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A már hagyományosan a dabi templom kertjében megrendezés-
re kerülõ Trianon emlékünnepség keretében emlékeztünk azokra
az I. világháborúban elhunyt hõsökre, akiknek a nevét a templom
falában márványtábla õrzi az utókor számára. A jelenlévõk tanúsá-
got tettek amellett, hogy szolidárisak a �békeszerzõdés� következ-
tében a határainkon kívül rekedt magyar testvéreinkkel, és a mai
napig igazságtalannak tartják az I. világháborút lezáró paktumot.
Vissza a jelenbe! Egy pici kis mérleget már vonhatunk a Kör-

jegyzõség mûködésének tapasztalatairól. Fél év telt el azóta, hogy
Körjegyzõség keretein belül intézzük Dömsöd és Apaj lakóinak
ügyes-bajos dolgait, és örömmel mondhatom, hogy ez a fél év bi-
zonyította a kezdeményezés jogosságát. A zökkenõmentes átállás
után sem a dömsödi, sem az apaji polgárok nem érezhetnek a hiva-
tal mûködésében zökkenõket. Egy picit elfogultan azt is mondhat-
nám, hogy az új feladat magasabb színvonalú szolgáltatásra ösztö-
nözte munkatársainkat. Csak remélni tudom, hogy ezt ügyfeleink
is így érzik.
Úgy tûnik, hogy a két település eddigi jó kapcsolata a közeljö-

võben új fejezettel bõvül. Az apaji polgármester úr, Novák Pál �
képviselõ-testülete felhatalmazásával � felkeresett bennünket az-
zal a céllal, hogy gondolkodjunk együtt arról, hogyan tudnánk egy
közös társulás keretei között mûködtetni iskoláinkat. Rendkívüli
testületi ülésen kaptam felhatalmazást arra, hogy Apaj önkor-
mányzatával kezdjük meg az elõzetes tárgyalásokat. Amint konk-
rét döntés születik mindkét településen az ügyben, akkor részlete-
sen fogom, fogjuk (az apaji kollégámmal együtt) tájékoztatni
Dömsöd és Apaj érdeklõdõ polgárait.
Ismét egy nagyon gyakran visszatérõ téma, az utcafrontok tisz-

tán tartása. A meleg idõ, a sok csapadék áldásos tevékenysége mel-
lett bizony több gondot is okoz. A portáink körüli zöld növényzet
lényegesen jobban nõ a megszokottnál, és ez azt is jelenti, hogy az
ingatlan tulajdonosokra több munka hárul. Kérek is mindenkit,
hogy a saját háza elõtt fokozottan ügyeljen a rendezettségre. Talán
észrevehetõ, hogy mi is folyamatosan ápoljuk a közterületeinket,
bár az is igaz, hogy nehezen érjük utol magunkat. Kicsit segít a
helyzetünkön, hogy sikerült � ha csak egy hónapra is � újabb 16
munkavállalót alkalmaznunk köztisztasági feladatokra, így az Õ
segítségükkel könnyebben el tudjuk végezni ezeket a munkákat.
A tanév lezárásaként a Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskola különbö-

zõ tanszakai egy-egy önálló esten mutatták be, hogy mennyit fej-
lõdtek az elmúlt évben. Produkcióik jelzik, hogy egyértelmûen so-
kat. Ez a tény dicséri a tehetséges gyermekek mellett az õket okta-

úú�Szeretném elmondani� (új rovat) 15. o.
úúGondolatok a közéletrõl, mindennapi

eseményekrõl 16. o.
úú2008-ban is játszóhét 17. o.
úúKineziológia 19. o.
úúRendõrségi hírek 19. o.
úúParkok, terek II. rész 20-22. o.
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II. Hal-Víz Nap a reneszánsz jegyében
Írás a 3-5. oldalakon

