalmasakat csobbantunk,
játszottunk utoljára együtt, és visszaemlékeztünk az elmúlt négy év ese-
ményeire.

BudainéDoroszlay Judit, a 4. c osztályfõnöke

Versenyeredmény
Rajzverseny

FMKASZK � Dr. Szepesi LászlóMezõgazdasági, Erdészeti Szak-
képzõ Iskolája és Kollégiuma által �A madarak, fák és gépek napja�
alkalmából meghirdetett RAJZVERSENYEN (Piliscsaba) Baranya
Ábel 2. b osztályos tanuló 1. helyezést ért el.



Bazsonyi Arany ésVecsési Sándor felajánlásából
jutalomkönyvet kap2014/2015

Csiszár Dóra 8. b

Érmet kap a sportbannyújtott kimagasló
tevékenységéért:
Kincses Kristóf 5. a

Szeile Alexandra Vanessza 5. b
Gecze Judit 6. a

Keresztes Ákos 6. b
Mendi Attila 7. b

Sass LillaMónika 7. b
Kun János Alexander 8. a

Lajos Nikolett 8. c

SzépMagyarBeszédért elismerést kapott:
Pethes Patrícia 8. b

SZMKáltal díjazottak:
Takács Fatime Fanni 8. b, Cserni Krisztián 8. b, Fabula DominikMáté 8. b,

JancsóAnnaHenrietta 8. b, Bõdi GergelyMáté 8. b
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Kitûnõk, jelesek a 2014-15-ös tanévben
KITÛNÕK

1. a BaloghAntal
Balogh Zoltán István
Boruzs Hanna Lídia
BúsAlexaVirág
Csepregi Zsanett
Faragó Tamás Sándor
KadókBoglárka
KakukRudolf
Korsós Nóra
Kultsár István Solt
SzabóAnna
VargaMáté Géza
Várkonyi ImreMárton

1. b Ambruska Laura
András Viktória
Ács Zsuzsanna Éva
Béczi Petra Katica
Farkas Evelin
IspánMáté
Juhász VivienViktória
KatonaVivien
PappMihály
Takács Tímea
Zsidai EmmaEdina

2. a Ambruska Bernadett
Horváth Fanni
Izsák Fanni
Perger Panka Zsófia
Zsidai Péter András

2. b Bábel Levente Dávid
BaranyaÁbel

Barta Nikolett Viktória
CsimmaRolandGábor
Dobrai Nóra
KatonaMarcell
Kiss Vivien Zsuzsanna
Klszák Evelin
Krisztián Kristóf Zsolt
Liptai Áron
Madarász Zétény
NagyBereniké
Nagy Ferenc Richárd
Schloska Petra Julianna

2. c LaczaHanna
Matus Alexandra Virág
Slezák Péter Attila

3. a Farkas Edina
IspánKitti
Jánosi Alexandra
Nagy-MolnárMartin
Perger Kitti Krisztina

3. b Balogh RékaDamarisz
BaloghVirág Csenge
Göllény Petra
Rakszegi Dominik
Sas Zsuzsanna
Szabó Petra

4. b Balogh Boróka Zsuzsanna
Bányai Dorina
Baranyi Barnabás
Horváth Csenge Jázmin
Kakuk Zsanett
Nagy Csenger

4. c Harsányi Anna
NagyBeatrix
OroszMaja Viola

5. a GalambosMilán
Kovács Adrienn Zsuzsanna
Kovács KataMónika
Kovács KristófMihály
Molnár Lili

5. b Józan LucaMária
Orosz Anikó Réka

6. a Galambos Laura
6. b Gulyás Dorka

Krisztián Karina Liza
Manger Petra
Pozsár Lili
Rüsics AlexaDóra
Sas Bernadett

7. b KulimakRéka
Pék Bianka
Sass LillaMónika

8. b ÁcsAndrás József
Kreisch Beatrix
Pethes Patrícia
Sipos Evelin Viktória

8. c Ispán Lilla
Magyar BenceDávid

JELESEK
1. a Feke Liliána

ZávoryGábor István
1. b Bata Cintia

Danyi Zsanett Erika
TóthMelissza

2. a Kincses Csaba
2. b Holl VirágAlexandra

Kudar ZalánGyula
Palásti Viktória

2. c Czeller-Kovács Abigél
Csaplár Tünde
GondaGréta Zsófia
Kakas Bence Zoltán
Takács Ágnes
Takács Zita

3. a Tárkányi Dominik Béla
Veres Bence

3. b Horváth Petra
Kincses Róbert
Mózes Barnabás
Omiliák Fanni
Orosz Tamás József
Palásti Vivien

4. a Béczi KingaAnna
Laczó BenceMihály
Vella Donát Antal

4. b BabityMihály
Huszti Alexandra Hanna

4. c BakVivien
5. a Kincses Kristóf
6. a Vella Fruzsina Klára
7. b Kudar Zsolt Zsigmond

SámsonNikolett
7. c GondaAlexandra
8. b Kovács VivienNóra

Pozsár Zsófia
8. c Szegedi Tamás

NEVELÕTESTÜLETI
DICSÉRETBEN
RÉSZESÜLNEK

2014 / 2015
4. b Baranyi Barnabás
4. c Harsányi Anna
5. a Kovács Adrienn Zsuzsanna

Kovács KristófMihály
5. b Orosz Anikó Réka
6. a Galambos Laura
6. b Kátai Csaba Botond

Pozsár Lili
Rüsics AlexaDóra

7. b Sass LillaMónika
Pék Bianka

7. c Kolompár Petra
8. b Fabula DominikMáté

Kovács VivienNóra
Kreisch Beatrix
Pozsár Zsófia
Sipos Evelin

8. c Ispán Lilla



Láng Györgyné Ildi néni egy alkalommal a
kezembe nyomott két felvételt, hogy egyszer
majd ha lesz rá alkalom, használjam�
Úgy éreztem, most, hogy itt az év vége, iga-

zán aktuális! A felvétel 1954-ben készült, peda-
gógusnapon. A képen az akkori tantestület és az
óvó nénik, valamint családtagjaik láthatóak.Be-
azonosításuk kissé foghíjas, ezért kérem, ha va-
lakit felismernek, juttassák el hozzám, hogy ké-
sõbb újra közölhessem a felvételt a teljes név-
sorral!
1. sor: Ismeretlen, ismeretlen, ismeretlen,

Takó Mária, Ismeretlen, ismeretlen, ismeretlen,
Tóth István
2. sor: Máté Gábor, Máté Gáborné Kluch Er-

zsébet, Decsov Lajosné Marika néni, Decsov
Lajos, ismeretlen, ismeretlen, Szõnyi Margit,
Kluch Rózsa, Kovács Lajosné Margó néni, is-
meretlen, Takó Miklósné Erzsike néni, Tóth
IstvánnéKatóka néni.

3. sor: ismeretlen, Balogh László, Balogh
Lászlóné Eszter néni, ismeretlen, Bana Mária,
Laczi István,Ónodiné Irmuska néni, ismeretlen,
ismeretlen, ismeretlen, Szõnyi Károly, ismeret-

len, ismeretlen, SzõnyiKárolynéMargitka néni,
Tóth István, Szûcs Dánielné Gizike néni, Szabó
Lajos, TakóMiklós, ismeretlen.
Közreadta: Vass Ilona
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Töredékek a tantestület életébõl

AA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeii
Június hónapban vizsgáztak növendékeink, nagyon szép eredmények

születtek. Az év végi bemutatókon a szülõk, hozzátartozók láthatták-hall-
hatták, hogy a gyerekekmennyit fejlõdtek a tanévben.
Június elsõ ésmásodik hetében zajlottak a vizsgák és a bemutatók.
1-jén, a pedagógusnap alkalmából társastáncosaink, néptáncosaink be-

mutatójában, valamintTóth Ili énekébengyönyörködhettek apedagógusok.
7-én a dabi református templom kertjében felállított kopjafánál emlé-

keztünkmeg a nemzeti összetartozás napjáról.Amegemlékezésen szolfé-
zsos növendékeink énekeltek.
Társastáncosaink június 26-án a Magyar Látványtánc Sportszövetség

