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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

„Szövi koszorúját az örök Természet,
Tegnap csupa virág, ma kalász, ha nézed,
Gondja van nemcsak a vadgalambbúgásra,
Hanem kalászdöntõ víg kaszafenésre …”
(Tóth Árpád)
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Bazsonyi Arany: A nyár virágai
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Kedves Dömsödi Hírnök olvasók! Bizonyára észrevették, hogy ötven
forinttal megemeltük a Hírnök árát. A bevételt növelõ, kiadást csökkentõ
intézkedés-sorozat erre a lépésre kényszerített bennünket. Remélem, az
elkerülhetetlen áremelést ellensúlyozni fogja a még színesebb, tartalmasabb írások sora. Kérem megértésüket.
Van egy rossz hírem és néhány jó is. A Dunavecsei út felújítására sajnos
nem pályáztunk sikeresen. A bíráló bizottság befogadta a pályázatunkat,
azt alkalmasnak találta a kitûzött cél megvalósítására, mégis elutasított
bennünket – pénzhiányra hivatkozva. Azt közölték velünk, hogy amenynyiben újabb forráshoz jut a kiíró szervezet, úgy megkapjuk még ez évben
a pályázott pénzt. A kudarc nagyon rosszul esett, hiszen olyan útról van
szó, amelynek kétharmad részét már az elõzõ években felújítottuk, és így
lett volna „kerek” az egész. Ezért aztán megkerestem a Közútkezelõ Kht.
regionális fõmérnökét azzal a kéréssel, hogy segítsenek befejezni a Dunavecsei út felújítását. A fõmérnök úr elmondta, erre az évre felújításra
nincs egy fillérjük sem, de erkölcsi kötelességének érzi, hogy segítsen –
hiszen az õ kezelésükben lévõ útról van szó – ezért megpróbál a kátyúzási
pénzbõl annyit kiszorítani, hogy egy együttmûködési szerzõdés keretében
meg tudjuk valósítani elképzelésünket.
Nézzük a jó híreket. A nyertes Leaderes pályázatok után (Szüreti bál,
Kis-Petõfi fa, Petõfi Múzeum) ismét pozitív eredményekrõl számolhatok
be. Sikeres pályázatokat nyújtottunk be a Csokonai utca felújítására, a dabi temetõ ravatalozójának építésére, a Felsõszigeti út ívóvízhálózatának
megépítésére, a Dózsa György út járdájának felújítására. Közel 13 millió
forint pályázati pénz gyarapítja Dömsödöt. A munkálatok a közeljövõben
el is kezdõdnek. Nem hivatalos értesülésem szerint a „Komphoz vezetõ
utak” címû pályázatunk is sikeres, így alkalmunk lesz az üdülõövezeti
utak alapos kátyúzására. A napokban várható azon pályázatok kiírása,
amelyek keretében a poros utakat szilárd burkolattal látjuk el. A reményeim nagyok, úgy gondolom, nagy elõrelépést jelentene Dömsöd fejlõdésében, ha legalább hat-nyolc utcát sikerülne portalanítanunk. A tervek
készülnek, és dolgozunk az önerõ elõteremtésén.
folytatás a 2. oldalon
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Túl vagyunk azon a képviselõ-testületi ülésen, amelyen elfogadtuk azokat az intézkedési
terveket, amelyek a költségvetésünk konszolidációját célozták meg. Ennek során a karcsúsítás személyeket érintõ döntésekre is, valamint a dologi kiadások drasztikus csökkentésére is kiterjed. Továbbra is számítok valamennyi intézményvezetõ önmérsékletére a
költségvetésünket érintõ dolgokban. Azt már
a múlt hónapban – a pénzügyi helyzetünket
elemzõ írásomban – említettem, hogy nagyon
sokat lefaragtunk a hiányból, de még mindig
nem eleget. Ezért aztán a következõ hónapok
is az újabb források keresésérõl, és a folyamatos takarékosságról kell, hogy szóljanak.
Az Euroship Marinepark Kft.-vel továbbra
sem írtuk alá a szerzõdéseket. A legutóbbi tárgyaláson – késõ estébe nyúlva – sem tudtunk
egyetlen egy pontban megállapodni, így a biztosra vett aláírási ceremónia elmaradt. Mára ez
a nézetkülönbség rendezõdött, és – úgy tûnik –
nincs akadálya az adásvételi, és az együttmûködési szerzõdés július 5-ei aláírásának.
Bár, bizonyára már tudják az érintettek, de
azért felhívom még egyszer a figyelmet arra,
hogy augusztus 1-jétõl új szolgáltató mûködteti a Kábel TV-t Dömsödön. A PR-Telecom
Zrt. tudomásom szerint jobb minõségben, na-

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel:
hétfõ, szerda:
13.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök:
07.30–11.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig
II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel:
hétfõtõl-péntekig:
07.30–11.00 óráig
csütörtök:
16.00–17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda:
07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök:
13.00–17.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30–11.00 óráig
szerda:
13.00–16.30 óráig
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gyobb programkínálattal áll elénk, változatlan
áron. Aki még nem újította meg szerzõdését,
megteheti az OMK-ban.
Június hónapban gyakori vendég voltam a
különbözõ rendezvényeken, nem kis örömömre. A Mûvészeti Iskola tanévzáró rendezvényei tartalmas, mûvészi élménnyel ajándékozta meg a jelenlévõket. Köszönet illeti a Banya klub tagjait, akik a Gyermeknapot vezényelték le színvonalasan, zökkenõmentesen.
Nagyon jó volt a záró elõadás az Iringó közremûködésével, a Valahol Európában címû darabot adták elõ. Az óvodai búcsúztatók nagyon jól sikerültek, a szépszámú hozzátartozó
jó érzéssel nyugtázta a kicsik egyéves fejlõdését. Az iskola évzárójával kapcsolatosan voltak disszonáns hangok, kritizálva a kitüntetettek hosszú felsorolását. Itt azért megemlíteném, hogy a kiemelt tanulók hozzátartozói valószínû türelmesen hallgatták a tényleg terjedelmes névsort. A hónap második felében
megrendezésre került az elsõ dömsödi Hal-víz
nap. Régen vettem már részt ilyen jól sikerült
rendezvényen. Dicséret illeti az ötletadó, rendezõ Illés Gyulát, a civil szervezeteket, a
szponzorokat. Természetesen a több száz
résztvevõ nélkül nem lett volna ilyen sikeres
ez az esemény.

Egy nem éppen szívderítõ dologról. Tavasz
óta próbáljuk erõnkön is felül szépíteni környezetünket. A közterületeken, a CBA parkolójánál, az OMK-nál, a Polgármesteri Hivatal
körül több száz virágpalántát ültettünk a jóérzésû emberek megelégedésére. Sajnos, van
néhány olyan lakótársunk, akinek semmi sem
szent és folyamatosan fosztogatják a virágágyásokat, virágcserepeket. Mit csinálnak vajon velük? Elajándékozzák? Ki örül a lopott
virágnak? Vagy orgazdának továbbadják? Nagyon szeretném tudni, kik ezek az emberek.
Üzenem nekik, mindent megteszünk azért,
hogy megfogjuk õket és olyan súlyos bírságot
fognak kapni, hogy egy életre elmegy a kedvük a viráglopástól!
Itt szeretném felhívni az olvasók figyelmét
a parlagfû elleni küzdelemre. Bizonyára sokan
hallottak a szankciók szigorításáról. A közvetlen környezetünkben valamennyien irtsuk,
minél nagyobb hatékonysággal. Idén a meleg
miatt elõbb virágzik, figyeljünk erre is!
Befejezésül köszöntöm az egészségügy
dolgozóit (kicsit groteszk, mert ez akkor történik, amikor az õ költségvetésüket is karcsúsítjuk), valamint a köztisztviselõi nap alkalmából a hivatal munkatársait.
Bencze István

Tisztelt Betegeink!
A háziorvosok nyári szabadsága a
következõképpen alakul:
Dr. Rókusfalvy Sylvia:
június 04–13-ig
majd
július 16–27-ig
Helyettes:
Dr. Hornyák Edit, saját rendelési idejében
Dr. Hornyák Edit:
július 02-13-ig
majd
július 30. – augusztus 10-ig
Helyettes:
Dr. Rókusfalvy Sylvia
saját rendelési idejében
Dr. Tóth István:
augusztus 13-24-ig
Helyettes:
Dr. Hornyák Edit saját rendelési idejében

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idõ:
Hétfõtõl–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig
Péntek: 12.00–07.00 óráig
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat Bencze István polgármester
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
Lapzárta: július 20.
Megjelenés: augusztus 10.
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Bábel László, Balázs Csaba, ifj. Balogh László,
Béczi János, Bencze István, Burjánné Zsuzsi,
Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit, dr. Domonkos
János, Dulcz Dénes, Gábor Tamás, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné,
Kancsár Péter, Kudar Zsigmondné, Mészáros
Pálné, Orbánné Kiss Judit, Orosné Dávid Ildikó,
Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy
Sylvia, dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter,
Szabó Sándor, Tóth István, Varsányi Antal,
Vass Ilona Györgyi, dr. Vörös Andrea
Készült 1100 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a
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Szerkesztõi levél
Kedves Olvasók!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a
Dömsödi Hírnök ára, a 2007. június 27-én
megtartott testületi ülés határozata alapján,
júliustól 150 Ft lesz. Mindez nem érinti
azokat, akiknek 2007-re elõfizetésük van.
A Dömsödi Hírnök elõállítási költsége
(melyet az Önkormányzat fizet a nyomdának) darabonként meghaladja a 200 Ft-ot.
Mindezek, s az állandósulni látszó nehézségi
okok figyelembevételével döntött így a
képviselõ-testület.
Megértésükre számítva
Tisztelettel:
Vass Ilona
felelõs szerk.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Gergely Edit – Virág Gábor:
PÉTER SÁNDOR
Kajdácsi Mónika – Csepregi Sándor:
ZSANETT
Szabó Margit – Klszák Tamás:
EVELIN

Elhunytak:
Kovács Györgyné Csurgai Éva
Kiss Lászlóné Földvári Mária
Bugyi Tiborné Gacs Zsuzsanna
Nagy László

74 éves
59 éves
56 éves
47 éves

Állatorvosi ügyelet
2007. július 14-15.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515
2007. július 21-22.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-927-2366
2007. július 28-29.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-934-7625
2007. augusztus 4-5.
Dr. Vona Ferenc
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-926-4289

Ö N KO R M Á N Y Z AT I H Í R E K
2007. június 27.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete június 27-én megtartotta
idei hatodik rendes ülését.
A polgármester tájékoztatói után elsõként a
2007. évi forráshiány csökkentésére vonatkozó
intézkedések végrehajtásáról szóló beszámolót
hallgatta meg a testület. A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2 csoportcsökkenés
lesz a teljes iskola szintjén, ezért a 2007/2008-as
tanévben az igazgató a pedagógus létszám 2 fõvel történõ csökkentésére tett javaslatot.
A Nagyközségi Óvoda tájékoztatása szerint,
az elõzõ ülésen hozott határozatnak megfelelõen az óvodai felvételi során felvételi bizottság
mûködött. Az óvoda ezen kívül 2 fõ óvodapedagógus és 1 fõ dajka álláshelyének megszüntetésre tett javaslatot.
A Községi Vízmû tájékoztatása szerint a személyi állományuk csökkentése mûködésük veszélyeztetése nélkül nem lehetséges, mivel az
elöregedett vízhálózat miatt számos csõtörést is
el kell hárítaniuk ahhoz, hogy a folyamatos mûködést biztosítani tudják. Vízmû egyébként saját bevételibõl biztosítja mûködését. Átgondolt
gazdálkodásuk miatt az idei évben saját erõbõl
új kút fúrását végzik el.
A Népjóléti Bizottság javaslatot tett a háziorvosi szerzõdésekben az önkormányzat által
nyújtott praxistámogatás mértékének csökkentésére. A testület által is támogatott javaslat szerint a támogatás összege 2007. július 1-jétõl
25%-kal csökken, majd ezt követõen 2010-ig
minden év január 1-jétõl további 25%-os csökkentés várható.
A következõ napirendi pont keretében a közmûvelõdési intézmények és a helyi újság fõszerkesztõjének beszámolója következett.
A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ vezetõje bemutatta az elmúlt egy évben végzett tevékenységüket, a megvalósított
programjukat. Külön kitért a nagyterem és a kamaraterem padlózatának 2006-ban végzett felújítására. A beszámolóban külön kiemelték az
épületen elvégzendõ felújítási munkák szükségességét is.
A Nagyközségi Könyvtár beszámolójában
részletes adatokkal mutatta be a könyvtári állomány összetételét, az olvasók számának alakulását az elmúlt öt évben, valamint a könyvtári
bevételek alkulását is. Külön kitér a beszámoló
a felmerült pénzügyi nehézségeknek a könyvtárra gyakorolt hatására hangsúlyozva, hogy a
rendelkezésre álló pénzügyi források nem teszik lehetõvé beruházások, fejlesztések megvalósítását.
A Petõfi Múzeum 2006. évi tevékenységeirõl