Folytatás a következõ oldalon

Fotó: Rakszegi Z.
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tó pedagógusokat is. A bemutatóik alkalmá-
val mindig felmerül bennem, hogy igenis,
mindent meg kell tennünk a Mûvészeti Isko-
la további fenntartásáért, még ha nem is kö-
telezõ feladatunk, még ha bizony komoly
erõfeszítésünkbe is kerül.
Itt szeretnémmegemlíteni, hogy meghívást

kaptam a Kiskunlacházi Mûvészeti Iskola
társastánc tagozatának tassi évzáró bemutató-
jára. Ez azért érdekes számunkra, mert sok
dömsödi gyerek is itt tanul táncolni, ragasz-
kodva az ott tanító tanárnõhöz. Azt rögtön
megállapítottam � persze kicsit elfogultan �
hogy a dömsödi táncosok a legügyesebbek.
Nagyon komoly, tartalmas produkciót láthat-
tunk tõlük. Tényleg nagyon sajnálom, hogy
nem itthon kamatoztatják tudásukat.
Ez az utolsó gondolat csak megerõsödött

bennem a társastáncosokOMK-banmegtartott
évzárója után. Minden igényt kielégítõ, ferge-
teges mûsor részesei lehettünk. Gratulálok a
táncosoknak, és köszönöm Köntös Ágnes
igazgató asszonynak és Mihó Diána tanárnõ-
nek azt a minõségi elõrelépést, amelyet az el-
múlt tanév végére elértek. Elégedetten nyugtá-
zom azt a tényt is, hogy a tanárnõ személyében
nálunk tanít Magyarország egyik legjobb tár-
sastáncosa, ez garancia a késõbbi sikerekre is.
Most értesültem arról, hogy Csikós Zsuzsi

� aki a dömsödi Europop dalfesztiválon má-

sodik helyezést ért el � képviselte színeinket
Ukrajnában egy nemzetközi dalfesztiválon,
és teljes sikert aratva, megnyerte a versenyt,
s ennek következtében Macedóniában is Õ
képviseli hazánkat. Szívbõl gratulálok Neki,
és azoknak is, akik felkészítették erre a nem
mindennapi gyõzelemre.

Túl vagyunk a várva várt II. Hal-Víz na-
pon! Nem csalódtunk, szenzációs volt! Kere-
sem a jelzõket, hogy mit is írjak egy olyan
rendezvényrõl, amilyen nagyságrendû talán
még soha nem volt Dömsödön. Ennyi önfe-
ledten beszélgetõ, kikapcsolódó embert még
nem láttam településünkön. Köszönet illeti a
rendezõk közül a Dömsödi Horgászegyesü-
letet, a Még 1000 Év Dömsödért Egyesüle-
tet, valamint az ötletgazda, fõszervezõ Illés
Gyula urat. Olyan egész napos programot
szerveztek a jelenlévõknek, amelyre Döm-
söd polgármestereként én is nagyon büszke
voltam a vendégeink elõtt. Gratulálok a ver-
senyek gyõzteseinek, helyezettjeinek. A ren-
dezvény társfõvédnökeként megköszönöm
mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a
rendezõket, köszönöm az aktív részvételüket
a II. Dömsödi Hal-Víz Napon, amely szerin-
tem annyira jól sikerült, hogy jövõre ezt már
nem is kell túlszárnyalni, csak megismételni,
ezen a színvonalon!

Bencze István

Születtek:
KatonaKrisztián � Csécs Katalin

VIVIEN
Csegei Bálint � Kovács Éva

BÍBORKA
Lengvárszky Jenõ � Burján Terézia

VIKTOR
Zsák Tamás � Fazekas Krisztina

TAMÁSZSOLT

Házasságot kötött:
Szabó József László � Lakatos Éva Szilvia

Elhunytak:
Halas József 81 éves
Gazsik Istvánné JardekAnna 82 éves
Füki József 48 éves
Zöldág Sándorné Bednárik Ibolya 65 éves
Muhari JánosnéMuzs Eszter 80 éves
Wágner Józsefné NádasiMária 59 éves
ZsoldosMihályné Fehér Eszter 75 éves

Anyakönyvi hírek
Állatorvosi ügyelet

2008. július 5-6.
Dr.Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-9272-366

2008. július 12-13.
Dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-9347-625