által megrendezett Európa-bajnokságon szerepeltek, Balatonfüreden. A
négynapos rendezvényennövendékeinkkiváló eredményt értek el, kategó-

riájukban II. helyezettek lettek 66,3
ponttal. (Az elsõ helyezett csoport
66,6 pontot kapott!) A csapatot a
Gézengúz csoport �fele� alkotta:
Bõdi Gergely Máté, Kolompár Dá-
niel, Kolompár Izabella, Kolompár
Petra, Pék Bianka, Rátkai Tamás,
RüsicsAlexa, Zsákai László. Felké-
szítõ tanáruk:MihóDiána. Sikerük-
höz szívbõl gratulálok, és köszö-
nöm, hogynemcsak iskolánkat kép-
viselték a bajnokságon, hanem
Dömsöd hírnevét is öregbítették.
Megköszönöm támogatóinknak,

akik anyagilag hozzájárultak ahhoz,

hogy növendékeink eljussanak a versenyre: Dömsödért Alapítvány, Foga-
dó a Hat Testvérhez, Dömsödi Borászati Kft., PRC PRECISION Kft.
(Bõdi Endre), Katona Antalné, Katona Ildikó, STAHLMETALL Kft.
(Ambruska József), Ráckevei Tankerület (Nagy Zsuzsanna igazgató), és
mindazoknak, akik nevük elhallgatását kérve támogatták gyermekeinket!
Akik követték híreinket az újságban, olvashatták, hogy iskolánk diákjai

rengeteg versenyen vettek részt, és nagyon szép sikereket értek el. Ez bi-
zony nemkevés áldozatot kívánt tõlük és szüleiktõl. Köszönömnekik és a
szülõknek, hogy fáradságot és anyagiakat nem kímélve dolgoztak még
hétvégén is azért, hogy az eredményekmegszülethessenek.
Külön öröm, hogy egyik diákunk középiskolában is folytatja mûvésze-

ti tevékenységét: Csiszár Dóra grafika tanszakos növendékünk az Újbu-
dai Széchenyi István Gimnázium grafika tagozatára nyert felvételt. Taná-
ra: VargaAnett. Gratulálokmindkettejüknek!
Megköszönöm tanárainknak, hogy áldozatos munkájukkal hozzájárultak

iskolánk sikereihez: Bagi Ferenc � néptánc, Bellák Miklós � gitár, Berki
Artúrné�zongora,BognárGáborné�színjáték,FöldvárinéBalikóMariann�
szolfézs,HajbaÁron � gitár, JeneinéBarthaLívia � zongora,KanderkaAnd-
rea � furulya és klarinét, Kovács Ferenc � furulya és klarinét,MagyarÁkos �
furulya és trombita,MihóDiána � társastánc, SomosAndrás � furulya és fu-
vola,SoósMónika�furulyaésszaxofon,VargaAnett�grafika.Különköszö-
netVargaAnett tanárnõnekaComeniusprojektek sikeres lebonyolításáért.
Amit fontos tudni: július 1-jétõl augusztus 19-éig iskolánk zárva lesz,

szerdánként 9-12 óráig ügyeletet tartunk.
Minden növendékünknek, tanárunknak és dolgozónknak jó pihenést

kívánok a nyárra, hogy feltöltõdve találkozhassunk szeptemberben!
Köntös Ágnes igazgató



Egy napig kínlódtam, hezitáltam, mire nekiálltam írni ezt a cikket.
Az elsõ, igen erõs ellenérzésem azt súgta: �Miért?� Miért írnék be-
számolót a helyi újságba, amikor úgysem érdekel senkit? (Akit érde-
kelt, az már tud róla.) Miért írnék beszámolót, ha ennek a nemzetközi
eseménynek nincs itthon hírértéke? Miért írnék beszámolót, ha a tel-
jesítmény nem igazodik az általános iskolás kitûnõ bizonyítványok,
helyi rendezvények és sportesemények sorába? Miért írnék beszámo-
lót, ha a �nemzetközi� és �flash mob� szavak idegenül csengenek a
közösség számára? Ugyan miért írjak bármit is, miért törjem magam,
miért használjam az energiáimat arra, hogy kitöltsem egy helyi újság
üres oldalát olyan dologgal; ami érezhetõen nem sokat jelent a helyi-
eknek? Amikor a 8 éve tartó kimagasló munkát, aminek a májusi ese-
mény egyfajta kicsúcsosodása, egy inkorrekten megfogalmazott, ha-
mis fél mondattal jellemezték a reprezentáns dömsödi nagy könyv-
ben? Amikor soha senki nem tartotta ezt a teljesítményt annyira fon-
tosnak, hogy megkérdezze, mi is ez egyáltalán, mirõl is van itt szó, és
miért jó ez nekünk? Amikor azt a rengeteg munkát és eredményt,
amit ennek a falunak tálcán kínáltunk, a munkát végzõ belsõ körön
kívül soha senki nem díjazta sem köszönömmel, sem dicsérettel, sem
interjúval, sem plusz beszámolóval, sem oklevéllel, de még egy sze-
rencsétlen extra ötössel sem annak a maroknyi gyerekseregnek, aki a
munkát elvégezte? Amikor annyi realizálódik a helyi közösség szá-
mára, hogy �ezek megint utaznak és jól érzik magukat�; ahelyett,
hogy egy kicsit is belelátnának az évekig tartó, önkéntesen végzett
munka mennyiségébe és minõségébe?
Megtanultam az évek során, hogy ha ilyen sok a �miért� és ekkora a ha-

szontalanság érzése egy dolog kapcsán, akkor azt otthagyjam.Most még-
is megírom a cikket. Nem azért, mert kell � ilyen számomra nem létezik.
Azért, hogy még egyszer, utoljára, megemeljem a kalapom azelõtt a 15-
20 fõnyi gyereksereg elõtt; akikkel elhoztuk az országos elsõ helyezést
rögtön a hétéves európai programciklus elsõ fordulójában (többet nem
tudtunk elhozni, mert egy ciklusban csak egyszer adnak ilyen díjat). Azok
elõtt a gyerekek elõtt, akik végigdolgozták a nyolc évet (nem néptáncol-
tak, hanem nemzetközi projekteket realizáltak) úgy, hogy nem vesztették
el a lelkesedésüket. Azok elõtt a gyerekek elõtt, akik kétszer is összerak-
tak egy olyan nemzetközi produkciót, amire bármelyikmás európai város
büszke lenne. Azok elõtt a gyerekek elõtt, akikmost egy olyan nemzetkö-
zi projektet csináltak végig, ami kiemelkedõ helyen áll az uniós ranglis-
tán. Ésmegírom a cikket azért is, hogymegemeljem a kalapom azelõtt az
iskolavezetés elõtt, aki mindezt lehetõvé tette; aki hitt bennünk, aki sza-
bad kezet adott, aki támogatott.

Tehát; az érdemi rész pedigmost kezdõdik a hosszú bevezetés után:

FIGYELEM, FIGYELEM!
A dömsödi Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola május 15-23. kö-

zött bonyolította le utolsó nemzetközi projekttalálkozóját Rómában, hét
ország részvételével. A két éven át futó, FEARS elnevezésû uniós projekt
méltó zárásaként a nemzetközi csapat flash mob-ot (figyelemfelkeltõ,
mûvészi eszközökkel megrendezett, aktuális problémára reagáló tömeg-
felhívó akció) adott elõ 80 nemzetközi tanuló és 20 nemzetközi tanár rész-
vételével a római Piazza del Popolo-n. Az uniós pénzbõl létrehozott meg-
mozdulást a római polgármesteri hivatal támogatta, a római rendõrség
biztosította, a téren áthaladó turisták tömege élvezte, és hat ország számolt
be róla cikkjei során. A flash mob a Dezsõ Lajos AMI vezetésével, koor-
dinálásával és rendezésében jött létre. Rendezõ: Nagy Sebastián, nemzet-
közi koordinátor: Varga Anett, résztvevõk: Takács Nóra, Csonka Nóra,
Hartai Martin, Hartai Ádám, Kovács Dóra, Bíró Klára, Szijártó Mónika,
JancsóAttila, Kolompár Dániel és Kolompár Petra voltak.
Annyit még hozzáteszek, hogy felejthetetlen élmény volt számunkra,

ahogy a 80 vörösbe öltözött ember elárasztotta a teret, egyszerre mozdul-
tak, egyszerre emelték fel hirdetõtábláikat; és a dömsödi �fehérek�, közü-
lük kiemelkedve, jelenetsorokat adtak elõ. A rendezvénynek nagy sikere
volt mind a nemzetközi partnerek, mind a bámészkodó turisták körében.
Hiszünk abban, hogy ez egy különleges teljesítmény volt. Értékelését �

mivel Magyarországon több versenyen a projekttel nem indulhatunk, hi-
szen már nyertünk egyszer � az uniós Oktatási Bizottságra bízzuk; oda
nyújtjuk be külön pályázat keretében.