szóló beszámolóban kiemelésre került, hogy az
elmúlt évben 2073 látogatót fogadott az intézmény, valamint hogy tavaly nyáron öt alkalommal adott otthont a Zenés Nyári Esték rendezvénysorozatnak. Sajnálatos tényként került a
képviselõk elé, hogy az épület nagyobb esõzésekkor beázik.
A Dömsödi Hírnök fõszerkesztõje beszámolójában javaslatot tett a újság aktuális számainak megjelenési idõpontjára, a nyomda és a
kiadó önkormányzat közötti megállapodás elkészítésére, valamint a terjesztés során mutatkozó problémák kiküszöbölésére.
A közmûvelõdési intézmények után a község
három nevelési és oktatási intézménye is beszámolt elmúlt évben végzett tevékenységérõl. A
Nagyközségi Óvoda, a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola, valamint a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény bemutatta az
elmúlt tanév során végzett tevékenységét, az intézményben végzett nevelõ-oktató munkát, a
rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket.
A beszámolók elfogadását követõen döntött
a képviselõ-testület a Gróf Széchenyi István Általános Iskola, valamint a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyére kiírt pályázatokról. Az Oktatási Közmûvelõdési és Sport Bizottság véleményével
egyetértve a testület az általános iskola igazgatójává Mészáros Pálnét, míg a Dezsõ Lajos
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójává Kulcsár-Köntös Ágnest nevezte ki.
Az ülés végén egyebek között a képviselõtestület döntött a Szabadság út 94. szám alatti
ingatlan megvásárlásáról, amelynek területével
a Dabi Óvoda udvara kerül kiegészítésre.
A képviselõ-testület következõ rendes ülését
2007. augusztus 8-án tartja 15 órai kezdettel az
OMK-ban. Az ülés nyilvános.

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása
NYITVA TARTÁS: kedd, péntek,
szombat: 1000 – 1600 óráig
BELÉPÕJEGYEK: felnõtt: 100 Ft;
nyugdíjas, diák: 50 Ft

4

Ismét változnak a
közgyógyellátás
szabályai!
Az új szabályok szerint 2007. októberig meghosszabbodik azon közgyógyellátási igazolványok érvényessége, amelyekre a betegek újabb kérelmet nyújtottak be, de még nem kapták meg új
igazolványukat. Ahhoz, hogy a régi közgyógyellátási igazolvány érvényes legyen, az érintetteknek a
Polgármesteri Hivatalban kell igényelniük az igazolást arról, hogy a jogosultság elbírálása folyamatban van. A recept kiváltásakor a gyógyszertárban be kell mutatni a régi igazolványt és a polgármesteri hivatalban kiállított igazolást.
Tisztelt Ügyfeleink kérelmeikkel a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához forduljanak!
A VIZITDÍJ VISSZAIGÉNYLÉSÉRÕL
A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5./H §
alapján a biztosított az Ebtv. 18/A. §-nak (14) bekezdése alapján a befizetett – nem emelt összegû –
vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél terjesztheti elõ legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon
belül.
Az Ebtv. 18/A. §-nak (14) bekezdésében meghatározott 20 alkalmat háziorvosi ellátások (ideértve a fogászati ellátást is) és járóbeteg-szakellátások (ideértve a fogászati szakellátást is) tekintetében külön-külön kell figyelembe venni.
A vizitdíj visszatérítése iránti kérelemhez
mellékelni kell:
– az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésére feljogosító nyugtát, illetve számlát, valamint
– a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló
nyugtát, illetve számlát.
A kérelemben meg kell jelölni, hogy a biztosított a vizitdíj összegének visszatérítését átutalással,
vagy az illetékes önkormányzatnál történõ személyes átvétel útján igényli.
A jegyzõ a kérelem tárgyában 15 napon belül
határozattal dönt.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy azok
a betegek akik a vizitdíj visszatérítését személyes
átvétel útján igénylik 2007. július hónaptól minden
hónap utolsó szerdáján ügyfélfogadási idõben
(8.00-12.00 és 13.00-15.30 óra között) kérelmeikkel a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához
forduljanak.
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatal
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FELHÍVÁS!
Gyommentesítés végrehajtására, valamint ingatlan
és közterület tisztán tartására
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi
XXXV. törvény 5. § alapján az ingatlan tulajdonosa, használója köteles minden
olyan károsító – így a gyomok ellen is – védekezni, amely a szomszédos földhasználók,
illetve termelõk növénytermesztési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik.
A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanán a parlagfû virágzását megakadályozni, és ezt követõen ezt
az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani (Tv. 5. § /3/).
A védekezési kötelezettségüket megszegõ
tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben
növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek összege 20.000-5.000.000 Ft között alakulhat.
A törvény 7/A. § szerint a hatóság (külterületen a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, belterületen a jegyzõ) a parlagfûvel fertõzött területre, elõzetes
felszólítás nélkül közérdekû védekezést rendelhet el, melynek eljárási és végrehajtási
költségei a földtulajdonost, földhasználót terhelik, és nem fizetés esetén közadók módjára
behajthatók.

Az ingatlan elõtti közterület (járda, kiépítetlen közterület, nyílt árok) tisztántartásáról, szemét és gyommentesítésérõl (ami
nemcsak parlagfû lehet) a köztisztaságról és a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 8/1996. (IV. 2.) rendelete 7. § alapján az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni.
Továbbá, az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
– az ingatlan elõtti járda (járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedõ
teljes terület) továbbá a járda és az út közötti
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítésérõl,
– a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról,
– az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérõl,
– a telekrõl a járdára és az úttest fölé nyúló
ágak és bokrok megfelelõ nyesésérõl.

Az ingatlan tisztán tartásáról, a lakás és
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítésérõl az ingatlan
tulajdonosa, használója, haszonélvezõje
köteles gondoskodni.

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat
szíveskedjenek az ingatlanok használata során a fenti szabályokat betartani!

Amennyiben ezen kötelezettségének a tulajdonos nem tesz eleget szabálysértést követ
el, 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Dömsöd Nagyközség Polgármesteri
Hivatala

A hulladéklerakó-telepen a kerti fanyesedék, gally, építési
törmelék díjtalanul elhelyezhetõ.
A háztartási hulladék 1 m3-ig szintén díjtalanul elhelyezhetõ a telep nyitvatartási ideje alatt.
Nyitva tartás:
Hétköznap: 7-17-ig, szombat-vasárnap: 8-12-ig
Ezúton tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy a volt
vásártéren és a környékén semmilyen jellegû hulladék
nem helyezhetõ el!
Az ILLEGÁLISAN SZEMETELÕKKEL szemben büntetõeljárást kezdeményez a közterület-felügyelõ!
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JÁTÉKOK A
VÍZPARTON
(Enyém a vár, a kavicstorony, a kagyló…)

A nevelés
tízparancsolata
3. Parancsolat: Adj testi-lelki biztonságot!
„Ki magához nem jó, mást sem szeret”

A vízparti nyaralás során rengeteg szórakozási lehetõség vár a legkisebbekre. Szobrot csinálni kis formázókkal, színes kagylókat gyûjteni a
barátokkal…
Megannyi remek idõtöltés az aprónép számára, amelyek átmenetileg
még a felnõttekbõl is gyermeket varázsolhatnak.
A nyár a gyerekek által legjobban várt évszak. A kicsik alig várják,
hogy elinduljunk a vízpartra, ahol végre szabadon rohangálhatnak, játszhatnak a vízben és a homokban. Ez a nyaralás nemcsak a hangulatára lesz
jó hatással, hanem a szervezetére is.
A vízparti (tengerparti) levegõ egészséges, a napsütés pedig – ha nem
visszük túlzásba a sütkérezést – segíti a csontrendszer fejlõdését. Azonban ne feledkezzünk el arról, hogy mikor a legerõsebbek a sugarak nem
szabad kint lennie a strandon. Van ezenkívül néhány egyszerû szabály:
mindig legyen rajta egy könnyû sapka, a strandolás elõtt, illetve valahányszor kijön a vízbõl kenjük be napvédõ krémmel, ha pedig sokáig játszik a homokban adjunk rá egy jól szellõzõ, vékony pamutpólót. A kiszáradás ellen gyakran itassuk, és gyõzzük meg arról, hogy egyen napközben is friss gyümölcsöt, valamint zöldséget.
Annak érdekében pedig, hogy a vakáció még szórakoztatóbb legyen,
találjunk ki neki mindennapra új játékokat, amelyeket egyedül is tud játszani, de családtagokkal és barátaival is.
Ilyen például a homokvár építése!
A homokban játszani a csemeték egyik legkedveltebb idõtöltése, ezért
sose felejtsük el magunkkal vinni a homokozó készletet a partra, a vödröket, formákat, lapátokat.
A legkisebbekkel lehet „tortát sütni”, vizes homokból pedig a formák
használatával – halacskát, tengeri csillagot, kagylót alkothatunk. Ezek a
könnyû játékok segítik a picit abban, hogy megszokja a homokot, a partot.
Amikor nagyobbacska megtaníthatjuk neki a homokvárépítést, akár a
barátaival együtt is. A várat vegyük körül várárokkal, fúrjunk alagutat és
tegyünk a tetejére zászlót!
Orosné Dávid Ildikó

Az anya-gyermek kapcsolatról a Harlow elméletrõl már egy régebbi
számban írtam (beszoktatás). Anya-gyermek kapcsolatban óriási jelentõsége van a testi kontaktusnak, az érzelmi kommunikációnak. A kötõdés
nagymértékben befolyásolja a viselkedésüket, személyiségük alakulását.
A kötõdés lehet – egyoldalú (csak egy irányban mûködik)
– kétoldalú (oda-vissza mûködik).
Az egyoldalú kötõdés az emberi kapcsolatokban sokszor konfliktushoz vezet.
Miután az ember szociális lény, kötõdés nélkül „nem létezik”. A kölcsönösség alapvetõ társas igényt elégít ki, az érzelmi kiegyensúlyozottság egyik feltétele. A gyermek világra jöttétõl kezdõdõen a testi kapcsolatnak döntõ jelentõsége van. A gyermek bõrérzékelése információt ad:
anya jelenlétérõl anyai test hõmérséklete, megnyugtatja öleléssel, érintéssel simogatással tudtára adja ragaszkodását, szeretetét, ringatással eloszlatja a félelemérzetet, fogása finomságával, lágyságával jelzi a védelmet,
gondoskodást, féltést.
Ezeket az információkat kiegészíti a szaglás, jó esetben megerõsíti az
eddigi jeleket.
A gyermekkel napi kontaktusban lévõ személy közelsége, a vele való
testi érintkezés az alapja a bizalom és biztonság érzése kialakulásának és
további fejlõdésének. A kötõdés létalapja a bizalom.
Elengedhetetlen, hogy biztosak legyünk abban, számíthatunk a másikra, aki mellettünk áll mindig mindenben. Aki segít ha szükség van rá, aki
velünk és nem ellenünk van. A bizalom nem él „véletlenül”, azt ápolni
kell, hogy fennmaradjon.
A kisgyermek nem enged közel mindenkit magához. Egyes felnõttek
taszíthatják pl. erõs smink, erõs szagok.
A bizalom alanyai a gyermek környezetében élõk. A gyermek-szülõ
kapcsolatban a pszichés fejlõdés feltétele az anya-apa iránt érzett bizalom. A gyermek feltétlen bizalommal van a szüleivel szemben, hiszen
hozzájuk fordul probléma esetén, õk segítik a napi élethelyzetek megoldásában.
A felnõtt adja a viselkedéshez a mintát! A szülõ bíztatása, cselekvõ segítsége a bizalom gyökerét jelenti. A gyermek megérzi, ha anyja-apja bízik benne és automatikusan bizalommal válaszol.
Minden felnõttnek tudni kell, hogy a gyermek bizalmával visszaélni
„halálos bûn”.
A gyermek bizalmát megtiszteltetésként fogjuk fel, mert nem mindenkit tüntet ki vele. A bizalomvesztés hatalmas csalódás a gyermek számára, fájdalmas élmény, befagyasztja a kapcsolatot.
A gyermek-óvónõ közti bizalom kialakulása hosszabb idõt vesz
igénybe.
Az óvónõtõl kiinduló elfogadás az elsõ lépés, amelyre ráépül a kölcsönös szimpátia. Az elsõ nap idegenül érzi magát az óvodában és a bizalom
az, amibe megkapaszkodik, anyapótló szerepet tölt be. A bizalom erõsödésében fontos a következetesség, ahhoz kell tartani magunkat, amit
mondunk. Nem állíthatunk valótlant, mert a gyerek elõbb-utóbb rájön a
hazugságra. Ne ígérjünk teljesíthetetlent, mert errõl is kiderül, hogy nem
következik be.
A bizalom erõsítéséhez hozzátartoznak a testi kapcsolatok formái is, –
karolás, ölelés, fogás, simogatás, puszi, felemelés, ölbevétel és minden,
ami a kettõjük összetartozását igazolja. A kor elõrehaladtával és az ismeretek bõvülésével tanulja meg, hogy nem kell mindig a másikra hallgatni,
nem kell mindent elhinni és nem lehet mindenkiben megbízni.