2008. július 19-20.
Dr. VonaViktor

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

2008. július 26-27.
Dr. Balogh Péter

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

2008. augusztus 2-3.
Dr. Bécsi László

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

HÁZIORVOSIRENDELÉS
Felhívjuk a háziorvosi körzetek betegeit,
hogy a nyári szabadságok és helyettesítések a
következõmódon alakulnak:
Július 7-15-ig dr. Hornyák Edit (helyettesít:
dr. Rókusfalvy Sylvia)
Július 21-25-ig dr. Rókusfalvy Sylvia
(helyettesít: dr. Tóth István)
Július 28 � augusztus 1-jéig dr. Tóth István
(helyettesít: dr. Hornyák Edit)
Augusztus 4-8-ig dr. Rókusfalvy Sylvia; dr.
Hornyák Edit (helyettesít dr. Tóth István)
I. körzet: Dr. Hornyák EditDömsöd, 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: hétfõ-péntek: 07.30�11.00 óráig
csütörtök: 16.00�17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia Zrínyi u.
8/a Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30�11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00�17.00 óráig
péntek: 07.30�11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:

07.30�11.00 óráig
szerda: 13.00�16.30 óráig

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idõ: Hétfõtõl�csütörtökig:

17.00�07.00 óráig; Péntek: 12.00�07.00 óráig
Hétvége és ünnepnap: 07.00�07.00 óráig

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

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Tisztelt Olvasók!

Az évekkel ezelõtti nyári nyitva tartásunkhoz
hasonlóan, 2008-ban augusztus 31-ig a
következõ nyitvatartási rend szerint várjuk
Önöket:

Nyári zárva tartásunk

2008. július 14 � augusztus 18-ig lesz.
Nyitás: 2008. augusztus 19. (kedd).

Minden kedves olvasónknak kellemes idõ-
töltést kívánunk!

Hétfõt
õl

Péntek
ig:

7 30- 1
4-ig

Szom
bat

8-12-i
g.

Könyvtári hírek
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2007-ben Illés Gyula megálmodott valamit.
Ötletét, elgondolását magáévá téve összeállt
egy kis csapat, és megrendezték az I. Hal-Víz
Napot. Ezzel egy olyan célt jelöltek meg, hogy
hozzák össze a barátokat, családokat legalább
egy napra, s felejtõdjön el erre az idõre a hét-
köznapok gondja, baja. Legyen egy közös jó
napunk, s hozzuk össze Dömsödöt, A FALUT!
Ez akkor nagyon jól sikerült. Többen jelezték,

ha ismétmegrendezésre kerül�ott lesznek!

�.és ott voltak!

2008. június 21-én immár második alkalom-
mal került sor a Dömsödi Hal-Víz Napra. A

rendezvényt a szervezõk összekapcsolták a
�Reneszánsz évével�, és ebbõl mindenki szá-
mára egy felejthetetlen nap lett. A majorettes
felvonulás, a �rezes banda�, a gitár- és koboz-
muzsika a Petõfi fa alatt,mind ennek a jegyében
zajlott. Az ügyes kezû �arcfestõ kislányok� ke-
zei alól a középkort idézõ mesefigurák kerültek
ki. ADunán lehetett sétahajókázni, vitorlázni és
motorcsónakázni.
A nagyon színvonalas délutáni mûsor után,

melyet olyan mûvészek fémjeleztek, mint
Csepregi Éva, vagy a népszerû �Vili bácsi� na
meg a �dömsödiek� fellépése, hõlégballonnal
lehetett madártávlatból körülnézni a Petõfi fa
környékét. Természetesen ez csak töredéke
mindannak a látnivalónak,mely azok szórakoz-
tatására szolgált, akik nem közvetlenül a bográ-
csokmellett �teljesítettek� szolgálatot.
A 40 baráti társaság, aki nevezett, 71 féle