Ezek után pedig kérekmindenkit, hogy amikor amûvészeti iskolát szó-
ba hozza, ne csak a negatívumokat vegye észre. Lehet beszélni arról, hogy
az iskola iksz ideje � támogatás hiányában � ugyanazokban a ruhákban
táncoltatja a gyerekeit, vagy hogy tandíjat kell fizetni, vagy hogy nincs
pénz eszközökre. És lehet beszélni arról is, hogy � annak ellenére, milyen
nehéz anyagi és operatív helyzetben van �, mennyi gyereket vettek fel in-
nenmûvészeti iskolákba,mennyi arany helyezést hozott el táncban, zené-
ben vagy képzõmûvészetben országos versenyekrõl, milyen táncbemuta-
tó EB-re készül, mekkora lendülettel nyerte el rögtön az elsõminõsítõ év-
ben az országos elsõ helyezést projektjével 400 másik iskola elõtt; vagy
milyen nemzetközi visszhangja van. Ha már lokálpatrióták vagyunk, le-
gyünk tényleg azok, és becsüljük az értékeinket.
A magam részérõl köszönöm az elmúlt 10 év kõkemény munkáját di-

ákjaimnak és a projektezõ gyerekeknek. Köszönöm a iskola vezetésének,
hogymegélhettem ezt az élményt, hogy kipróbálhattam ezt a fajta együtt-
mûködést, és ennyi örömben lehetett részem a projektmunkák során.
Szívbõl kívánok további sikeres éveket.

VargaAnettmûvésztanár, nemzetközi projektkoordinátor
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Dömsöd � Róma reláció; helyi és nemzetközi szemmel mérve
Rendhagyóbeszámoló egyComeniusmeeting kapcsán
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ADezsõLajosAlapfokúMûvészeti Iskola (2344Dömsöd,Kossuth
Lajosu.58.) térítési díj- és tandíjszabályzataa2015/2016. tanévre

Az alapfokú mûvészeti iskolában
térítési-, illetve tandíjat kell fizetni,
melyet egy teljes tanévre állapít
meg az iskola, és amelynek mérté-
két nem befolyásolja a 2015/2016.
tanév elsõ félévének tanulmányi
eredménye. A térítési díj és a tandíj
mértéke a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ szabályzata
alapján kerül megállapításra.
A térítési- és tandíjat félévente kell
befizetni, határideje: I. félév � ok-
tóber 05., II. félév �március 07.
Minden esetben ingyenes a halmo-
zottan hátrányos helyzetû (3 H), a
hátrányos helyzetû (2 H) tanuló, a
testi, érzékszervi (látási, hallási), kö-
zépsúlyos és enyhe értelmi fogyaté-
kos, továbbá az autista tanuló részé-
re az elsõ alapfokú mûvészetokta-
tásbanvaló részvétel.Azerrõl szóló
igazolásokat a Dezsõ Lajos AMI
titkárságárakell benyújtani.

Térítési díj és tandíjkedvezmény
adható szociális helyzet alapján:

Nettó kereset/fõ Fizetendõ
-tól -ig
0 Ft 38475 Ft 10%

38476 Ft 39900 Ft 20%
39901 Ft 42750 Ft 30%
42751 Ft 45600 Ft 40%
45601 Ft 48450 Ft 50%
48451 Ft 51300 Ft 60%
51301 Ft 54150 Ft 70%
54151 Ft 57000 Ft 80%
57001 Ft 59850 Ft 90%

A díjkedvezményre való jogosult-
ságot jövedelemigazolással kell
igazolni. A kérelem formanyom-
tatványt a Dezsõ Lajos AMI titkár-
ságán kell kérni, majd azt kitöltve
szeptember 15-éig az iskolába be-
nyújtani. A kérelem mellé csatolni
kell a jövedelemigazolásokat a
beadást megelõzõ három havi
nettó átlagjövedelemrõl és egyéb
jövedelmekrõl (pl. családi pót-
lék, árvaellátás stb.).

Térítési díjak és tandíjakmértéke

Zenemûvészeti ág
hangszeres képzés

Térítési díj 6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Fizetendõ/félév
4,5�5,0 között 6 400 Ft
4,0�4,4 között 7 600 Ft

3,5�3,9 között 10 200 Ft
3,0�3,4 között 12 700 Ft
2,0�2,9 között 19 100 Ft
elégtelen 25 400 Ft

Térítési díj 18-22 év közötti ta-
nulók
4,5�5,0 között 19 100 Ft
4,0�4,4 között 21 600 Ft
3,5�3,9 között 24 100 Ft
3,0�3,4 között 25 400 Ft
2,0�2,9 között 38 100 Ft
elégtelen 50 800 Ft

TANDÍJ 6-18 év között
4,5�5,0 között 19 100 Ft
4,0�4,4 között 25 400 Ft
3,5�3,9 között 31 800 Ft
3,0�3,4 között 38 100 Ft
2,0�2,9 között 44 500 Ft
elégtelen 50 800 Ft

TANDÍJ 6 év alatt, 18 év felett
4,5�5,0 között 25 400 Ft
4,0�4,4 között 31 800 Ft
3,5�3,9 között 38 100 Ft
3,0�3,4 között 44 500 Ft
2,0�2,9 között 50 800 Ft
elégtelen 63 500 Ft

Szolfézs elõképzõ

6. életévet betöltött tanulók
Tanulmányi átlag Fizetendõ

kerekítve
4,5�5,0 között 4 000 Ft
4,0�4,4 között 4 200 Ft
3,5�3,9 között 4 500 Ft
3,0�3,4 között 4 800 Ft
2,0�2,9 között 5 000 Ft
elégtelen 5 300 Ft

Táncmûvészeti ág

Térítési díj 6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Fizetendõ/félév
4,5�5,0 között 5 300 Ft
4,0�4,4 között 5 700 Ft
3,5�3,9 között 6 000 Ft
3,0�3,4 között 6 400 Ft
2,0�2,9 között 6 700 Ft
elégtelen 7 100 Ft

Térítési díj 18-22 év közötti tanu-
lók
4,5�5,0 között 5 300 Ft
4,0�4,4 között 6 000 Ft
3,5�3,9 között 6 700 Ft
3,0�3,4 között 7 100 Ft
2,0�2,9 között 10 600 Ft
elégtelen 14 100 Ft

TANDÍJ 6-18 év között
4,5�5,0 között 5 300 Ft
4,0�4,4 között 7 100 Ft
3,5�3,9 között 8 800 Ft
3,0�3,4 között 10 600 Ft
2,0�2,9 között 12 400 Ft
elégtelen 14 100 Ft

TANDÍJ 6 év alatt, 18 év felett
4,5�5,0 között 7 100 Ft
4,0�4,4 között 8 800 Ft
3,5�3,9 között 10 600 Ft
3,0�3,4 között 12 400 Ft
2,0�2,9 között 14 100 Ft
elégtelen 17 700 Ft

Képzõ- és iparmûvészeti ág

Térítési díj 6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Fizetendõ/félév
4,5�5,0 között 6 400 Ft
4,0�4,4 között 6 800 Ft
3,5�3,9 között 7 200 Ft
3,0�3,4 között 7 600 Ft
2,0�2,9 között 8 100 Ft
elégtelen 8 500 Ft

Térítési díj 18-22 év közötti tanu-
lók
4,5�5,0 között 6 400 Ft
4,0�4,4 között 7 200 Ft
3,5�3,9 között 8 100 Ft
3,0�3,4 között 8 500 Ft
2,0�2,9 között 12 700 Ft
elégtelen 17 000 Ft

TANDÍJ 6-18 év között
4,5�5,0 között 6 400 Ft
4,0�4,4 között 8 500 Ft
3,5�3,9 között 10 600 Ft
3,0�3,4 között 12 700 Ft
2,0�2,9 között 14 900 Ft
elégtelen 17 000 Ft

TANDÍJ 6 év alatt, 18 év felett
4,5�5,0 között 8 500 Ft
4,0�4,4 között 10 600 Ft
3,5�3,9 között 12 700 Ft
3,0�3,4 között 14 900 Ft
2,0�2,9 között 17 000 Ft
elégtelen 21 200 Ft

Színmûvészeti ág

Térítési díj 6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Fizetendõ/félév
4,5�5,0 között 6 400 Ft
4,0�4,4 között 6 800 Ft
3,5�3,9 között 7 200 Ft
3,0�3,4 között 7 600 Ft
2,0�2,9 között 8 100 Ft
elégtelen 8 500 Ft

Térítési díj 18-22 év közötti tanu-
lók
4,5�5,0 között 6 400 Ft
4,0�4,4 között 7 200 Ft
3,5�3,9 között 8 100 Ft
3,0�3,4 között 8 500 Ft
2,0�2,9 között 12 700 Ft
elégtelen 17 000 Ft

TANDÍJ 6-18 év között
4,5�5,0 között 6 400 Ft
4,0�4,4 között 8 500 Ft
3,5�3,9 között 10 600 Ft
3,0�3,4 között 12 700 Ft
2,0�2,9 között 14 900 Ft
elégtelen 17 000 Ft

TANDÍJ 6 év alatt, 18 év felett
4,5�5,0 között 8 500 Ft
4,0�4,4 között 10 600 Ft
3,5�3,9 között 12 700 Ft
3,0�3,4 között 14 900 Ft
2,0�2,9 között 17 000 Ft
elégtelen 21 200 Ft

Július 12. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

Július 12. Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Július 19. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

Július 26. Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Július 26. Nagykõrös, Magdolna-napi vásár, országos állat- és
kirakodóvásár

Augusztus 02. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár

Augusztus 09. Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Augusztus 09. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

Vásárnaptár
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Apálya használhatatlanságamiatt elmaradt
mérkõzést június 3-án játszotta le csapatunk.