6
Az élet a legjobb tanító.
A bizalommal együtt említjük a valakihez
való ragaszkodás érzését.
Minél több a pozitív érzéseket átélõ szituáció,
történés, amelyet kettesben vagy többedmagával él át a gyermek, annál inkább erõsödik a ragaszkodás egyes személyekhez, helyzetekhez.
A nevelés egyik feladata, hogy gyermekkorban a lehetõ legtöbb olyan helyzetet teremtsünk
meg a gyermek számára, ahol pozitív érzelemben és élményekben tobzódhat. A ragaszkodástól már csak egy lépés a szeretet.
A szeretet „összefoglaló” fogalom és érzés.
Megbújik benne a kötõdés-bizalom-ragaszkodás triója. A gyermek-szülõ közötti szeretet
minden más kötõdéstõl eltér és össze nem hasonlítható!
Megemlíthetõ még a baráti és szerelmi kötõdés, amelyet szintén az igen hatékony pozitív
érzelmi viszony jellemez. A mi munkánkban jelentõs helyet foglal el a gyermek-pedagógus kötõdése, annak milyensége, megnyilvánulása,
hatóereje, amely a nevelést elõsegíti, illetve hátráltatja. Az elõbb említett hármasfogat a pedagógiai kötõdésben is komoly szerepet játszik.
Minél fiatalabb egy gyermek annál nagyobb a
jelentõségük, mert az alakuló személyiség
mélyre raktározza el az érzelmi tapasztalatokat.
Mindezek eredményessége a pedagógustól
függ elsõsorban. Nehezen, de nem reménytelen
megalapozni a gyermekben a magunk iránt érzett bizalmat, kicsíráztatni a ragaszkodást,
éleszteni a szeretetet.
A kisgyermek mohón kap a legelsõ szeretetmorzsára, mintha tudná, hogy fejlõdésének
egyik feltétele. A szeretet öröktõl fogva létezik
és örökké él, amíg ember van a világon. A kisgyermek iránti szeretet nem múlik el, nem hal
el, mert ez feltétel nélküli.
Az óvónõ minden gyerekkel, más-más szin-

Mit gondolsz
Nagyon szeretem a nyarat, mert nem kell
iskolába járni, és jókat lehet focizni.
Alberczki Márk 2. a
Azért szeretem a nyarat, mert lehet fürödni, és sok mindent lehet csinálni.
Bárány Gábor 2. a
Szeretek fürödni, napozni, szeretek a Balatonon lenni, és szeretek nyáron fagyizni.
Spáring Klaudia 2. a
Jókat fogunk játszani: hajókázni, a barátaimmal átmegyünk egymáshoz, és biciklizni is fogunk.
Alberczki Norbert 2. a
A nyáron szeretnék elmenni Salgótarjánba
az unokatestvéremhez, Annához. Jó lenne
csúszdázni a nagy medencében. De jó lenne
a tengerben fürdeni!
Hajdu Fanni 2. a
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tû, hõfokú, erõsségû, tartalmú kapcsolatban áll.
Ez így normális, minden gyermek más-más
személyiség és más-más kötõdést igényel. Az
óvónõ feladata, hogy felmérje mennyire „rohanhatja le” szeretetével a gyereket.
A gyermek egyik szükséglete a biztonság is.
A biztonságos fizikai életbenmaradás egyik
összetevõje a biztonság, védettség biztosítása a
gyermek számára. Saját bõrén tapasztalja, hogy
a fizikai biztonság a felnõttek kezében van. Lassan tudatosul, hogy a felnõtt gondoskodása révén elégülnek ki alapvetõ szükségletei, amely
beletartozik mindennapjaiba.
A biztonságérzet megteremtése idõvel a saját
kezébe kerül. A védettség elsõrendû feladatok
közé sorolható, amellyel fizikailag óvjuk az élet
veszélyeitõl. Ha a gyermek tapasztalja, hogy a
felnõtt mellette áll, bátrabb lesz, hamarább önállóvá válik, maga mellett érzi a „kapaszkodót”
amelyet felhasználhat veszély esetén.
Az élet kezdetén a nevelés jóformán kimerül
a gyermek gondozásával. A szülõtõl való elsõ
elszakadás a járáshoz kapcsolódik. Ekkor kezdi
felfedezni a világot, felszínre tör a kíváncsisága,
érdeklõdése. Az édesanyától való leválás folyamatát Morris ismertette nagyon érzékletesen,
amelyek híven tükrözik az egész szituációt,
egyben a gyermek érzelmeit.
– „Ölelj át szorosan!” Beszéd elõtti idõszak.
Biztonságot az édesanya karja között érzi, megkapaszkodási ösztön vezérelte szükségletét elégíti ki. Kölcsönös ölelés, test melege, óvó mozdulat, a gyermekben a helyzet minél további
fenntartását szolgálja. A „vigyázz rám” igényének a felnõttre utaltságának egyértelmû kifejezése.
– „Tegyél le” korszak óvodáskor elõtt elkezdõdik, ahol már nem csak a szoros testi közelséget igényli, hanem a tõle történõ eltávolodást is,
ahol a világ felfedezése kihívásként áll elõtte.

Szüksége van ehhez a meglévõ biztonságérzetre, amely háttérként szolgál.
Az eltávolodás – visszatalálás megszakíthatatlan folyamat, van hol megpihenni, erõt gyûjteni, szeretetrõl megbizonyosodni, amely önálló lépésekre sarkallja a gyereket.
– A „hagyjál békén” korszak a serdülõkor jellemzõje, önállósági törekvés kifejezése a felnõtt
„rátelepedésének” visszautasítása. A kortárs
kapcsolatok erõsödésével csökken a felnõttek
uralkodási területe, elõsegíti az egyéni akciókat,
egyedi döntéseket még ha átgondolatlanok is.
A felnõttõl való elszakadás egyre komolyabb, egyre több területen jelentkezik.
– „Ölelj át szorosan” korszak az ifjú korban
fiatal felnõttkorban újra megjelenik, amit most
már szóban is megfogalmazunk egymásnak, a
párkapcsolatok normális velejárója.
És minden kezdõdik elölrõl.
Mások nélkül (család, társ, barátok) pszichés
biztonságunk nem adatik meg. Szociális szükséglet, nemcsak testben, de lélekben is legyen
velünk valaki, kell ahhoz, hogy bátran vállaljuk,
legyen merszünk dönteni.
Az ember természetes igénye, hogy esetenként megbeszélhesse valakivel gondjait, kétségeit, kicserélhesse gondolatait és meghallgasson másokat. A gyermekek is igénylik mindezt.
A gyermek a nevelési folyamat elején eltûri a
ráhatásokat, passzív szereplõje a vele megtörtént dolgoknak. Felfogja, hogy a felnõtt-gyerek
viszonyban õ az alárendelt és bár idõnként fellázad, az esetek jórészében elfogadja a gyermeki
státuszt. Ebben segíti õt a felnõtthöz fûzõdõ kötõdései, a meglévõ közösségek, az elfogadás és
a követelés.
A következõ 4. parancsolat – „Légy következetes!”
Túrócziné Béky Katalin

a nyárról, a nyári szünetrõl?
Én a nyáron szeretnék elmenni a Balatonra, jó lenne fürdeni benne. Remélem, hogy
fogunk kirándulni a nyáron!
Sass Nikolett 2. a
A barátaimmal biciklizni fogunk, jókat
játszani, labdázni, humózni. Szeretek nyáron
virágokat szedni.
Sztojka Vanessza Hajnalka 2. a
A nyáron születésnapot tartunk. Majd medencében fürdök, és Pesten is leszek a keresztanyámnál.
Varga Beatrix 2. a
Nyáron elmennék lovagolni.
Gonda Dóra 2. a
Valahova elmegyünk nyaralni. Egy hétig
Uzsabányán leszünk, Fanniéknál alszom.
Kovács Dóra 2. a

Ha anya engedi, áthívom a lányokat egy
medencepartira. Csak úgy zeng majd az udvar: „Ne fröcskölj”, „még egyszer”, …
Balogh Emese 2. a
Jaj de várom a nyarat, kirándulni, aj de jó
lesz! Fürödni, játszani, sportolni, bulizni.
Uhrin Orsolya Krisztina 2. a
Én focizok, kertészkedek, fürdök a nyáron. De jó lenne, ha eljönnének a barátok!
Fülöp Zoltán 2. a
Nyáron megyek horgászni a körösztapámmal, lesz biciklitúra, úszás, focizás is. A mamámhoz is elmegyek.
Márkus Péter 2. a
Horgászok, focizok, sokat fürdök, sokat
játszom, sokat számítógépezek. És végre
megyünk nyaralni!
Madarász András 2. a
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Bíró Klára (8)
Lehet, hogy lesz egy születésnapi bulim!
Hányan is leszünk? Ha jól tudom, tizenketten vagy tizenhárman. Remélem, elmegyünk
egy fürdõbe is. Sokat tervezek a nyárra.
Tabajdi Lajos 2. a
Kimegyek a juhászföldre az unokabátyáimhoz. Elmegyünk úszni is, de én csak a víznek
a szélére merek menni. Jókat nevetgélünk.
Simon Norbert 2. a
A nyáron nagyon szépen süt a nap, meg jó
hallgatni a madarak csipogását. Nagyon jó
lesz, mert fürdünk, focizunk, kirándulunk, és
elmehetek a barátaimhoz.
Perger Benjámin 2. a
Megyek az apukámmal Tassra. A barátaimmal szeretnék játszani, biciklizni, sokat
sétálni, és focizni.
Forczek Krisztofer 2. a
El szeretnék menni az apával kocsikázni!
Sáfrán Mihály 2. a
Úgy várom a nyarat! Hû, de jó lenne, ha
ott alhatnék a barátaimnál!
Markó Sándor 2. a
Jó lenne, ha az apa felállítaná a medencét!
Jókat fürödnék benne, utána meg napozhatok.
Zsebõk Fanni 2. a
Nem lesz iskola!!! Lehet fürdeni a Dunában.
Sokat lehet játszani, és lejönnek a barátok.
Szeibert Sándor 2. a
Elmegyünk majd fürödni. Ott alszom a
Dorkáéknál. Ha anya megengedi, elmegyünk
az Emeséékhez is.
Fábián Fanni 2. a
Munkát szeretnék szerezni, mert jó lenne
zsebpénz. Jó lesz biciklizni, játszani.
Rátkai Tamás 2. a
Szerintem jó, hogy van nyári szünet, mert
a tanítók a sok becsületes tanítás után megérdemlik a pihenést. A diákoknak is jót tesz,
hogy élvezik a természetet. Úgy gondolom,
azért van a nyár, hogy pihenjünk, és járjunk
sokat a mezõkön, erdõkön, hogy friss oxigénhez jussunk. Értelme van a szünetnek,
mert a család többet lehet együtt.
Sas Loretta Glória 4. a
Nyáron sokat játszom és alszom. A családdal megyünk biciklizni, a strandra.
Nagy Szandra 4. a
Vége van az iskolának, lehet vakációzni
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menni. Én Hédervárra megyek anyukámékkal. Ott nagyon jó.
Ispán Norbert 4. a
Már nagyon várom a nyári szünetet. Lehet,
hogy apa elvisz kirándulni. Nyáron jó fürödni,
a szabadban lenni, és napozni, és egy csomó
mindent lehet csinálni. Nagyon jó hûsölni,
meg fagyizni is, de a legjobb dinnyét enni,
mert az finom édes. Nagyon jó lesz a nyár!
Ha azt a szót hallja egy gyerek, hogy nyári
szünet, akkor már a nyaralásra, a pihenésre
és a játékra gondol. A nyáron mindenki örül,
és a szüleikkel is kirándulnak a gyerekek.
Ezeket a pillanatokat fotókkal szokták megörökíteni.
Fülöp Krisztián 4. a
A nyár a legmelegebb és a legjobb évszakunk. Nem kell reggel korán kelni, és leckéket sem kapunk. Eltehetjük az iskolai dolgokat. A nyár a pihenésrõl, a strandolásról és a
játékról szól, melyet a rokonainkkal és a barátainkkal töltünk.
Jároli Dolli 4. a