ételt készített el. Halászlétõl a babgulyásig, a
birkapörkölttõl a �krumplis tésztáig� sok-sok
étel került a több mint ezer fõzõ csapatához tar-
tozó, na meg az ugyanennyi idelátogató elé.
Ezeket az étkeket olyan személyek zsûrizték

többek közt, mint Trokán Péter vagy Növényi
Norbert, Várkonyi András.
Az étkeket megkoronázta a Mátyás király

korát idézõ �Királyi asztal�, melyen a sült kap-
pantól a sült malacig minden megtalálható volt.
Amediterránt idézõ gyümölcsök, azok a közép-
korban ismeretes köretek, mind dicsérték az
asztal összeállítóit.
Természetesen volt horgászverseny, verseny-

horgász bemutató is, mely a Hal-Víz Nap elen-
gedhetetlen kelléke, a foci szerelmeseinekmara-
dandó élményt nyújtott a Magyar Öregfiú válo-
gatott és aDömsödiÖregfiú csapatainak játéka.
Nem feladatunk és nem célunk a rendezvényt

minõsíteni, de reméljük, hogy azok, akik ott vol-
tak, jól éreztékmagukat, s jövõremég több bará-
ti, családi társaság veszi a bográcsát, lejön a Du-
na-partra és velünk, közösen lesz egy jó napja!

Dömsödi Civil Szervezetek

II. Dömsödi Hal-Víz Nap

Fotó: Korona Sándor

� HALÉTELEKKATEGÓRIA

ZSÛRITAGOKVOLTAK
Tóth István elnök
Trokán Péter színmûvész
TóthKálmán
Ifj. Tóth Kálmán

DÍJAKATÁTADTA
Tóth István elnök
I. HELYEZETTDömsödi Horgász Egyesület � halászlé (Ács Balázs)
II. HELYEZETTDömsödi Önkormányzat � halászlé (Varsányi Antal)
III. HELYEZETTÁcs-i Autósbolt � korhely halászlé (Devecsai László)

FÕZÕVERSENY EREDMÉNYEKFÕZÕVERSENY EREDMÉNYEK
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KÜLÖNDÍJBANRÉSZESÜLTEK

1. Ács Balázs � füstölt busa
Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetsége különdíját kapta
ADÍJATÁTADTAdr.Molnár Pál, a KCSZSZ elnöke

2. Tokaji Ferenc � bajai halászlé
Dömsödi Horgász Egyesület különdíját kapta
ADÍJATÁTADTATóth IstvánH.E. elnök

3. Zenészek csapata � harcsahalászlé
DömsödNagyközség Polgármester különdíját kapta
ÁTADTABencze István polgármester

� HAGYOMÁNYOS MAGYAR ÉTELEK KATE-
GÓRIA

ZSÛRITAGOKVOLTAK
Takács István �Colos� elnök
Növényi Norbert
Viola Sándor
Váry Tibor

DÍJAKATÁTADTA
Takács István elnök
I. HELYEZETT DömsödiMéhészek �marhalábszárpörkölt

(Perger István)

II. HELYEZETT Zenészek csapata � babgulyás (Almási Zoltán)

III. HELYEZETTSomlyó-szigetiHajósok � õzpörkölt szarvasgombával
(Cseke Ferenc)

KÜLÖNDÍJBANRÉSZESÜLTEK

1. Kapásjelzõk csapata � töltött káposzta
Bõdi Endre KÜLÖNDÍJÁT KAPTA, ME-
LYETÁTADOTTAFELAJÁNLÓ

2. Gáspár Ferenc � székelykáposzta
Dömsödi Horgász Egyesület KÜLÖNDÍJÁT
Tóth István elnökADTAÁT

3. Mester Trió csapata A GULYÁSÁGYÚ-
BANFÕZÖTTBABGULYÁSÉRT
Kék-Duna kisvendéglõ KÜLÖNDÍJAT,
MELYETÁTADOTTBerta Zsuzsanna,
a vendéglõ háziasszonya

4. Ifj. Szegedi Imre � csülkös körömpörkölt
az ÁCSIAutósbolt DÍJATKAPTA
ÁTADTAÁcs Balázs

5. Dömsödi Postások � kakaspörkölt
Kék-Duna kisvendéglõ KÜLÖNDÍJÁT
KAPTÁK.
ÁTADTA Illés Gyula, AVENDÉGLÕVEZE-
TÕJE

6. Dömsödi Polgárõrök � birkapörkölt
Kék-Duna kisvendéglõ KÜLÖNDÍJÁT
ÁTADTABerta Zsuzsanna,
a vendéglõ háziasszonya

� EGYÉBÉTELEKKATEGÓRIA

AZSÛRI TAGJAIVOLTAK
Doroszlay László, RETRÓÉTTEREMvezetõje
Várkonyi András színmûvész �Barátok közt Vili bácsi�
Mérai Katalin színmûvésznõ �Barátok közt Júliája�
Dr. Simon Tamás, több szakácskönyv szerzõje, az ORFK Bûnügyi
Igazgatója