Dömsöd : Dabas II. 1 : 3 (0:3)
Dömsöd, 150 nézõ
Játékvezetõk: Deme Rajmund (Laposa,

Berendi)

Dömsöd:Balázs, �Kardos (Garai), Faragó,
Kelemen A., Kelemen Cs., (Sass L.) � Tur-
csán T., (Végh G.), Bognár S., Agócs Lajos,
(Kévés) � Cziráky, Ilonka, Németh. Edzõ:
Székely János, másodedzõ: KunGergely.
Már a második percben vezetést szerzett

a Dabas. Varga lesgyanús helyzetbõl ugrott
ki, és lõtt Balázs kapujába. A 16. percben
Farkas lõtt szép gólt, majd a 47. percben
Janicsák tette ugyanezt. Közben a játékve-
zetõ Agócsnak, Kelemen Csabának, Czirá-
kynak mutatta fel a sárga lapot. A 45. perc-
ben Ilonka mehetett volna egyedül a dabasi

kapu felé, azonban Deme játékvezetõ téve-
sen lest ítélt. Majd Ilonka Ferencet rekla-
málásért kiállította. Szegény embert az ág
is húzza, és a játékvezetõi tévedések rendre
a hazai csapatot sújtották.
A második félidõ Janicsák és Faragó

sárga lapos figyelmeztetésével kezdõ-
dött.
Az 54. percben Németh öt játékost ki-

cselezve helyezett a vendégek kapujába.
Még egyszer Némethnek és Czirákynak is
volt hasonló helyzete. Összességében az
NB III-as játékosokkal megerõsített jobb
csapat gyõzött. A játékvezetés azonban
még a megye II. színvonalát sem érte el. A
partjelzõk bizonytalanok voltak, a játékve-
zetõ sokszor tévedett, és elsõsorban a hazai
csapat rovására. Meglepõdnék, ha ilyen
öntelt stílusban ez a játékvezetõ hármas so-
káig borzolhatná a labdarúgópályák kö-
zönségének idegeit.

Az utolsómérkõzés.
Dömsöd : Újlengyel 7 : 0 (4:0)
Jv.: Geleta (Kéri, Fodor)
200 nézõ
Dömsöd: Balázs � Kardos, (Gyökeres G.),

Czigler, Faragó, Kelemen A., Kelemen Cs. �
Turcsán T., (Sass L.)., Agócs Lajos, (Kévés),
Garai (Palotai), � Cziráky, Németh. Edzõ:
Székely János, másodedzõ: KunGergely.
Gólszerzõ: Cziráky 4, Kelemen A., Tur-

csán, Palotai.
A mérkõzés elõtt a táblázaton közvetlen

utánunk következõ Újlengyel ellen szorosabb
mérkõzésre számítottam, szerencsére nem lett
szoros a csapat szellemes játékának köszön-
hetõen. Agócs Lajos amérkõzés után bejelen-
tette, hogy befejezi az aktív labdarúgást.
Csapatunk az elõkelõ hatodik helyet sze-

reztemeg a tabellán 55 ponttal.

Varsányi

Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat.
Ezúttal életük legfontosabb területére fókuszál-
janak: az egészségükre!

Az ENSZ definíciója szerint �az egészség megõrzése olyan fogalom,
amely az egészséget elõsegítõ életmód és az ezt ösztönzõ társadalmi, gaz-
dasági, környezeti és személyes tényezõk támogatását öleli fel�.
�Vagyis az egészséget szolgáló magatartásnak két alapvetõ formája

van: az egyéni (tanácsadás, nevelés, klinikai beavatkozás) és a közösségi
(egészséggazdasági, társadalmi, kulturális, természeti és technikai feltéte-
lek javítása).�
Az egészség dimenziói: biológiai, lelki, mentális, emocionális, illetve

szociális egészség. Az egészséget bio-, pszicho- és szociális tényezõk be-
folyásolják. Nagyon fontos tudatosan felépíteni életüket, hogy mindig
biztosítsák a szervezetükmegfelelõmûködését; életvitelükkel érvényesít-
hessék magatartásbeli alapelveiket, illetve a tudat nyugalmát és az önma-
gukkal szembeni békét. Legyenek képesek odafigyelni és felismerni ér-
zéseiket, tudjanak következetesen és tisztán gondolkodni.
Hogyan alakul ez Önnél?

TESZT
Mennyire képesÖnmegõrizni az egészségét?

1. Elkerüli-e a túlzott édességfogyasztást?
2. Napi szinten fogyaszt zsíros ételeket?
3. Étrendjében inkább a vörös húsokat szerepelteti?
4. Elkerüli-e a túlzott alkoholfogyasztást?
5. Szokott-e sok friss gyümölcsöt fogyasztani?
6. Szerepel az étrendjében rendszeresen friss zöldség?
7. Az ételt meg szokta-e jól rágni?
8.Mértékletes ember Ön?
9. Akkor is megeszi az ételt, ha nem ízlik?
10. Szokott-e idõnként diétázni?
11. Rendszeres testmozgás van-e beiktatva életébe?
12. Szokott-e túrázni, sétálni?
13. Képes visszatölteni az elvesztett energia-háztartását?

14. Elkerüli-e a folyamatos éjszakázást?
15. Szokott-e kikapcsolni egy hosszas fizikai vagy
szellemimegterhelés után?
16. Képes-emegelõzni a stresszhelyzeteket?
17. Hamarmeg tud nyugodni?
18. Vidám természetû ember Ön?
19. Vannak-e káros szenvedélyei?
20. Étkezések elõtt mindigmos kezet?
21. Odafigyel a fogai épségére?
22. Igyekszikmindig tisztán tartani környezetét, lakását?
23. A testi higiéniát illetõen vannak-emegrögzött szokásai?
24. Szokott-e a divat kedvéért az idõjárás ellenére túl lazán öltözködni?

Kiértékelés: Az Igen válaszok +1, a Nem válaszok �1, míg a Néha vá-
laszok 0 pontot érnek.

17-24 pont:Ön vigyáz az egészsége megõrzésére. Tudatosak a táplál-
kozási, illetve életviteli szokásai. Igyekszik elkerülni úgy a fizikai, mint a
szellemi megerõltetéseket. Víg kedélyû ember. Tiszteli Önmagát és saját
testét, elégedett is vele. Gondosan figyel a teste jelzéseire is, ezáltal elke-
rüli a nagyobb betegségek kialakulását.
9-16 pont:Ön vigyáz az egészségére, de nemmindig követi tudatosan.

Elõfordul, hogy néha elégedetlen Önmagával. Próbálja tartani a rendsze-
res testmozgást. Ne hanyagolja el a rendszeres pihenést sem, amikor csak
szükségét érzi. Csak figyeljen a teste jelzéseire. Ne érezzen bûntudatot, ha
esetleg elcsábul. Ön mértékletes ember, de néha nem sikerül ellenállni.
Ennyi még belefér! Viszont a betegségek elkerülése végett legyen követ-
kezetesebb.
0-8pont:SajnosÖnnem tudatosan szervezi életét, étrendjét. Figyelmen

kívül hagyja teste jelzéseit, emiatt bizony gyakrabban betegszik meg. Le-
het, hogy túlhajszolja magát? Engedjen teret a pihenésnek! Az nem jelenti
azt, hogyÖn esetleg lusta. Ami a tudatos táplálkozást illeti, nem árt a mér-
tékletesség. És amimég nagyon fontos tényezõ: szeresse jobban önmagát!