Madarász Petra (8)
A nyár elején felállítjuk a medencét. Hét
közben a mamáéknál leszek. Regényt fogok
olvasni.
Perger Máté 4. a
Szerintem ezt a szünetet várja gyerek és felnõtt egyaránt, mert ez a leghosszabb. Jól ki
lehet kapcsolódni, és érdekes helyekre lehet
ellátogatni a családdal. Ez a fürdés és a lebarnulás szünete. Remélem, ezen a nyáron valami elképesztõ helyre megyünk anyuékkal!
Gecze Péter 4. a
Nekem a nyár a legkedvesebb évszakom.
Mégpedig azért, mert ilyenkor sok jó történik velünk, gyerekekkel. Élvezhetjük a szünidõ örömeit, megszûnik a mindennapos tanulás, és csak az önfeledt játék, fürdés, regényolvasás a feladatunk. Még a felnõttek is a
szabadságot általában nyárra tervezik, és
ilyenkor mehetnek a gyerekekkel nyaralni.
Azért is nagyon jó a nyár, mert sok finom
gyümölcs érik. Legjobban a lédús görögdinnyét szeretem. Nyár végén aztán megerõsödve várjuk az új tanévet.
Vincze Boglárka 4. a
A nyári szünetrõl azt gondolom, hogy a
gyerekeknek ki kell pihennie az egész éves
tanulást.
Barta Tamara 4. a
Nekem a nyári szünet a legjobb szünet,

mert ilyenkor ki lehet normálisan kapcsolódni. Az idõ is jó, lehet a medencében fürdeni,
lehet kirándulni, és elmenni kerékpártúrákra.
Fábián Balázs 4. a
Nekem a nyár a legszebb az évszakok között. El lehet menni fürödni, és sok gyümölcsöt fogyasztani. A barátokkal játszani. Fõleg
a foci érdekel. Anyunak és apunak segítek, és
ez hasznosabb, mintha tévé elõtt ülnék.
Horváth Renátó 4. a
A nyári szünet nem csak a gyerekeknek jó,
hanem a tanár néniknek is. Õk ki tudják pihenni azt a tíz hónapot, amit végig tanítanak.
A gyerekeknek meg azért jó, hogy nem kell
tanulni. Ha nagyon meleg van, lehet strandolni, csak oda kell figyelni arra, mennyit vagyunk a napon, mert hamar meg lehet égni.
Földvári László 4. a
A nyári szünetet várom a legjobban. Kipihenhetem azt a sok napot, amit az iskolában
töltöttem. Meg azért is várom, mert most
játszhatunk, amit az órán nem volt szabad.
Én nem hagyom abba a tanulást, mert ötödik
osztályra készülök fel, hogy a legjobbat hozzam ki magamból.
Szabó Mercédesz 4. a
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Projectkirándulás Olaszországba
Május 23. szerda, 7:30 indulás. 520 km-es
utazás után Szlovénia Postojna városába érkeztünk, ahol egy Youth Hostelben aludtunk.
Itt kaptunk vacsorát és másnap reggelit. Megnéztük Európa egyik legnagyobb cseppkõbarlangját, mely nem csupán méreteinél fogva, de
különlegesen létrejött cseppkõformái miatt is
lenyûgözõ volt. Kisvonattal vittek be bennünket a látványosság középpontjáig, majd itt
másfél órás sétával körbejártuk a legnagyobb,
leghoszszabb, legmagasabb barlangüregeket.
Különösen magával ragadó volt a „függöny”
nevû cseppkõképzõdmény, a háttérvilágításaival. Túránk végét egy 5 km hosszú vonatozással fejeztük be, melynek külön érdekessége volt, hogy mindig behúztuk a nyakunkat,
mert olyan érzésünk volt, hogy a fejünk eléri a
cseppköveket.
Itt láttuk az úgynevezett ember gyíkot,
melynek eredetét több tízmillió évre teszik
vissza. A nevét pedig onnan kapta, hogy olyan
rózsaszín a bõre, mint az emberé. Pikkelyei
nincsenek, négy kicsiny csökevényes lába van,
és úgy úszik, mint a kígyó.
Május 24. csütörtök 8:15 indulás. 530 km-es
utazás után megérkeztünk Olaszország Garlasco városába, mely Milánótól 40 km-re van
DNY-ra. Itt már várt projectpartnerünk Carla,
aki elénk jött a város szélére, és az iskolába vezetett bennünket. Itt kis vendéglátás volt, pizzával, süteményekkel és üdítõvel. A gyerekek
köszöntõ rajzokat készítettek, azzal vártak
bennünket. Olasz mentalitásukat nem hazudtolták meg. Zajosak, vidámak, közvetlenek és
mindenképpen ismerkedni, barátkozni akarók
voltak.
Ezután elfoglaltuk szállásunkat. Carlát megkértem, segítsen ebben, mivel az indulás elõtt
két héttel derült ki, hogy 15 fõ helyett 31 fõvel
tudunk menni. Így két helyen tudtak elszállásolni. Az egyik egy farm volt rizsföldekkel
körbevéve, állatokkal és medencével, amit mi
a hotel lakói is igénybe vehettünk. A másik, a
templom tövében levõ hotel volt. Mindkettõ
nagyon kulturált, tiszta, rendes, a házigazdák
pedig igazi vendégszeretõ, vidám emberek.
Reggelit és vacsorát itt kaptunk a szállásainkon. Természetesen olasz jellegzetességeket kértünk. Az ebédet pedig mindig ott
fogyasztottuk el, amerre jártunk.
Pénteken sportdélelõttöt rendeztek. Ez volt
az egyetlen program, ami pici csalódást okozott, mert mi csak keveset sportolhattunk. Viszont tanultunk egy új játékot, amit azóta is szí-

vesen játszunk, sõt más osztályoknak is megtanítottunk. Itt is volt egy kis vendéglátás.
Délután bementünk Vigevano városába,
ahol a fõtér és környéke szépségében gyönyörködhettünk.
Szombaton Certosa és Pavia városa nyûgözött le bennünket. Az olasz építészeti kultúra
valóban magával ragadó. Odafele egy pontonhídon mentünk keresztül. A kis himbálózás izgalmas volt, de nem félelmetes. Itt volt talán a
legszembetûnõbb, hogy a kerékpár mennyire
népszerû közlekedési eszköz. No és persze hajmeresztõ is, ahogyan az olaszok száguldoznak.
A többsávos autóforgalommal szemben, akár
piros lámpán keresztül is, bátran hajtanak. Az
autósok pedig nem dudálnak, hanem lassítanak, helyet adnak nekik, néha még üdvözlik
is õket.
Páviában csodálhattuk meg a Mór monkok
által fenntartott, karbantartott mesés templomot. Egy monk vezetett bennünket körbe. Tõle
tudtuk meg, hogy saját maguknak készítenek
el mindent. Mûvelik kertjeiket és az ott termesztett növényeket fogyasztják. Õk takarítják
a templomot és környékét. 11 hónapra viszszavonulnak a külvilágtól, ekkor senkivel sem
érintkeznek. Az ételüket is kis ablakon keresztül kapják, amit csak akkor nyitnak ki, ha a
külsõ ajtó már becsukódott. Ez idõ alatt imádkoznak és régi dokumentumokat másolnak. A
szobájuk rendkívül egyszerû. Hófehér falak,
arról lenyitható egylábú asztal, egyszerû
fekhely. Mindez szöges ellentétben a templom
és a templomkert pompájával.
Ezután elsétáltunk amellett a torony mellett,
mely 12 éve leomlott, megölt négy embert és
megsebesített több tucatnyit. A romok még
most is láthatók.
Ezután bementünk egy étterembe, hogy igazi olasz pizzát együnk. Mennyire ízlett a pizza?
Egyetlen számot szeretnék leírni. Harmincegyen 22 nagy pizzát fogyasztottunk el.
Itt volt lehetõségünk egy piacon végigsétálni, és annak forgatagában elvegyülni. Néhányan apróbb ajándékokat is vásároltak.
Vasárnap délelõtt egy pünkösdi misét néztünk meg a helyi – talán már mondanom sem
kell, hogy mennyire lenyûgözõen szép, –
templomban, mely egy esküvõvel volt egybekötve. Több pap is celebrált, bennünket pedig,
mint vendégeket, közvetlen a papok melletti
fõ helyre, oldalra ültettek le. Többször megemlítettek bennünket. Elõször, mikor köszöntöttek, mint más valláshoz tartozókat, akik
nyitottak. Egyszer angolul is üdvözöltek, majd

megemlítették, hogy mennyire fegyelmezettek és figyelmesek a gyerekek, végül pedig
megköszönték, hogy részt vettünk ünnepségükön, megáldottak bennünket és jó utat
kívántak.
Ezután Milánóba indultunk. Megnéztük a
milánói Dómot, mely a második temploma
Olaszországnak, a Szent Péter Dóm után. Kívülrõl megtekinthettük a Szkálát, melyet Mária
Terézia építtetett. A vár körbesétálása közben
elkapott bennünket egy zápor. Carla ekkor
megkérdezte, hogy bemehetünk-e a múzeumba. Pár percet kellett arra várni, hogy fizetés nélkül megnézhessük Michelangelo befejezetlen, csodaszép márványszobrát is a
Piétát, melyen még halála elõtt négy nappal is
dolgozott.
Utazásunk í-jére a pontot az utolsó nap tette
fel, mikor reggel – 7:30-kor elhagytuk szállásunkat, hogy a Pino Mare-i camping mobilházait elfoglalhassuk, és tenger örömeit élvezhessük. Mindez egész addig sikerült is, míg
egy hatalmas vihar közeledtére az úszómesterek mindenkit kiküldtek a vízbõl.
Május 29. kedd, búcsú Olaszországtól, irány
Magyarország. Ausztrián keresztül jöttünk,
ahol az Alpok festõiségét a felhõk rendkívülisége még elkápráztatóbbakká tette.
Este 8:15-8:30 között érkeztünk meg az
OMK elé, ahol a szülõk boldog, megnyugvó
mosollyal ölelték magukhoz csemetéiket.
Szeretnénk, ha a szülõk is átélhetnék egy kicsit élményeinket, ezért az általunk készített
fényképeket és videofelvételeket egyik esti
összejövetelünkkor megmutatjuk nekik.
Nagy köszönet annak a hat szülõnek, akik
felelõséggel vállalták, hogy saját autójukkal
könnyítsék meg utazásunkat és segítsenek a
gyerekek ellátásában, felügyeletében.
2007. június 8.
Ambruska Margit
osztályfõnök
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Tisztelt Szülõk, Ballagó Nyolcadikosok!
„…nincs is e joggal megbírálható teremtésnek, világnak,
életnek különb, isteni produktuma, mint a gyermek.
A gyermek az elevenség, az öröm, a jövõbe ható igéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán isten.”
Ady Endre gondolataival köszöntök mindenkit, aki részese
lehet nyolcadikos tanulóink ballagásának.
Ez az ünnep nem attól szép, hogy nyolcadikosaink itt és
most utoljára vannak közöttünk, még ha néha õk is, mi is ezt a
pillanatot vártuk, hanem attól, hogy lezárul életüknek egy szakasza.
Kirepülnek, útjuk egy más, lényegesen nagyobb felelõsséggel terhelt irányba indul.
De hova, és hogyan?
Ha ebbe mélyen belegondolunk, akkor nem is biztos, hogy
olyan örömteli ez a pillanat, amikor utoljára ülnek itt velem
szemben kedves tanítványaim.
Szépek, fiatalok, csillog a szemük, ÕK a jövõ ígérete – ma
csak rájuk figyel itt mindenki. Nekik szól az ünnepi dekoráció, a gyönyörû
virágcsokrok sokasága, a búcsúzók szép szavai, az elköszönõ gondolatok.
Honnan köszönnek el és hova indulnak?
Elköszönnek egy olyan iskolától, amely próbált olyan értékeket közvetíteni, olyan tudáselemeket átadni, amelyek a mai értékválsággal küzdõ
világban talán némi útmutatást adnak. Útmutatást, hogy mi a jó és mi a
nem, mi a helyes és mi a helytelen.
Miért fontos ez? Mert mai fiatalokat nagyon sok külsõ hatás éri, az információk özöne zúdul rájuk válogatás nélkül, a média is azt üzeni semmi
más nem fontos, csak valósítsd meg önmagad! Nem a társak, nem a család, nem a közösség a fontos! Eltárgyiasult a világ!
Az igazi emberi értékek, mint a mûveltség, az értékteremtõ munkára
való felelõs felkészülés, a hagyományok, a magyar nyelv tisztelete, az
egymásra való odafigyelés, a család, a közösséghez tartozás fontossága
egyre inkább háttérbe kerül.
Nekünk, szülõknek, pedagógusoknak kell segíteni, hogy az itt ülõ közel
hatvan fiatal valóban a jövõ ígérete legyen, hogy a felgyorsult, felbolydult
világ útvesztõiben ne tévedjenek el. A jövõnek egészséges lelkületû, tenni
akaró, munkájukban kiteljesedõ, családot vállaló felnõttekre van szüksége.
Hogy így legyen, mi, a dömsödi iskola pedagógusai megtettük az elsõ
lépéseket. Követeltünk, mert tiszteljük a gyermeket, tudást adtunk át, mert
tudás nélkül nincs fejlõdés. A gyengét segítettük, bíztattuk, a jobban haladót versenyeztettük. A jót megdicsértük, a helytelent a helyes útra terelgettük. Voltak persze harcok, voltak sikerek és voltak kudarcok! Hogy milyen áron, azt már tudjuk, de hogy milyen eredménnyel azt majd igazán a
jövõ mutatja meg.