BiriczMártaEnikõmester okl. pszichoterapeuta

A hatodik helyen végzett labdarúgócsapatunk

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
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Állatorvosi tanácsok
Akutyák ivartalanítása

A kan és szuka kutyák ivartalanításával kapcsolatban egyaránt sok
mítosz kering. Többek között igen elterjedt az a nézet, hogy az ivarta-
lanítás következtében a kutyák elhíznak. Ez valójában attól függ, hogy a
kutyamennyi ételt kap, és elegendõ testmozgást végez-e.
Egy másik hiedelem szerint az ivartalanított kutya lustává válik. Sem-

mi sembizonyítja azonban, hogy ettõl függne,mennyire használja ki ked-
vencünk az általunk nyújtott kényelmes élet minden lustálkodási
lehetõségét. Azt is sokszor hallani, hogy a szukát nem célszerû ivartalaní-
tani addig, amíg legalább egyszer nem ellett, azonban ez sincs így. Nincs
bizonyíték arra, hogy a tüzeléssel és az elléssel járó rövidtávú hormonális
változásoknak bármilyen hosszú távú hatásuk is lenne.
A szukák ivartalanítása soránmûtétileg eltávolítjuk a petefészkeket és a

méhet. Az ilyen kutya többé nem ivarzik és nem tenyészthetõ. Ezt a bea-
vatkozást minden nem kimondottan tenyésztés céljából tartott szuka
kutya esetében javasolt elvégeztetni. Magának a mûtétnek csekély a
kockázata és számos elõnnyel jár:
� várható hosszabb élettartam,
�megelõzhetõ vele a nem kívánt szaporulat,

� elmarad az ivarzás, ami kellemetlen tünetekkel, bonyodalmakkal jár,
� nem vonzza a házhoz a szuka a környék kanjait,
� az ivartalanított szuka kevesebbet érintkezik idegen állatokkal, ezért

csökken a balesetek és a fertõzések veszélye,
� nem alakulhat ki a méh gennykórja (pyometra) és daganata, valamint

idõben végezvemegelõzhetõ a szukákban gyakori tejmirigydaganat.
A szukák 6 hetes kortól gyakorlatilag bármely életkorban ivarta-

laníthatóak. Minél fiatalabb korban történik a mûtét, annál kevésbé viseli
meg az állatot, és annál több lehetséges problémát elõzhetünkmegvele.A
legoptimálisabb az elsõ tüzelés elõtt ivartalanítani õket, ami fajtánként
változó idõpontban, általában 6 és 12 hónapos kor között következik be.
Kanok ivartalanítása céljából mûtétileg eltávolítjuk a heréket. Az ilyen

kutya többé nem tenyészthetõ. A mûtét csekély kockázattal és sok elõny-
nyel jár. Segít megelõzni a kanokra jellemzõ kellemetlen magatartási for-
mákat. Az ivartalanított kan kevésbé agresszív, sokkal kezelhetõbb, mint
a nem ivartalanított társai. Nem kóborol el a tüzelõ szukák után és nem
�gyakorol� a családtagok vagy a vendégek lábán. Fontos az is, hogy ha
valaki nem mûtteti meg a kutyáját, mert szereti, de csavarogni engedi,
akkor begyûjthetik és elpusztíthatják vagy �csak� nem lesz rálátása az
utódainak sorsára, így azok közül sok szenvedhet és elpusztulhat. A kan
kutyák gyakorlatilag bármely életkorban ivartalaníthatóak. Ha túl késõn
kerül amûtétre sor, akkormaradandó rossz szokások alakulhatnak ki.

dr. Siket Péter állatorvos

Miért épp Kan-ól?
Minden kis és nagy faluban, megfelelõ távolságra egymástól kocsmák

és ivók várják a kiszáradt torkú vendégeket. Ha bárki azt gondolná,
idézem: � Na és? Ha csak szomjas valaki, akkor ihat közkútról is, vagy
vigyenmagával innivalót�! �Szóval aki így véli, hát nagyon téved! Ezek
a kis kocsmák hangulatos tereikkel, megszokott vevõkörükkel társasági
találkahelyként is funkcionálnak. Az idelátogató vendégek megvitatják a
világ sorát, üzletelnek egymással, és a helyi hírek is gyakorta gazdát
cserélnek vagy épp szárnyra kapnak.
Dabon a Kan-ól ivó is ilyen hangulatos kiskocsma, amit 1993-ban

Frank József indított el. A törzsvevõk mellett szezonban még nyaralók is
be-betérnek, ám a forgalom nagyobb is lehetne, mondják az ivóban.
Látogatásom oka valójában az volt, hogy meglessem a falon a Berki

Géza által festett nagy kandisznót, hisz a kiskocsma neve valamilyen
módon kapcsolatban áll vele. Azonban legnagyobb sajnálatomra korsze-
rûsítések és átalakítások következtében a festett fal már nem létezik.
�Demiért pontKan-ól?� teszemfel akérdéstmagamnakésmásoknak is.
Válasz a következõ magyarázatban keresendõ: Városaink, falvaink

többségét állattartással és földmûveléssel foglalkozó emberek lakták. Így
volt ez Dömsödön és Dabon is. Hasznot a szaporulat adott, de a fedeztetõ
állatot általában külön tartották, többnyire a szálláskertekben. Dömsödön
a mai napig emlegetik a bikaszállást, mely a mai Elõre utca elején
helyezkedett el. A faluban lévõ teheneket az itt tartott fedezõ bikával
lehetett fedeztetni. Dömsödnek kondája is volt, s a Málé biztosított elég
legelõt a disznók számára. Az egykori kanászház pedig a mai vastelepen
belül, aMálé-parton állt.

Dabon, a Nagy-tanya felé volt a marhajárás, a disznóerdõ pedig a
Láng-tanya irányában. Külön fedeztetés céljából tartották a kandisznót, s
mikor szükség volt rá, házhoz ment. Ezt a kialakult rendszert a tsz-esítés
lassan teljesen felszámolta. Ma már inszeminátor végzi ezt a feladatot.
Dabon, a Dunavecsei úton lakott Tóth bácsi, aki utolsóként vállalt fedez-
tetést kandisznóval.
Az ivó �Kan-ól� névválasztása erre utal, hisz ezen a portán volt a kan-

disznó szállása. Míg az idõsebb korosztálynak ez teljesen természetes, a
fiataloknak s a frissen idetelepülõknek ez az információ egy újabb adalék
ahhoz, hogy jobbanmegismerjék településünket.

Vass Ilona
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�A dömsödi PUSZTA, a DUNA a modelle-
zõkMekkája lehetne!�
Nagy örömmel tettünk eleget a legutóbbi

�Hal-Víz Napi�meghívásnak!
Az idõjárás ugyan nem volt kedvezõ a repü-

lésre, hajózásra, ez azonban nem tartott vissza
senkit attól, hogy bemutassuk modelljeinket és
kedvet csináljunk ehhez a szép, hasznos hob-
bihoz. Ebéd utánra meg is telt a focipálya repü-
lõvel, sárkánnyal szaladgáló gyermekkel. Sz.
Nándi, E. Bence és B. Anti alig gyõzte ellátni
anyaggal, tanáccsal a sok ifjonc modellezõt a
rögtönzött �modellezõ szakkörön�. De a többi-
ek sem unatkoztak a záporozó kérdések köze-
pette. Sajnos kurtán-furcsán újból az idõjárás
volt az, AKI véget vetett ennek a jó hangulatú
napnak.

�Egész úton � hazafelé �
Azon gondolkodám:
Miként��lehetneDömsöd, aPuszta újra a

modellezõkMekkája, vagyWimbledonja?

�S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idõ,
Bár a szekér szaladt.�

Akár hiszitek, akár nem, ennek a település-
nek olyan adottságai, � ezzel együtt olyan lehe-
tõségei � vannak, amit vétek nem kihasználni!
Ilyen nincsmég egy a világon�na jó, Európá-
ban! � A legtöbb hazai és külföldi modellezõ
ekkora szabad, nyílt teret nem láthat, mint ami
itt található. Ekkora szabad, sík vizet sem talál-
hatunk mindenhol. Ami pedig talán a legfonto-
sabb, a dömsödiek mindig is érdeklõdtek, ér-
deklõdnek a technikai sportok iránt, azokat be-
fogadják, támogatják, fejlesztik! Azért merem
ezt ilyen határozottan állítani, mert � tudomá-

som szerint � a �70-�80-as évek óta járunk ide
fõleg modellezni, és ezt tapasztaltuk. A magyar
modellezés azonban már több mint 100 éves!
(http://users.atw.hu/modauto/ konyv/mt01.htm)
Persze azt sem kell elhallgatni, hogy voltak
olyanok is, akik ellenezték a jelenlétünket a
pusztán. Itt a �voltak� szócskán van a hangsúly,
hiszen az utóbbi néhány évben szinte teljesen
megszûnt a régi vélekedés: �Mihaszna, bigyós
népség! Mindig csak a baj van velük!Nemköl-
lenek!� Nem kis munkába került, míg eljutot-
tunk oda, hogy a juhász felemelt botja üdvözlést
jelent és nem fenyegetést! Egy emlékkép villant
be: egyik nap (2014 nyarán) egy (10-12 éves)
kis bojtár terelte apjával a jószágokat. Egy le-
szállás után ez a fiúcska szaladt a gépért és hoz-
ta vissza nekem. Nagyon féltettem a �madarat�,
de legnagyobb meglepetésemre �szakszerûen�
fogta és hozta, a legkisebb sérülés nélkül kap-
tam vissza. Sajnos csak keveset tudtunk beszél-
getni, de az kiderült, hogy ilyen szeretettel teli
érdeklõdést keveset tapasztaltam a repülés, a
modellezés iránt. Az ilyen gyerekeknek érde-
mes továbbadni tudásunkat, tapasztalatunkat!
Ez csak egy példa a sok közül, hiszen � ha

csak a saját modellezõ múltamat tekintem, ami
1963-tól tart � a legtöbb emlékDömsödhöz köt!
Szabadon repülõ versenyek, táborok és a döm-
södi MHSZ modellezõ szakkör! Görög Misi,
Pergel Pisti, Orosz Sanyi és a többiek, akik ne-
vére már nem emlékszem, de szeretettel gondo-
lok rájuk!

Hol vagytok, ti régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak!
Foglaljatok helyet itt mellettem,
Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,
Hogy vállamon huszonöt év vanmár...
�Cserebogár, sárga cserebogár.�

Tényleg, ha már itt tartunk, hadd mondjam
el,MIHASZNA amodellezésnek?

Nézzük:
� Játszva tanít, oktat, nevel.
� Fejleszti a kézügyességet.
� Általános, átfogó ismeretek megszerzésére
inspirál, hiszen a kérdésekre � miért repül, mi-
ért úszik, mi hajtja � választ kell kapni!

� Segít az önálló, kreatív gondolkodásmód el-
érésében.

� A kedvtelésed amunkád lehet!
� Barátokat, ismerõsöket szerezhetsz.
� (üzleti szempontból sem elhanyagolható!)
Azért csak zárójelben, mert egy modellezõ
számára nem ez az elsõdleges szempont.

Így elsõ látásra sem kevés! Érdemes vé-
giggondolni! Mi �A Puszta Modellezõi Baráti
Kör� � szerény lehetõségeinkkel � szeretnénk
hozzájárulni ahhoz, hogy Dömsöd újból a mo-
dellezést kedvelõk központja legyen!

Köszönjük Dömsödnek, a Dömsödieknek,
hogy � most már nem elõször � ilyen szívesen
fogadtakminket!
Amielõbbi viszontlátásra!

EgyedGyörgy

Hal-Víz Nap, de mit keresnek ott a modellezõk?

IX. HAL�VÍZ NAP
A IX. Hal�Víz Nap résztvevõit és az oda kilátogató vendégeket

kellemes nyári idõ fogadta. Reggel 7.00 órakor a Dömsödi-övcsa-
tornán kezdetét vette a horgászverseny. Bencze István polgármes-
ter úr megnyitó beszéde után mind a 37 fõzõhelyen nekiláttak az
ételek elkészítésének, hogy minél ízesebb és finomabb falatokkal
csábítsák el barátaikat, rokonaikat, ismerõseiket és természetesen
a zsûrit is. Az egész nap tartó mûsor nagyszerû és nagyon sikeres
volt.
A teljesség igénye nélkül köszönetünket szeretnénk kifejezni

azoknak akik hozzájárultak ahhoz, hogy magas szinten sikerült
megrendeznünk a már tradicionálisnak számító összejövetelünket.
Bencze István polgármester úrnak, az önkormányzatnak, a zsûri

elnökének, dr. Simon Tamásnak úrnak, a zsûri tagjainak: Szikora
Zoltánnak, Tóth Szilviának és Ádám Zoltánnak. Köszönetünket
fejezzük ki szponzorainknak: a Fókusz Takaréknak, Ambruska
Csabának, a DUSE csapatának, Bahama Security 2000 Kft.-nek, a
Magyar Éttermi Mesterek Klubjának, Csaplár János, Szomor De-

zsõ uraknak, Sánta István festõmû-
vész úrnak, Horváth László és Burján
András uraknak.
Külön köszönet Csikós Lászlóné

Ócsai Julinak, a két nagyszerû mûsor-
vezetõnek: Topynak és Nagy Sebynek,
a technikus �mágusnak�: Bokor Zsolt-
nak, továbbá a JU és ZSU Társulatnak, Perger Éva zumba cso-
portjának, Dezsõ Lajos A.M.I. tánccsoportnak és vezetõjüknek,
Mihó Diána tánctanárnõnek, Csikós Zsuzsi és Szijártó Mónika
arcfestõknek, a Zenit együttesnek, a dömsödi aerobik csapatnak, a
Night & Day tánccsoportnak, Greznár Ottónak és feleségének ku-
tyaidomároknak, Takács Istvánnak (Colos), valamint Jakab Attilá-
nak és kedves feleségének Adélnak, akik munkájukkal nagyban
hozzájárultak rendezvényünk színvonalának emeléséhez.
Reméljük, a jövõ évi jubileumi X. Hal�Víz Nap is hasonlóan

magas színvonalú lesz.

Balogh István Ferenc
fõrendezõ

IX.
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2015. július 25-én szombaton 19,00 órai kezdettel kerül
megrendezésre amásodik

ZENÉSNYÁRIESTÉK
szabadtéri programja (Dömsöd, Petõfi Múzeum udva-
ra). A részletes mûsorról plakátokon, szórólapokon és az
interneten, facebookon tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

2015. július 26-án vasárnap 9,00 órai kezdettel kerül
megrendezésre amásodik

CSALÁDINAP aDabi Játszótér
és Pihenõpark területén.

Kézmûves foglalkozások, vetélkedõk, arcfestés, lovaglás,
trambulin, kocsikázás, ügyességi játékok, közös fõzés.
(Esõs idõ esetén a programok elmaradnak!)
Sokszeretettel hívunkésvárunkmindenkedves érdeklõdõt!

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület
és aKishercegGyerekház és segítõik

Ne szívasd meg magad!
1987 óta június 26-ot a
Kábítószerrel valóvisz-
szaélés és illegális ke-
reskedelem elleni harc
világnapjaként tartja
számon azENSZKöz-
gyûlése.

A nap célja felhívni a
figyelmet a társadalmak

összefogására a kábítószer-ellenes problémában.A határozat egyik fõ cél-
ja az, hogy az illegális kábítószer-fogyasztást világviszonylatban 50 szá-
zalékkal csökkentsék. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt
rendszeresen illegális szert. A drog évente körülbelül 200 ezer ember ha-
láláért felelõs. Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt ká-
bítószerek a kannabisz-származékok voltak, míg napjainkra jelentõsen
növekszik a különbözõ, részben még legálisnak számító tudatmódosító
szerek használata. Magyarországon 1997 óta tartják hivatalosan a kábító-
szer-ellenes napot.

Az Egyesült Nemze-
tek Drog és Bûnözés
Hivatala (UNODC)
évente emberek millióit
mozgósítja a témában.
Az Egyesült Nemzetek
Világszervezete (WHO)
szerint �Drognak tekin-
tendõ bármilyen szer

(akár alkalmazzák a törvényes orvosi gyakorlatban, akár nem), melynek
túlzott fogyasztása nem gyógyászati célt szolgál�, továbbá �bármilyen
droggal való visszaélés közös vonása, hogy a drog a pszichét és a szerve-
zetet egyaránt a hatalmába keríti�.
Az intenzív drogfogyasztás kialakulásának folyamata általában hosszú

folyamat. A késõbb drogfüggõvé vált személyek közös jellemzõje a korai
anya-gyerek kapcsolat zavara, mely megmutatkozhat fizikai tünetekben
(túlmozgás, figyelemzavar, tanulási nehézség, agresszivitás, visszahúzó-
dás). Késõbb elõjelértékû lehet a csavargás, szökés, öngyilkossági kísér-
let. A kamaszoknál jelentõs hatása van a barátoknak, kortárscsoportok-
nak, ezért szükséges a minél szélesebb körû felvilágosítás a téves infor-
mációk áramlásánakmegakadályozására.