Az osztályok tanulói sok-sok programon keresztül tapasztalhatták meg
a közösséghez tartozás örömét, az egymásért való kiállás felelõsségét,
színvonalas mûsorokat szerveztek, szórakoztak és szórakoztattak, sok-sok
örömet szerezve nekünk és nem utolsó sorban községünk lakóinak is. Köszönhetõ mindez a hivatásszeretõ és lelkes osztályfõnökeiknek is!
Kedves Szülõk!
Azt biztosan állíthatom, hogy gyermekeik olyan útravalót vihetnek magukkal tarisznyájukban, amely a továbbinduláshoz elegendõ, de a cél eléréséhez bizony nagyon kitartó és szorgalmas munkára lesz szükségük.
Önöknek pedig nagy-nagy türelemre, odaadó szeretetre és következetes
nevelésre lesz szükségük. Tudniuk kell, hogy gyermekeik lassan elengedik a kezüket, de úgy szeressék, úgy neveljék õket, hogy a gyermek érezze, önökre mindig számíthatnak! Vigyázzunk rájuk, mert õk a jövõ ígéretei!
Kedves Szülõk, Ballagó Nyolcadikosok, a jövõ ígéretei!
Iskolánk pedagógusai azt vallják, mindenki tehetséges valamiben, de az
utat megtalálni nekünk kell segíteni. Mindenkinek vannak értékei, és hogy
ez kibontakozzék, bíztatunk dicsérünk, és jutalmazunk!
Iskolánk nyugdíjas pedagógusa Tóth István, anyanyelvünk ápolásáért,
megõrzéséért pénz alapítványt hozott létre. Az alapítvány neve Dömsödi
alapítvány a szép magyar beszédért. Az alapítvány pénzjutalmát az a nyolcadikos tanuló kapja, aki legszebben beszéli a magyar nyelvet.
A szép magyar beszédért kitüntetõ címet ebben a tanévben
Süveges Orsolya 8. a oszt. tanuló kapja.
A különbözõ versenyeken elért eredményeiért, közösségért végzett kiemelkedõ munkájáért és példamutató magatartásáért nevelõtestületi dicséretet kap: Kovács Dóra 8. b, Bábel
Emese 8. a, Jaksa Fruzsina 8. a és Süveges Orsolya 8. a oszt.
tanulók.
Nyolc éven át tanúsított kitûnõ tanulmányi eredményéért, a
versenyeken elért eredményeiért, közösségi munkájáért, és
példamutató magatartásáért iskolánk legmagasabb kitüntetését, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola kiváló tanulója
kitüntetõ címet Gacs Réka 8. a oszt. tanuló kapja.
Köszönöm valamennyi tanulónak, hogy eredményeivel iskolánk hírnevét öregbítette.
Mészáros Pálné, igazgatónõ
Fotó: Bábel László
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A 2006/2007-es t anévben
Kitûnõ tanulók:
1. a osztály: Budai Levente, Perger Gábor,
Vakter Bence, Vitáris Péter, Zsiba Mihály
1. b osztály: Bucsi György, Jagodics Anna,
Guttyán Kitti, Szûcs Viktória
1. c osztály: Földes Máté, Papp János,
Csörgõ Szabolcs
Az 1. d osztály példás magatartásáért és a
dicséretes szorgalmáért oklevelet kap:
Hörömpõ Tibor
2. a osztály: Balogh Emese, Fábián Fanni,
Forczek Krisztofer, Hajdu Fanni, Kovács Dóra,
Markó Sándor, Perger Benjamin, Sass Nikolett,
Tabajdi Lajos
2. b osztály: Bábel Júlia, Doroszlay Dóra
Lili, Kamrás Gábor, Kátai Dorottya, Kun
Sámuel, Kun Vivien, Láng Levente Zete,
Madarász Mónika Petra, Pethes Vivien, Perger
Enikõ
2. c osztály: Bíró Klára, Fülöp Ramóna, Gál
Tamás, Szabó Bettina, Varga István

3. a osztály: Baranyi Virág, Bábel Beáta,
Gyivi Ildikó
3. b osztály: Gonda Andrea, Magyar Dóra,
Sipos Márton
3. c osztály: Szûcs Bence, Székely Lilla,
Gergely Nándor
4. a osztály: Balázs Péter, Jároli Dolli, Sas
Loretta Glória, Szabó Mercédesz, Vincze
Boglárka
4. b osztály: Bõdi Viktor, Ispán Karina,
Mezõs Csaba, Sáfrán Tamás, Simonidesz
Boglárka, Szegedi Imre
4. c osztály: Csonka Orsolya, Gyimesi
Viktória, Nagy Tímea
5. a osztály: Bábel Bence, Felföldi Brigitta,
Halász Dezsõ Márton
5. b osztály: Budai Petra, Csiszár Kinga,
Orbán Enikõ, Ruszkovics Patrik, Zölei Ádám
6. a osztály: Perger Ádám, Varga Mónika
6. b osztály: Gábor István, Józan Bence,
Muzs Orsolya, Muzs Szabina
8. a osztály: Gacs Réka

Bemutatkozik a PR-TELECOM ZRt.,
Dömsöd új kábelszolgáltatója
Örömmel jelentjük be, hogy 2007 júniusától immáron Dömsödön is
megkezdtük mûködésünket a helyi Wap Consulting 2003 Kft. hálózatának új tulajdonosaként.
Az 1999-ben alapított, kizárólag magyar tulajdonban lévõ PR-TELECOM hazánk egyik legnagyobb kábelszolgáltatója. Az ország 8 megyéjében, több mint félszáz településen nyújtunk színvonalas kábel TV,
digitális kábel TV, internet és vezetékes telefon szolgáltatást, így országszerte már több mint 65 ezer ügyfél élvezheti TRIPLE PLAY szolgáltatásunk elõnyeit.
Legfõbb törekvésünk, hogy elõfizetõink számára kellemesebbé és tartalmasabbá tegyük az otthoni munkát és kikapcsolódást. Társaságunk célja, hogy ügyfelei elvárásának minden körülmények között megfeleljen.
Ezért folyamatosan fejlesztjük és bõvítjük szolgáltatásainkat, képezzük
munkatársainkat és a vállalati döntéseknél maximálisan figyelembe veszszük elõfizetõink igényeit.
Már Dömsödön is megkezdtük a jelenleg mûködõ kábelhálózat fejlesztését – az újonnan bevezetésre kerülõ szolgáltatásaink zavartalan mûködtetése érdekében. Terveink szerint saját hálózatunkat jövõ év elején adjuk
át, addig a korábbi szolgáltató televíziós csatornakiosztását vehetik továbbra is igénybe.
Az átépítést követõen az alábbi szolgáltatásaink lesznek elérhetõk:
Digitális TV: A PR-TELECOM Magyarországon az elsõk között

Jeles tanulók
1. a osztály: Csörgõ Evelin, Kolompár
Dániel, Kõvári Róza, Matus Evelin
1. b osztály: Takács Daniella, Ács Dominika,
Keresztes Balázs
1. c osztály: Bálint Georgina, Bõdi Endre, Danyi Klaudia, Oscsadnicsán Anikó, Pesti Patrik
2. a osztály: Madarász András, Matics Gergõ
2. b osztály: Kovács Orsolya, Nagy Gergõ,
Petró Zsolt, Takács Márk, Turcsán Pál
2. c osztály: Geczõ Angéla, Kassai Adrienn,
Szabó Vivien
3. a osztály: Földvári Attila, Holl László
3. b osztály: Ambruska Tamás, Takács Nóra
3. c osztály: Göllény Csilla, Lajos Alexandra, Tóth Dániel
4. c osztály: Izsák Nóra, Jóni Dániel, Kõvári
Áron
4. b osztály: Farkas Nikolett, Takács Tibor
5. osztály: Göllény Piroska, Ormándi Márk,
Tabajdi Fruzsina
5. b osztály: Kovács Anna, Budai Noémi
Judit, Halász Petra, Sánta Levente, Siket Blanka
6. b osztály: Balogh Anna Vivien, Csabai
Zsigmond, Kovács Gyula József, Slezák Mónika

kezdte meg 2004-ben a digitális mûsorelosztást. A digitális szolgáltatás
megjelenése egy új fejlõdési fokot jelent. E technológiának köszönhetõen
a korábban igénybe vehetõ programcsomagokon túl további kiemelt szolgáltatási csomagok és kényelmi funkciók váltak elérhetõvé – igen kedvezõ áron. Jelentõsen javul a kép- és hangminõség is, mert a jeltovábbítás
módja érzéketlen a környezeti zavarokra, így ezek nem befolyásolják hátrányosan a minõséget.
Internet: Az internet napról-napra egyre fontosabb szerepet játszik
életünkben. Ma már nemcsak szórakozás, hanem fontos munkaeszköz is.
A hálózatépítés eredményeként fix, alacsony havidíjért tesszük elérhetõvé a szélessávú internetet az igénylõk számára, idõkorlát és telefondíj nélkül. Szolgáltatásunkat a nap 24 órájában érhetik el ügyfeleink, bármilyen
gyakran csatlakozhatnak a világhálóhoz, és annyi ideig használhatják,
ameddig kedvük tartja. A felhasználók számára kínált sávszélesség igen
magas, 1–5 Mbps között mozog.
Telefon: A kábeles telefonszolgáltatás mára hazánkban egyre szélesebb körben elterjedõ hangátviteli technológiává nõtte ki magát. A szolgáltatás bevezetésével a felhasználóknak többek között kedvezményes
helyi telefonálási lehetõséget kívánunk teremteni úgy, hogy a belsõ hálózaton 0 Ft percdíjért tudnak egymással beszélni, mindezt igazán kedvezõ havidíj ellenében. Ráadásként a meglévõ telefonszámukat sem kell
megváltoztatniuk, és megszokott telefonkészüléküktõl sem kell megválniuk.
Bármely felmerülõ kérdés esetén telefonos ügyintézõ kollegáink a nap
24 órájában várják hívásukat a 1231-es számon.
Reméljük Önt is mielõbb ügyfeleink között köszönthetjük!
Tisztelettel:
PR-TELECOM ZRt.
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Mezõgazdasági hírek
Nyári feladatok a szántóföldi növénytermesztésben
és a kiskertekben
Az elmúlt idõszakban nagyon sokat hallhatunk az idõjárásunkról, tudományosabb nevén a
klímaváltozásról. Azt még hosszabb távon nem
tudhatjuk, hogy e jóslatok hogyan fognak megvalósulni, azt viszont tapasztalhatjuk, hogy az
idei esztendõ idõjárása több mindenben igazolja
a jóslatok igazát. Már közel egy éve, hogy nem
esett kellõ mennyiségû csapadék, nem voltak
kiadós õszi esõk, a télen szinte nem is volt csapadék, nem volt hó, a téli fagyok is elmaradtak,
ami nagyon jó volt a fûtés szempontjából, de
kedvezõtlen volt a növényvédelemre, szinte
minden kártevõ áttelelt és fokozottan károsítja a
kultúrnövényeket. A rendkívül meleg és száraz
tavasz elõre hozta a kalászos gabonák érését, és
az átlagosnál mintegy tíz nappal kezdõdhetett
meg hamarabb a gabona aratás, és amikorra e
sorok megjelennek már be is fejezõdik e nagyon
fontos nyári munka.
A kalászos gabonák termésátlaga az elõzõ
évekhez képest bizony jóval alacsonyabbak és
ahol nem volt meg a kellõ talajmunka és tápanyag utánpótlás, ott bizony veszteséges a termelés, mert a harminc mázsa alatti termelés,
hektáronként nem fedezi a ráfordításokat.

A kalászos gabona aratása után mielõbb takarítsuk le a szalmát, ami az idén jóval kisebb tömegû, mert a száraz tavasz miatt nem tudott a
gabona szára sem kellõen kifejlõdni. A szalma
letakarítása után végezzük el a tarló tárcsázását,
vagy leszántását, reméljük, hogy már végre
megjön a régen várt kiadós esõ, és a kellõen átnedvesedett talajon jobb munkát tud végezni a
talajmûvelõ eszköz. Azokon a táblákon mielõbb végezzük el a tarló megmunkálását, ahova újra gabonát akarunk vetni, mert csak így tudunk jó vetõágyat készíteni, és a kártevõk elleni
védekezést is elõsegítjük az idõben elvégzett talajmunkával.
A kiskertek gondozása ebben a rendkívüli
forró és száraz nyárban nagyon nagy feladat.
Öntözés nélkül már nem is érdemes kerti növényeket termelnünk. Tavasz óta szinte folyamatosan öntöznünk kell, mert ebben a perzselõ
szeles szárító idõben csak így tudnak a növények fejlõdni és elfogadható termést hozni.
Másik nagyon nagy feladat fõként a rovarkártevõk elleni védekezés. Mint már az elõzõekben is írtam, szinte minden kártevõ áttelelt és
most ellepik a levéltetvek egyéb rágcsálók,

élõsködõk a kultúrnövényeket és tönkre tehetik
azokat.
A meleg, száraz idõjárás a szõlõ fejlõdésének
kedvez, a gombabetegségek kevésbé lépnek fel
az idén, de azért folyamatosan kísérjük figyelemmel a szõlõtõkéket, és ha kell védekezzünk,
ne csak akkor, mikor már jelentkeznek a betegség tünetei. A szõlõfürtök legveszedelmesebb
betegsége az úgynevezett lisztharmat, amely
egy gombabetegség és egy-két nap alatt tönkreteheti a termést, a fürtök, bogyók leszáradnak.
Az idei gyengébb gyümölcstermés – amit a
tavaszi, májusi fagy és az aszály okozott – ellenére a letermett gyümölcsfákat is védenünk kell
a gomba- és rovarkártevõk ellen, mert a jövõ
évben csak akkor várhatunk megfelelõ termést,
ha a rügyek beérnek.
Sajnos a rendkívüli hõség a kert pázsitját is
nagyon megviseli. Ha van rá lehetõség folyamatosan öntözzük a füvet is, mert teljesen kiszáradhat, és akkor újra kell telepítenünk. A
fentieken kívül még nagyon sok tennivalónk
van, úgy a szántóföldi növénytermelésben, a határban és a kiskertben is, a letermett területek
gyommentesen tartása, az õszi ültetésû, vetésû
növények talajelõkészítése.
Minden kedves olvasónak jó nyaralást és pihenést, végre kiadós csendes esõt, és jó egészséget kívánok!
Összeállította: Tóth István
Dömsöd Haladás u. 1.

Szüleinket

FALUSI VENDÉGLÁTÓ KÉPZÉS
(OKJ bizonyítványt adó)
Indul: 2007. SZEPTEMBER 3-ÁN
Helyszín:
ÁCS KÁROLY MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Ráckeve, Kossuth L. u. 51.

Matula Zoltánt és Fehér Máriát
25 éves házassági évfordulójukon
nagyon sok szeretettel köszöntjük.
Kívánunk nekik jó egészséget,
hosszú, boldog életet!
Gyermekeik: Gabriella, Bettina, Gábor

Jelentkezési határidõ: 2007. 08. 01.
Bõvebb információ:
TOURINFORM-RÁCKEVE
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 51.
Tel.: 24/429-747
E-mail: rackeve@tourinform.hu
A szakképzés az Európai Unió és a
Magyar Állam támogatásával valósul meg.

Fogadó a hat testvérhez étterem,
képzett szakácsot, szakácsnõt keres felvételre!
Érdeklõdni a Fogadóban a 06-24-435-276-os
telefonszámon lehet.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
A motorozás a szabadság egyik jelképe lett és
már egészen kis gyermekeket is lehet látni motorkerékpárral közlekedni. Nagyon szép és biztos, hogy jó érzés, egyesek szerint nincs más
ilyen érzés, mint motorozni a szabadban, de vigyázzanak egymásra. Motorozáshoz gyakorlat
kell, rutin kell, inkább lassabban és biztosabban
kell haladni. A motoros az egyik legvédtelenebb
a közlekedés többi résztvevõjével szemben, pláne ha gyorsan vagy netalán ittasan közlekedik.
Ne legyenek felelõtlenek, az életük a tét, közlekedjenek szabályosan, tartsák be a sebességkorlátozásokat és viseljenek bukósisakot.
A tanévnek vége, kérem ügyeljenek a gyerekekre, a gyerekek közlekedésére. Gyalogosként
fogják a kezüket, magyarázzák el nekik a biztonságos közlekedés szabályait. 2008. január elsejétõl láthatósági mellény viselése kötelezõ a
gyalogosok részére.
Kerékpárosként csak akkor közlekedjen a
gyerek, ha már biztos a kerekezésben, jelez a
karjával irányváltoztatáskor, viseli a láthatósági
mellényt.
Autóban utasként pedig csak biztonsági gyermekülésben és biztonsági övvel biztosítva lehet
közlekedni. Vigyázzunk rájuk, õk a jövõnk,
elõzzük meg a tragédiákat, ha kell minden nap
beszéljünk a lelkükre…
TANÁCSOK
Az idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények megelõzésére.
Az idõskorúak egyedülállók a fogyatékossággal élõk potenciálisan veszélyeztetett csoportot képeznek.
Sérelmükre jellemzõen lopásokat, betöréses
lopásokat, rablásokat és csalásokat követnek el.
Az utóbbi idõben megsokasodtak az olyan
jellegû csalások, melyek során az idõs személyek
– tájékozatlanságára
– kiszolgáltatottságára
– egyedül élésére
– kifejezetten idõs korára és ebbõl adódóan
fogyatékosságára alapozva kísérlik meg a bûnözõk az otthon tartott pénzeik megszerzését.
Elõfordul, hogy
– rendõrnek
– postásnak
– önkormányzati dolgozónak
– nyugdíjfolyósító munkatársának
– hitelügyintézõnek
– ELMÛ szakemberének
– hittérítõnek adják ki magukat, és férkõznek
az idõsek bizalmába.
Az elkövetõk mindig többen vannak. Különbözõ legendával állnak elõ, amelyek sokszí-

nûek, a körülményekhez jól illeszthetõk, így
megtévesztésre alkalmasak.
FIGYELJEN!
Mindig elõnyt, jót, hasznot ígérnek!
Mindig maradjon meg egészséges kételkedése, bizalmatlansága!
HOGY NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!
Soha ne engedje be lakásába az áramszolgáltató, a vízmûvek, gázmûvek alkalmazottait, a
polgármesteri hivatal munkatársait, a rendõrség
tagjait CSAK AKKOR, ha személyesen ismeri,
ha megfelelõen igazolja magát.
Ha kétsége van? Kérje el az igazolványát, jegyezze fel adatait.
Aki nem tudja igazolni magát, ne engedje be!
Az olcsó árú mindig gyanús. Házaló árusokat
soha ne engedjen be lakásába, udvarába.
Rosszullétre hivatkozó vizet kérõ, vagy más
ürüggyel a lakásba bemenni akaró személyeket
soha ne engedjen be. Ha szükséges hívja a 104
hívószámon a mentõket, esetlegesen a szomszédokat.
Ha munkát végeztet, szolgáltatást vesz igénybe, mindig csak az elvégzett munkát fizesse ki.
Elõleget ne adjon.
Megtakarított pénzét soha, semmi körülmény
között ne vegye elõ mások jelenlétében.
Pénztárcájában csak a napi vásárlás összege
legyen.
Vásárláskor, üzletben, piacon vigyázzon értékeire.
Ha valamit értékesít, árul – nagycímletû
pénzt ne fogadjon el, ne váltson fel idegeneknek. Legyen óvatos, mert sok a fénymásolt hamis pénz.
Készpénzt, nyereményt hatóságok, szolgáltatók, intézmények nem küldenek ki személyekkel.
Temetõkben sírgondozás során táskáját, értékeit ne hagyja õrizetlenül.
Ha teheti, szereltessen technikai védelmet (pl.
SOS. Hívó, Szomszédhívó)
Keresse a Vagyonvédelmi Szolgáltatókat.
Ha mégis bûncselekmény áldozatává válik,
ne szégyellje magát, azonnal hívja a RENDÕRSÉGET 107, vagy a 112 segélyhívó számon,
vagy a Ráckevei Rendõrkapitányság Ügyeletét
a 06-24-518-680, vagy a 06-24-518-690-es telefonszámon.
SEGÍTÜNK, hogy NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!
Dömsödi bûnesetek…
Május 15. körüli idõben a Vasút úti tanyáknál
egy lakatlan családi házba törtek be, használati
tárgyakat és ékszereket vittek el ismételten.
Majd rá pár napra a melléképületbe is betörtek.
Május 15-én és 16-án elõbb a Szabadság ut-

cában majd a Ráckevei úton regisztráltunk gázóra lopást.
A Borászat mûhelyébõl május 21-re virradóra ajtóbetörés módszerével mûszaki cikkeket
loptak el.
A víkendterületen sajnos sok a bûncselekmény. A Ráckevei úton egy víkendtelek udvaráról fém hintaágyat loptak el május 15-e körül.
Az Alsó Dunaparton lakatfeszítés módszerével
egy melléképületbõl csónakmotort loptak el
május 27-re virradóra. Május 26-án észlelték,
hogy a Felsõszigeti úton ablakbetörés módszerével betörtek egy víkendházba és onnan mûszaki cikkeket loptak el nagy értékben. De a legszebb, hogy a nagyon okos betörõk az udvaron
lévõ kis gyümölcsfákat is megtördelték, pusztították, a rongálási kár kb. 100.000 Ft. Használati
tárgyakat loptak el június 2-re virradóra egy
Ráckevei úti víkendházból, az Áchim utcai víkendházból ugyanekkor robogót, fûnyírót és kábelt vittek el.
Alkalmi tolvaj vitte el a Tassi u. 13. elõl egy
kerékpár kosarából május 17-én egy helyi lakos
pénztárcáját készpénzzel együtt.
Vasanyagot és fémet loptak május 25-én észlelt körülmények között Dömsöd-Kunszentmiklós vasútállomások között, 2 db 3 m-es rézkábelt vágtak le a fémgyûjtõk. Május 28-ra virradóra Tóth József utcából vittek el fémet.
Május 24-én észlelték a tulajdonosok, hogy a
Széchenyi utcában kifosztották az õsi családi
házat. Ablakbetörés módszerével törtek be és
ékszereket, festményeket, evõeszközöket loptak
el nagy értékben.
Az Elõre utcában a nyitott ablakról letépték a
szúnyoghálót és készpénzt, élelmiszert loptak
május 27-re virradóra.
Június 08-ra virradóra pedig a Vásár téren a
telephely istállójába lakatfeszítés módszerével
törtek be és onnan lószerszámokat vittek el jogtalanul.
Információ, adatok esetén keressék Balázs
Csaba vagy Kajdácsi Imre urakat, illetve bármelyik rendõrt.
A Szeghalmi Városi Bíróság elfogatóparancsot adott ki Takáts Péter 35 éves Dömsöd,
Szabadság u. 97. sz. alatti lakos ellen 2004. januárjában. Tartás elmulasztás miatt körözik és
tartózkodási helye lehet még a Bp. XV. Sárfû u.
15. fsz. 2. vagy a Bp. XV. Erdõkerülõ u. 45.
VI./18. sz. alatti lakás is. Elfogásakor a Szeghalmi Városi Bíróság elé kell vigyük õt.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. hölgyet
a körözési elõadót is vagy bármelyik rendõrt.
A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680; 06-24-518-690; 06-30960-0572; 06-20-444-1268
Szabó Sándor r. alezredes
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PROGRAMOK AZ OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend
szerint.

NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái
18.00 órakor. Vezeti: Feketéné Párkányi Éva

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében,
minden kedden és csütörtökön 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK elõterében.

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

FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvû
bemutatkozót.

Köszönet!

Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik segítségével akadály
nélkül lezajlott a május 19-én megrendezett Jótékonysági Sportnap!
KÖSZÖNET:
• Kovács Bálintné Julinéninek, Gábor
Gabriellának, és Béczi Jánosnak a
szervezés egészében nyújtott segítségéért
• Tóthné Porvai Zsuzsanéninek és Árky
Lajosnak a mérkõzések lebonyolításáért
• Ormándi Renátának a szórólapok nyomtatásában nyújtott segítségéért
• Csehiné Csörgõ Krisztinának a közel
ezer darab szórólap díjmentes kihordásáért
• Dalocsa Marikának a büfében, és az adminisztrációban nyújtott segítségéért.
Köszönöm mindenkinek, aki eljött
sportolni, szurkolni, és adományával hozzájárult, hogy Editnek segíthessünk.
Mizsei Beáta

***

PROGRAMOK A
SPORTCSARNOKBAN

Nyíltlevél!
Kedves Olvasók!
Írnom kell, úgy érzem.
Túl nagy vihar volt, ami így vagy úgy, de
megsebzett mindenkit.
A szentírást ugye ismeritek mind.
„Ha megdobnak kõvel, dobj vissza kenyérrel”.
Tegyünk hát így a gyermekekért és
magunkért is.
Mert jó látni a sok tehetséges fiatalt felnõni.
A Kincset, mely itt van hazánknak e kicsiny
szegletében, s amit sok ember hozott létre, õrizzük meg!
Tudjátok meg emberek felelõsek vagyunk
azért, hogy lobogjon egy piciny láng, mit életben tart sok szépérzés, becsület, szeretet, tolerancia, bizalom és öröm.
Azt mondjátok ezek közhelyek, lehet hogy
sokaknak az.
Nekem Szent dolgok ezek és komolyan is veszem.
Kézzelfogható Kincseim nincsenek, de vannak barátaim, akik szeretnek, és akiket szerethetek.

PETÕFI SÁNDOR Oktatási és
Mûvelõdési Központ
Értestjük Önöket, hogy nyitvatartási idõben
az OMK-ban, az állandó programok mûködnek.

A nyári szünet
Július 16-tól augusztus 5-ig lesz.
Nyitás:
augusztus 6-án!
Olyan lesz ez a világ amilyenné tesszük, s
gyermekeinknek ezt hagyjuk örökül.
Ha megtanítottuk Õket szeretni és másokat
becsülni oly nagy baj nem lehet.
A zivatarban is tartsunk össze emberek.
A jó szó nem kerül pénzbe soha, mert ha
szívbõl jön kamatozik, amikor bajba kerülsz.
Kincsesládám végtelen, mert szívemben
lakik.
Mindenkinek van hely ki jó szívvel közeledik.
Nagy Miklósné
Szabó Anna

Orvosság nélkül!
Nincs orvosság az életre
A mérget cseppenként adagolva kapjuk meg.
Reszket a lábam, zúg a fejem,
Sajgó szívem lassulni kezd
Féljük a halált, tudj Isten miért
Talán, mert ott rend van, s nincs érdekütközés.
Nagy Miklósné
Szabó Anna

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Nõi alakformáló torna
K: 18.00–19.00
CS: 18.00–19.00
Kézilabda edzések /lány/
H: 16.30–18.00
SZ: 16.30–18.00
P: 16.30–18.00
Konditerem
H-P:
8.00–21.00
Sz-V:
elõzetes egyeztetés alapján a
programok függvényében

KERESZTREJTVÉNY
JÚNIUS HAVI HELYES KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSÜNK A KÖVETKEZÕ:
„Sikered van Vigyázz Minden siker gyanús”
A szerencse ezúttal SINKA SÁNDORNÉ (Dömsöd Kisfaludy u. 1.)
kedves megfejtõnknek kedvezett, aki nyereményét,
a 2000 Ft-os vásárlási utalványt átveheti és levásárolhatja
az Ázsió 2000 Bt. Italdiszkontban.
Gratulálunk!
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Köszönet
Harmathné Rozsár Zsuzsinak
és Petõ Zitának
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Júliusban ismét NYEREMÉNYSAROK játék lesz, melynek lényege, hogy a HUNGAROTON
2007 július emblémával ellátott sarkot levágva, névvel és címmel augusztus 20-ig a könyvtárba,
vagy az OMK-ban elhelyezett (Hírnök feliratos) dobozba eljuttatni szíveskedjenek!
A beérkezett borítékok közül egy db CD kerül kisorsolásra.
A felajánlásért külön köszönet Harmathné Rozsár Zsuzsinak!
Kancsár Péter
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A labdarúgók évzárása a megyei bajnokságban
Dömsöd:Tápiószecsõ 2:1 (0:1)
Folytatódott a gyõzelmi sorozat. A jobb erõt
képviselõ vendégek az elsõ félidõben vezetést
szereztek, azonban a csereként beállt Zsolnai
egy szemfüles góllal kiegyenlítet, majd a mérkõzés végefelé Magyar egy kicsit szerencsés
szabadrúgás góllal megszerezte a gyõzelmet.
Diósd:Dömsöd 1:0 (0:0)
A vereség elsõsorban Moldován kiállítása
miatt fájó.
Dömsöd:Bag 2:4 (1:2)
Dömsöd 150 nézõ Jv. Molnár (Fenyvesi,
Gaál)
Dömsöd: Balázs,– Bognár B., (Forró), Kun
G., Szekeres, (Szabó P.), Bognár S. – Hradek,
(Garai), Szigeti (Kalmár), Agócs, Egri, – Magyar, Huszár O. Edzõ: Tóth József.
A mérkõzés elején Hradek remekbe szabott
góljának örülhetett a dömsödi közönség. Az
öröm azonban nem tartott sokáig, mert a 17-ik
percben egyenlített az ellenfél. Sõt a félidõ elõtt
már vezetett is. A második félidõ úgy folytatódott, ahogy az elsõ abbamaradt. Máris 3:1 volt
az eredmény. Magyar góljával ismét felcsillant
a remény, azonban a vendégek bebiztosították
gyõzelmüket egy szabadrúgás góllal. Annak ellenére, hogy papírforma eredmény született
csapatunk nem játszott rosszul.
Felsõpakony:Dömsöd 3:1 (1:1)
Annak ellenére, hogy Balázs kapus remekül
védett a hazaiak otthon tartották a három pontot. A dömsödiek gólját Szigeti szerezte 11-bõl.

A végeredmény
1. Lindab-Törökbálint
2. Bagi TC ’96
3. Kóka KSK
4. Dunaharaszti MTK
5. Tápiószecsõ FC
6. Felsõpakony-Ergofer
7. Dömsödi SE
8. Hévízgyörk SC
9. Érdi VSE
10. Õrbottyán KSE
11. Délegyháza KSE
12. Diósdi TC
13. Gödöllõi SK
14. Szigethalom SC
15. Aszód FC
16. Fóti SE

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
21
19
18
18
17
16
13
13
12
10
6
6
5
5
2

2
2
6
9
6
5
1
6
4
4
7
4
4
6
4
2

5 106-31 71
7 94-40 65
5 94-37 63
3 88-22 63
6 69-38 60
8 78-34 56
13 86-67 49
11 52-48 45
13 60-53 43
14 60-63 40
13 67-73 37
20 44-73 22
20 30-74 22
19 58-85 21
21 29-144 19
26 22-155 8

ALLIANZ HUNGÁRIA
BIZTOSÍTÓ ZRT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
az OMK-ban
Tanácsadás
biztosítások kötése
élet-, baleset-, lakás-,
vállalkozói vagyonbiztosítások,
kötelezõ és Casco biztosítások
kötése!

A csapat a bajnokság tavaszi idényében Kajdácsi távozása után is egységes benyomást keltett, és egyre biztosabban játszott. A jobb csapatok ellen is sikeresen szerepelt alkalmanként.
Külön említést érdemel, hogy az egész
bajnokságban egyetlen döntetlent értek el.

2007-es kötelezõ akár
40% kedvezménnyel!
ALLIANZ BANK SZOLGÁLTATÁSAI
Folyószámlanyitás
HITELKÁRTYA értékesítés
Lekötött betétek nyitása

Sajnos dömsödi játékos beépítésére még
esély is alig volt. Itt kell említést tenni az ifi csapatról, akik lelkesen játszva igyekeztek helytállni, azonban az eredményesség tekintetében elmaradtak a várakozástól. A játékukban a fegyelmezetlenségek okozták idõnként a vereséget. A serdülõ csapatok reményt keltõek, azonban az anyagiak hiánya veszélybe sodorhatja az
utánpótlás játéklehetõségét is.

Könyvtári kistükör
Igazi kuriózumként ajánlom szíves figyelmükbe PETER EVANS:
A FIRST LADY TITKA: IGAZ TÖRTÉNET címmel megjelent könyvét.
„– Jackie Kennedy – John F. Kennedy volt amerikai elnök felesége –
szerelmi háromszöge sógorával, Robert Kennedyvel és a görög milliárdos Arisztotelész Onasszisszal.
– A könyv megjelenését
az Egyesült Államokban
minden lehetséges módon
meg akarták gátolni. A kiadás körüli vita botránnyá fajult, majd bíróságra került,
ahol – miután a könyv tartalmát és hitelességét bizonyító iratokat átvizsgálták –
jogerõs végzés döntött a
megjelenés engedélyezése
mellett!”
Gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt ajánlom,
közös felolvasásra is kitûnõ
lehet, a KLASSZIKUS

Józanné Hegyi Mária
Dömsöd, Attila u. 1.
06-30-267-2718

Varsányi
ÁLLATMESÉK címmel megjelent nagy formátumú kötet, melyet JENKOVSZKY IVÁN rajzai tesznek még szemléletesebbé!
„A régmúlt idõkben élt egy
nagy mesemondó, Ezópus, aki
furfangos állatmeséivel úgy világított rá az emberi butaságra,
ahogy a lámpás fénye betölti a
szobát. Ma is nagy hatással vannak ránk könnyed, de bölcs meséi, mert miközben jót mulatunk
rajtuk, a tanulságot – anélkül,
hogy észrevennénk – mélyen a
szívünkbe zárjuk.”

Felhívás!
Nyári zárásunk megegyezik a Mûvelõdési Központ
zárva tartási idejével,
mely július 16-tól augusztus 5-ig tart.
Nyitás: augusztus 6-án.
Minden kedves olvasónak tartalmas pihenést, jó egészséget kívánok!
Vass Ilona Györgyi, könyvtáros
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HISTÓRIÁNKBÓL
„… mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