A szabadidõs tevé-
kenységek tudatos meg-
szervezése a gyermek
igényeinek és személyi-
ségének figyelembevéte-
lével, a sportolás, tanulás
valamilyen módon aka-
dályt gördít a kábítószere-
zés kipróbálása elé. Saj-
nálatos módon a túlzott
odafigyelés is káros lehet, hiszen a kontrollal szembeni lázadásként for-
dulhat a káros anyagok felé. Azért, hogy megvédjük a fiatalokat a rájuk
leselkedõ veszélyektõl, elengedhetetlen az egészséges viszony kialakítá-
sa, akár szakértõ tanácsadásával is.

A tudatmódosító szerek használata világméretû problémát jelent,mely-
lyel szemben csak összefogással léphetünk fel. A jelenlegi szülõk ka-
maszkorukban csak néhány �jól bevált� kábítószert alkalmaztak, melyek
túladagolásakor az orvosi rendelõkben, intenzív osztályokon a szakkép-
zett ápolók, orvosok tudták az alkalmazandó ellenanyagot. A szabályok,
törvények kijátszására,megkerüléséremanapságmár több száz, több ezer
tudatmódosító hatású, ismeretlen összetételû és hatású tabletta, por, gáz,
folyadék, cukorka, egyéb anyag kapható a piacon. Nemkell sokáig keres-
gélni az egyes újkeletû szerekkel kapcsolatos horror-sztorik olvasása ér-
dekében.

Mit tehetünk?
� Szülõként: figyeljünk gyermekünkre, BESZÉLGESSÜNK vele, ol-

vassunk, tájékozódjunk a droghasználat, függõség tüneteirõl!
� Gyermekként: ne hagyjuk magunkat befolyásolni! Nem kötelezõ ki-

próbálni!Merjünk kérdezni!
� Barátként: figyeljünk a barátunkra, hiszen egyetlen rossz döntésnek

nagyon komoly következményei lehetnek, melyek az egész életére hatás-
sal vannak!

Amennyiben droggal kapcsolatos kérdése merül fel, az alábbi oldala-
konmegbízható szakértõkhöz fordulhat:
http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/
http://www.ugyelet.hu/hu/telefonos-segelyszolgalatok
http://www.bantalmazas.hu/segelyvonalak.html

PestMegyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztály
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Vakációs bibliahét
Mint mindig, a tanév utolsó hetében a döm-

södi református tanulók ismét meghívót kaptak,
immár 19. alkalommal Csilla nénitõl és Péter
bácsitól egy JÁTSZÓHÉTRE. Ez a VAKÁCI-
ÓS BIBLIAHÉT jún. 22-tõl 26-ig tartott, dél-
elõtt 9-12 óráig. A gyerekek bibliai ismerõsök-
kel, énekekkel, sok játékkal, fejtörõkkel ismer-
kedhettekmeg. Közben barkácsolhattak, rajzol-
hattak, színezhettek, gyöngyöt fûzhettek. De
akit jobban érdekelt a pingpong, a csocsó és a
foci, azok bajnokságot játszhattak.Minden nap-
ra volt 1 mondanivaló, 1 ige és 1 igaz történet a
Bibliából, nomeg 1 ének, amit tanultunk.
1. NAP: Lásd, Isten gondoskodik rólad �

bízd rámagad!
A kevésen hû voltál, sokat bízok rád ezután.

(Máté 25,23)
Egy fiú (nevezzük Juszefnek), özvegy édes-

anyja és öccse története, akik Izráelben éltek
egy kis faluban. Eladósodtak, ekkor az özvegy
elment ELIZEUS prófétához segítséget kérni.
�Isten segíteni fog neked! � �mondta, és az asz-
szonyt csak arra kérte, hogy fiai rengeteg kor-
sót, kannát, edényt kérjenek és gyûjtsenek össze
udvariasan, barátságosan a szomszédoktól. A
maradék kis korsó olajukból a legutolsó edény
is tele lett. Így Isten nem feledkezett meg róluk.
A piacra kivitték az olajat eladni, abból kifizet-
ték az adósságukat, és kenyeret is tudtak venni!
ÉNEK: 56. Életem csak kegyelem�
2. NAP: Lásd, Isten jót tesz veled � enge-

delmeskedj!
Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az

Úr rendelt. (2Móz 24,7 b)
NAAMÁN-t, a hõs katonát egy hatalmas el-

lenség megtámadta, egy gyógyíthatatlan beteg-
ség, a lepra. Elizeusmegüzente neki, hogymen-
jen, fürödjön meg 7-szer a Jordánban és meg-
gyógyul. Elõször nem akart, de a szolgái kérle-
lésére megtette, és hetedszerre a teste olyan
egészséges lett, mint a kisgyermeké. Félretette

büszkeségét, hitt a próféta szavának, engedel-
meskedett. Ne feledjük, alázat és engedelmes-
ség, csak utána jöhet a CSODA!
ÉNEK: 120. Soha nem fél már a szívem�
3. NAP: Lásd, Isten õrködik feletted �

vedd észre!
Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten

elõtt. (Zsidók 11,6)
Elizeus szolgája, Géházi egy csodálatos ese-

ményt mondott el. A szír király el akarta foglal-
ni Izráelt, de Elizeus próféta Istentõl mindenrõl
tudott elõre a városban, ezért nem sikerült.
DÓTÁN városában történt, hogy katonák vet-
ték körül a várost, akik Elizeust akarták elfogni.
Géházi nagyonmegrémült, de gazdája becsukta
szemét és Istennel kezdett beszélgetni. Elizeus a
hit szemével többet látott, mint Géházi a látó
szemével. Mégpedig az Úr Isten hadseregnyi
angyalt küldött a mennybõl, hogy megvédel-
mezze õket. Megláthattuk, hogy Isten õrzi az
övéit. Vakká tette a szíriaiakat, és Elizeus
Samáriába vezette õket, Izráel királyához, aki
nem tudta mit tegyen velük. Elizeus azt taná-
csolta, adjon enni, inni, rendezzen lakomát az
ellenségnek. Erre megnyílt a szíriaiak szeme, és
megígérték, soha többé nem támadják meg
Izráelt. Tehát tanulság, a rosszat jóval gyõzd le!
ÉNEK: 30. Éjjel, nappal angyal szeme vi-

gyáz rám�
4. NAP: Jézus az, aki látóvá tehet � nyisd

meg a szíved!
A halló fület és a látó szemet egyaránt az Úr

alkotta. (Péld. 20,12)
Jézus Jeruzsálemben járva meglátott egy szü-

letése óta vak fiatalembert, aki mindig a temp-
lom kapujában üldögélt és koldult. Kijelentette
neki, hogyõ avilágvilágossága.A földre köpött,
sarat csinált belõle és a szemére kente. Majd el-
küldte, hogy mosakodjon meg a SILOÁM tavá-
ban.Õment kérdés és ellenvetés nélkül,mert na-
gyon sokat hallott már a �Mesterrõl�, akit Jézus-
nak hívnak. A farizeusok pedig elõállították
mint egy bûnözõt, és faggatni kezdték. Kiderült,
az volt a gondjuk, hogy mindez szombaton tör-

tént, tehát ez a csoda nem jöhet Istentõl. A fiatal-
ember pedig csak azt mondogatta, hogy õ vak
volt ésmost lát. Erre a farizeusok kiközösítették,
a templomból is kitiltották. Meghallotta ezt Jé-
zus, elment hozzá, a fiatalember pedig leborulva
imádta õt. Ne felejtsük el, hogy azÚr Jézusmin-
dent lát. Azt szeretné, hogy te is vedd észre Õt,
figyelj Rá. Nyisdmeg a szíved!
ÉNEK: 179. Ajtódnál valaki megáll�
Az 5. NAPON mindezek összefoglalására 6

állomásos akadályversenyt rendeztünk. Már az
elsõ napon 4 csoportban ültek a gyerekek, mit
sem sejtve azokról a nevekrõl, ami a csapat ne-
vét adta: ELIZEUS; NAAMÁN; DÓTÁN;
SILOÁM.Gyûjtötték a pontokat, ebben az eset-
ben: korsókat, szekereket, halakat, szemüvege-
ket. Az akadályversenyen lévõ feladatok:
1. Nem fogy el az olaj! (vízhordás, mennyi litert
gyûjtöttek össze?)