A 38. gyalogezred története
Dulcz Dénes Tanár Úr összegyûjtött anyagából folytatjuk válogatásunkat.
Fogadják szeretettel!
A Monarchia élelmezési viszonyai tudvalévõleg 1917-18 telén már nagyon elromlottak és ennek folytán a hátország lakossága igen sokat nélkülözött a cseh nép, amely politikailag kezdettõl fogva megbízhatatlan volt,
azáltal még hajlamosabbá vált a szeparatista propaganda iránt. Alsó- és
Felsõ Ausztria lakossága is nyugtalankodott, éhségtüntetések fordultak
elõ. Néhány megbízható ezredet a hátországba helyeztek. Így került sor
1918-ban a 38. gyalogezred áthelyezésére is. A Mollinary gyalogezred,
miként mindenütt, úgy itt is híven teljesítette kötelességét. A németajkú
lakosság szeretettel fogadta a nagyalföld fiait és csakhamar a legszívélyesebb viszony fejlõdött ki a lovagias magyar ezred és a németek között. Ez
kifejezésre jutott egy, az ezred özvegy- és árva alapjára rendezett nagyszabású sportverseny alkalmából. A „Blauer Stern” szálloda éttermében
hetenkint egyszer hangversenyt adott az ezred cigányzenekara és ilyenkor
a prágai társaság elõkelõségei mindig zsúfolásig megtöltötték a termet. A
cseh lakosság tartózkodóan és kellõ tisztelettel viseltetett az ezred iránt és
ha itt-ott tüntetések elõ is fordultak, katonai beavatkozás sohasem vált
szükségessé. Az ezred kiváló parancsnoksága és vele együtt a csapat,
ezen különbözõ események folytán kritikus idõszakban, minden iránta támasztott követelménynek teljes egészében megfelelt. Az ezred minden
egyes tagjának fegyelmezettsége, fellépése, minden alkalommal példás és
kifogástalan volt, nem fordult elõ még a legcsekélyebb kifogásolnivaló
sem.
Novytok, 1916. július 16.
„Reggel 5 órakor még pergõtûz alatt az orosz tömegek megjelentek a 4.
és 3. század középvonala elõtt, a drótakadályoknál. Az orosz tüzérség változatlan hevességgel lõtt ekkor is, bár tüzét kissé hátrább vette, azonban az
elsõ vonal mögé leadott zárótüze valósággal lehetetlenné tette a századoknak a mellvédnél való elhelyezkedését. A második vonalra irányított srapnell-tûz esõje a pergõtûzhöz nem szokott regrutáknál az erõteljes gyalogsági tûz megnyitását megakadályozta, s csakis a tisztek és az öreg legénység példamutató magatartása és energikus fellépése folytán melegedtek
bele a hatásos tûzbe, olyannyira hogy késõbb már egymást bíztatták a jól
célzott lövések leadására, amely a közeli orosz tömegeket szörnyen pusztították. Az orosz tiszteket megfigyeltük, lakkcsizmásan, fehér bõrkesztyûsen, elegáns öltözetben vezették, hihetetlen fanatizmussal és halálraszántsággal tömegeiket a biztos halálba. Késõbbiekben, amikor sebesülteket hoztunk be közülük, serétes vadászfegyvereket találtunk náluk, bizonyságául annak, hogy a támadást megelõzõen kellemes vadászkirándulásról rendelték õket a végzetes támadásra. A drótakadályok elõtt megjelenõ oroszokat elõször csak gyér tûz fogadta, mígnem a 4. századnál
lévõ géppuska irányzója”. Fricska Gábor többszörösen kitüntetett szakaszvezetõ 25-30 lépésnyirõl bele nem lõtt a felhömpölygõ tömegbe. Balla szakaszvezetõ néhányad magával az árok torkolatánál erõteljesen fogadta az oroszokat, majd Varjú Alajos hadnagy kézigránáttal verte szét a
betódulni akarókat. Ettõl kezdve állandó kézigránátozással tartotta vissza
az ellenséget. Hasonló volt a helyzet a 4. század jobbszárnyán is, ahol
szintén az árkokon benyomulni akaró ellenséget a kézigránátot mesterien
kezelõ Scrbacic fõhadnagy verte szét. Az orosz tüzérség kegyetlen munkát végez. A támadás alatt is srapnellel és gránáttal lövi az állást. A lõszerutánpótlás a védõknél nehezen megy. Áttüzesedik a géppuska, elfogy a
víz. Már-már attól lehet tartani, hogy a hûtés nélküli gépfegyver megakad
Fricska és Petényi irányzók valósággal tömik a fegyverbe a lõszert. Ide-
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ges futkosás az árokban víz után. Egyik támadás a másik után omlik össze
az ezred gyilkos tüzében. A nagy kapkodás között töltött géppuska hevederek üzemzavart okoznak, most ez, majd az a puska hallgat el egy pillanatra, mert elakad. A tartalékhoz vezetõ futóárok torkolatánál hanyatt
fekve két töltényrakasszal a nyakában, holtan fekszik Nyúl József gyalogos, aki futás közben kapja a mellébe a halált hozó srapnellzündert.
Kilenc óra tájban a tüzérségi tûz is elhallgat, az állásban mindenki lõszerutánpótlásról, a fegyverek rendbehozásáról gondoskodik. Kilenc óra
tájban a tüzérségi tûz is elhallgat, az állásban mindenki lõszerutánpótlásról, a fegyverek rendbehozásáról gondoskodik. Hahne ezredparancsnok
mit sem törõdve az eshetõségekkel, diadalmas érzések között, szemeiben
örömkönnyekkel felrohant az állásba. Tiszteteket átöleli, minden bakájának megszorítja a kezét, lelkendezik az ezrede sikere felett. A legénység
pedig, aki az új ezredparancsnokot elõször látja ilyen válságos pillanatokban, maga között hihetetlen örömmel, tisztelettel nézi ezt az igazi izzigvérig katonát… A legénységre rendkívüli hatást gyakorol a jelenléte.
Mindenki az ezred apját látja benne, aki jóban-rosszban, veszélyben-bajban együtt van az õ nagy családjával.
Dr. Varjú Sándor t. hadnagy

Altiszti és legénységi életrajok

Ács Imre, rendõrfõtörzsõrmester,
1898-ban Dömsödön született. Iskolái
elvégzése után a székesfõváros szolgálatába lépett 1915-ben vonult be a 38.
gyalogezredhez. Kiképzése után a szerb
frontra került. Ott harcolt, majd az olasz
frontra ment, ahol a tizedik isonzói csatában 1917-ben hadifogságba esett 1919
októberében tért vissza a fogságból. Két
hónapig szolgált a nemzetõrségben.
Neje Janászek Mária.
Ács Mihály, rendõrfelügyelõ helyettes. 1894-ben Dömsödön született. Önként vonult be a 38. gyalogezredhez, és
kiképzése után a frontra ment. 1915-ben
az orosz frontra került, ahol július 28-án
megsebesült. Felgyógyulása után a román frontra került. 1918 áprilisában betegen kórházba ment. Leszerelése után
az államrendõrség kötelékébe lépett,
ahol 1927. november 1-jén felügyelõhelyettessé nevezték ki. Felesége Bekõ
Julianna.

Ács Zsigmond
Dömsödön, 1895-ben született. Bevonult 1914-ben, az orosz frontra került,
1916-ban Kecskemétre vezényelték.
Késõbb az orosz frontra ment, majd az
olasz fronton fogságba esett. Fogságából 1919. november 26-án tért haza.
Polgári foglalkozása gazdálkodó. Felesége Kun Erzsébet.
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Keresztyén élet
Jézus mondja: „a kövek fognak kiáltani” (Lukács 19,40)
„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy
megérintse õket, a tanítványok azonban rájuk
szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott és így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el
tõlem õket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az
Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta õket.”
Márk evangéliuma 10,10-16
Büti Pál
Szakaszvezetõ, Dabon, 1879-ben született.
Tényleges éveit 1900-tól szolgálta le. Mozgósításkor a 29. gyalogezredhez vonult be és a
szerb frontra került, ahol 1914. november 24én megsebesült. Felgyógyulva 1915 novemberében az olasz harctérre ment, ahol 1916. július
3-án harmadszor sebesült súlyosan, hogy bal
lábát amputálni kellett. 50%-os hadirokkant.
Polgári foglalkozása kocsmáros, felesége Földvári Zsófia.
Folytatjuk
Összeáll.: Szabó Andrea

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet,
mindazoknak, akik
BUGYI TIBORNÉ
Gacs Zsuzsanna
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el és mély fájdalmunkban
velünk együtt éreztek.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik férjem és édesapánk
NAGY LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára
a megemlékezés virágait helyezték el,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló felesége és leányai

Kedves Testvérek!
Szokás volt Izráelben, hogy az édesanyák a
rabbikhoz vitték gyermeküket, hogy õk megáldják a gyermekeket. Egy ilyen történetet hallottunk. Megértjük a tanítványokat, akik nem
akarják ezeket a szaladgáló, hangoskodó, sokszor nehezen kezelhetõ gyermekeket Jézus közelébe engedni. Ne zavarják ezek a gyermekek
a Mestert, aki nagyon fontos dolgokat akar elmondani. És mi a legfontosabb, ha nem az üdvösség, az Isten országa? Jézus nem ért egyet a
tanítványok szándékával, sõt haragra gerjedve
mondja nekik: „Engedjétek hozzám jönni…”.
Most tekintsünk a gyermekekre úgy, mint
akik a példaképek lehetnek elõttünk. Nem a jóságuk miatt. S ezzel nem megbántani akarom
õket. Hát akkor miben állnak példaként elõttünk az üdvösség dolgában?
1. Elõször azt mondjuk el róluk, hogy menynyire tudnak hinni. Ha egy gyermeknek mond
valamit az édesanyja vagy az édesapja, akkor õ
azt elhiszi. Mi miért nem hisszük el, ha valamit
mond nekünk a mi mennyei Édesatyánk? Miért
nem hisszük el, hogy gondot visel ránk, hogy
még a rosszat is javunkra tudja fordítani? Miért
nem hiszünk az imádság megtartó erejében?
Úgy kell hinnünk, mint a gyermekek! Ma
ugyan sokan megmosolyogják, vagy ki is nevetik azt az embert, aki még mindig tud hinni Istenben. Ne szégyelljünk hinni. Így mondja Pál
apostol: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívõnek üdvösségére.” Róma 1,16
2. Másodszor el kell mondanunk a gyermekekrõl, hogy nagyon tudnak bízni. Egy gyermek mindent el tud képzelni a szüleirõl, csak
azt nem, hogy becsapják õt. Ha mai életünket
nézzük, azt látjuk, hogy az emberek mennyire
nem bíznak egymásban. Milyen szörnyû és fájdalmas a csalódás. Mély sebeket okozhat, amit
egész életében hordozhat valaki. Milyen fájdalmasan kiált fel Mikeás próféta: „Ne higgyetek a
barátnak, ne bízzatok a jó ismerõsben, még aszszonyod elõtt is, vigyázz, hogy mit mondasz!”
Mikeás 7,5
Mintha a mi társadalmunkról állította volna

ki ezt a bizonyítványt a próféta. Hát kiben lehet
akkor bízni? Istenben és Szent Fiában Jézus
Krisztusban! Ki Istenben bízik nem csalatkozik.
Istenben bízni csak gyermeki lelkülettel lehet. S ha te is és én is elõször benne hiszünk és
bízunk, akkor egymás szavát is igaznak tartjuk
és bízni fogunk egymásban is.
3. Harmadszor a gyermekek gyorsan tudnak
felejteni. Figyeljük meg, ha összekapnak is, egy
idõ múlva mintha misem történt volna, már ismét együtt látjuk õket. Hát tudjunk mi is így felejteni. Persze tudom, hogy a feledékenység
nem csak betegség lehet, hanem súlyos bûn is.
Bizony nagy baj, ha a gyermek elfelejti a leckét
megtanulni. Az Ige szerint, ha valaki tudna jót
tenni, de nem teszi, bûne az annak. Mit kell akkor elfelejteni? A kapott sérelmeket, mert a szemet szemért, fogat fogért elv érvényesül sokszor közöttünk. Az Ige arról beszél nekünk,
hogy Isten háta mögé veti bûneinket, amelyeket
õszinte szívvel megvallottunk neki. Azokat
nem emlegeti fel újból és újból, ahogy mi teszszük sokszor egymással. Egészen más lenne az
életünk, ha az egymás ellen elkövetett sértésekre és bántalmakra a krisztusi szeretettel és megbocsátással, ezzel az Istentõl tanult és ugyanakkor gyermeki feledékenységgel tudnánk válaszolni.
4. S végezetül arról, hogy minden gyermeknek támaszra van szüksége. Mi lenne egy gyermekkel, ha a szülõ nem állna mögötte? Mi lenne az árva gyermekkel, ha valaki nem gondoskodna róla? Elveszne, mert a gyermek önmagáról gondoskodni képtelen. A felnõtt embernek
is szüksége van támaszra. Ez a támasz nem
más, mint az élõ Isten. A Sátán sokszor elhiteti
az emberrel, hogy nincs szüksége Istenre. Pedig
nem lesz erõsebb az ember az istentelenséggel –
olvashatjuk a Példabeszédek könyvében.
Miért vitték a szülõk Jézushoz a gyermekeket? Azért, hogy kezét rájuk téve megáldja õket.
Isten áldása nélkül minden hiábavaló az életben.
Imádkozzunk gyermekeinkért, hogy Isten Jézusban áldja meg õket. És imádkozzunk, hogy
úgy tudjuk szülõként felnevelni gyermekeinket,
hogy gyermeki lelkülettel tudjanak hinni, bízni
Istenben. És Istentõl bûneikért bocsánatot nyerve, bocsássanak meg õk is az ellenük vétkezõknek. És életük támasza az egy, örök, igaz és élõ
Isten legyen, aki Lelke által üdvösségre akar vezetni mindnyájunkat.
Ámen
Elhangzott 2007. június 10-én vasárnap délután a Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség tanévzáró istentiszteletén.
Szabó Péter lelkipásztor
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