2. Fürödj meg és megtisztulsz! (beleugrottak a
dézsába és 7-szer megmártóztak)

3. Vak arám katonák! (bekötött szemmel vezet-
ték társukat)

4. Ha nem látsz, hallgass! (hangfelismerés, raj-
zolás)

5. Ezt látnod kell! (kvíz kérdésekre válaszborí-
tékokat kerestek)

6. Örök igazságok! (mágnessel halakat horgász-
tak, aminek hátoldalán lévõ szóból igéket és
énekeket mondtak fel)
Minden nap 100-110 gyerek zsongásától volt

hangos a parókia udvara. Jutalmat nemcsak a
gyõztesek kaptak, hanemmindenki egy kis sze-
rény ajándékkal térhetett haza. A finom falato-
kért (szendvicsek, lángos, palacsinta, sütik, gyü-
mölcsök, tea, üdítõk) szülõknek, nagyszülõk-
nek és a gyülekezet szorgos asszonyainak mon-
dunk köszönetet. Hálát adunk Istennek az egész
hét megszervezéséért.
Úgy gondolom, a programok tekintetében

gyerekeink tanulságos történetekkel lettek gaz-
dagabbak, és várjuk a jövõ évi JÁTSZÓHETET
Csilla nénivel és Péter bácsival!

BudainéDoroszlay Judit
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Ismét szól a tárogató
Adömsödi református templom tornyából

Immáron hagyomány, hogy nyaranta, minden vasárnap 18 óra-
kor zsoltárok, dicséretek, magyar énekek és népdalok zendülnek fel
templomunk tornyából.
Érdemes meghallgatni és elgyönyörködni abban, hogy miként

szólaltatja meg Hajdú László ezt a nem mindennapi és ritka hang-
szert. Miként tölti meg a tárogató erõs hangzásával a templom elõt-
ti kis teret.
A tárogató vasárnaponként 18 órakor szólal meg, és szeptem-

berig minden vasárnap ebben az idõpontban hallgathatjuk.

Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivételes élmény!

Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
2344Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref

@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

RómaiKatolikus Plébánia
2344Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra

Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

BaptistaGyülekezet
2344Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Ügyintézõ lelkész:
Dr. AlmásiMihály

EE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KKEE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KK EE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE IIEE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE II

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

NÉMETHJÓZSEF

távozása okozta fájdalmunkban õszinte szívvel osztoztak, teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Gyászoló család

Emlékezés
�Megállok némán a sírod felett,
Zokogva áldom emlékedet.
Hirtelen rabolt el tõlünk a halál,
Távozásodmíg élek, örökké fáj.
Nélküled szomorú, üres a ház,
Mégmost sem hiszem el,
Hogy hiába várunk rád.�

Egy éve már, hogy itthagytál minket, akiket szerettél, és akik
Téged szerettek. Nagyon hiányzol a családodnak és az isme-
rõsöknek és mindenkinek, akik ismertek, szerettek. 2014. július
20-án legyõzött a szörnyû betegség, ami ellen olyan hõsiesen és
kitartóan küzdöttél a gyógyulásodat remélve. Mindenkinek
köszönjük a részvétét, a sok virágot, koszorút, és hogy az utolsó
utadra elkísértek.
Nyugodjál békében, soha nem feledünk.
Megemlékezés VARGA LÁSZLÓNÉ sz. Nagy Erzsébet

elhunytának egyéves évfordulóján.
Özvegye és Családja

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany ésVecsési Sándor

állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Születtek:
Kun István – Varga Alexandra

RUBINA EISA
Farkas István – Lajter Jennifer

JOEL MIKLÓS
Balán Béla – Orova Beáta

PETRA
Halfinger Csaba – Viski Zsuzsanna

MIRA

Házasságot kötöttek:
Vadász Szabolcs – Nagy Katalin

Strassenreiter Zsolt Ignác – Ispán Mária

Czikai István – Mócsán Cecília

Balázs András Lajos – Juhász Anita

Elhunytak:
Gecze Vilmosné Baksa Ilona 91 éves

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr.WagnerViktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelõ:Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-
11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedd, szerda és péntek: 8-12 óráig,
hétfõ és csütörtök: 13-18 óráig

HHHHAAAA   BBBBAAAAJJJJ   VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:
06-70-634-5434

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi

Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ

Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: július 25.

Alapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számbanmegjelentetni!

Várhatómegjelenés: augusztus eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:Balogh István Ferenc, Bencze
István, BiriczMárta Enikõ, Budai Ignácné,
Budai Szilvia, BudainéDoroszlay Judit,

Csikós Lászlóné, CsonkaNóra, EgyedGyörgy,
FecskeAndrás, Földvári Attila, Habaczellerné
Juhász Judit, Korona Sándor, KöntösÁgnes,

LakatosMátyás, Liptainé JaksaAnita,Nemoda-
StiasnyMárta, OrbánnéKiss Judit, Richter Gyu-
láné, Siket Péter, Stefanovics Lajosné, Szoóné
Bodrogi Emõke, VargaAnett, VarsányiAntal.

Készült 800 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idõ: hétfõtõl�csütörtökig:
17.00�07.00 óráig; péntek: 12.00�07.00 óráig,

hétvége és ünnepnap: 07.00�07.00 óráig.

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelõintézettel szemben)

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs

Dömsödi Körzeti Megbízotti
Irodája közvetlenül hívható
telefonszáma a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám

bármely okból pillanatnyilag
nem kapcsolható, úgy kérjük,
hogy a 112-es központi számot

szíveskedjenek hívni.

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

AMagyarKorona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720



8. b
1. sor: Ispánné Czibolya

Andrea, Csömöri Erzsébet,
Ácsné Jaksa Szilvia,

Gerenday Éva, Pergerné
Kenesei Krisztina igh.,
Mészáros Pálné ig.,

Gacsné Gábor Mariann
igh., Jarosiné Szabó Ilona,
Patonai Istvánné, Major
Anna, Krnájszki Istvánné.
2. sor: Budainé Doroszlay

Judit, Faragó Attila,
Jancsó Anna Henrietta,
Kovács Vivien Nóra,
Pozsár Zsófia, Sipos

Evelin Viktória, Takács
Fatime Fanni, Kreisch
Beatrix, Csiszár Dóra,
Pethes Patrícia, Kovács Erika, Ambruska Margit, Varsányi Annamária. 3. sor: Pethesné Nyári Katalin, Cserni Krisztián, Kis Róbert, Nagy
Rajmund, Kovács Gergõ, Keresztes Balázs, Bõdi Gergely Máté, Tóthné Porvay Zsuzsanna of., Takács Márton, Király Rodrigó, Ormándi

Kevin, Kovács Máté Olivér, Ács András József, Fabula Dominik Máté, Keyha-Czeller Piroska, Patonai István

8. c
1. sor: Ispánné Czibolya Andrea,
Tóthné Porvay Zsuzsanna, Ácsné
Jaksa Szilvia, Budainé Doroszlay
Judit, Pergerné Kenesei Krisztina
igh., Mészáros Pálné ig., Gacsné
Gábor Mariann igh., Jarosiné
Szabó Ilona, Patonai Istvánné,
Bábelné Varga Judit, Krnájszki
Istvánné. 2. sor: Patonai István,
Faragó Attila, Kengyel Zsanett,
Jónás Barbara, Perger Petra,

Kovács Szilvia Petra, Thamo Emõke
Andrea of., Gerenday Éva of.,
Grósz Barbara, Blahó Rebeka

Edina, Holczimmer Fanni Diána,
Ispán Lilla, Keyha-Czeller Piroska.
3. sor: Pethesné Nyári Katalin,

Földváriné Pergel Andrea, Fekete
Martina, Pataki Nikolett Margit,

Zsoldos Valéria, Lajos Nikolett, Szappanos Bettina, Imre Zsófi, Ambruska Margit, Varsányi Annamária. 4. sor: Szegedi Tamás, Keresztes
Márk, Magyar Bence Dávid, Szakál László, Fülöp Alexander, Hörömpõ Tibor, Kiss Benjámin Béla, Kovács Bálintné, Baloghné Bencze Noémi
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2015-ben ballagó osztályok
8. a

1. sor: Tóthné Porvay Zsuzsanna,
Krnájszki Istvánné, Budainé Doroszlay
Judit, Pergerné Kenesei Krisztina igh.,
Mészáros Pálné ig., Gacsné Gábor Mari-
ann igh., Jarosiné Szabó Ilona, Patonai
Istvánné, Bábelné Varga Judit. 2. sor:
Thamo Emõke Andrea, Gerenday Éva,
Kis Brigitta, Lengvárszky Cintia, Rácz
Vivien, Nádiné Kamrás Zsuzsanna of.,
Bátori Katalin, Surányi Renáta, Molnár
Vanessza, Ambruska Margit. 3. sor:
Pethesné Nyári Katalin, Ispánné

Czibolya Andrea, Szabó Tibor Máté,
Kun János Alexander, Lengvárszky
Norbert, Patai József, Brassó János,

Kun András, Kovács Bálintné, Baloghné
Bencze Noémi