DÍJAKATÁTADTA
Doroszlay László, Dr. Simon Tamás

I. HELYEZETT Bio-Pannónia � dámszarvaspörkölt (Garbacz István)
II. HELYEZETT Ráckevei Horgász Szövetség � tárcsás tarja

(SzviridovAttila)
III. HELYEZETTAIRSZOFT � tárcsán sült bárány (Tassi Szilvia)

KÜLÖNDÍJBANRÉSZESÜLT

1. BanyaKlub diabetikus ételsoráért
Retro ÉtteremKiskunlacházaKÜLÖNDÍJÁT
Doroszlay László, AZÉTTEREMVEZETÕJEADTAÁT

2. Gulyás Sándor � pacalpörkölt
DömsödNagyközség Polgármester KÜLÖNDÍJÁT
ÁTADTABencze István polgármester

3. Vadkacs Team � tárcsás sült tarja (Nagy Ferenc)
ARetro ÉtteremKiskunlacházaKÜLÖNDÍJÁT
ÁTADTADoroszlay László, AZÉTTEREMVEZETÕJE

4. Gyermekbarát Egyesület � pusztapörkölt
Dömsödi Horgász Egyesület KÜLÖNDÍJÁTKAPTA,
ÁTADTATóth István elnök

Fotó: Rakszegi Z.
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A horgászok számára kezdõdött legkorábban a 2. Hal-Víz Nap prog-
ramja, hiszen reggel 7 órától lehetett elfoglalni az elõzõ napon sorsolt he-
lyeket. ADömsödi Horgász Egyesületmeghívásos versenyén idén 14 fõ
vett részt. Egy hagyományos versenyhez semmiképp sem volt hasonlít-
ható ez az esemény, hiszen nem lehetett biztosítani az egyenlõ esélyeket
a partszakasz rövidsége és sajátossága miatt. Így várható volt, hogy az a
4 fõ, aki az egyesületi stégen horgászik, élvez némi elõnyt a többi 10,
strandon horgászó emberhez képest, fõleg hogy épp egy tábornyi gyerek
is élvezte a kellemes hõmérsékletû vizet közben�
Ettõl eltekintve azonban remek hangulatú, úgymond buli verseny

volt. Külön fûszerezte a megmérettetést, hogy Trokán Péter színmûvész
is horgászott, sõt, mint közben kiderült, komoly versenyzõ is, aki végül
teljesenmegérdemelten nyert Siket Péter és Fabók Sándor elõtt.
AMoon horgászcikk nagykereskedés és aDömsödi Horgász Egyesü-

let jóvoltából egyébkéntminden induló kapott valamilyen díjat, és a ver-
seny után pedig segítettek elfogyasztani az idõközben elkészült ételeket.

BaloghLászlóHE titkár

Hal-Víz Napi horgászversenyHal-Víz Napi horgászverseny

Dobogósok

Legfiatalabb résztvevõ
Csökeres Áron Fogott súly: 60 gramm

Ifjúsági kategória
Gonda István
Gonda Sándor

Legnagyobb hal kategóriaTrokán Péter

Felnõtt kategória
I. helyezett: Trokán Péter
II. helyezett: ifj. Siket Péter
III. helyezett: Fabók Sándor
IV. helyezett: MovrinMáté
V. helyezett: Solymos János
Különdíjban részesült
1. Szájjal legtöbb halat fogó horgász díjat átadja Trokán Péter
Látó János
2.KisdunamentiCivil SzervezetekSzövetsége díjat átadja dr.Molnár Pál
Trokán Péter

Versenyhorgász bemutató
ifj. Gyulai Ferenc kétszeresmagyar bajnok, egyszeres szlovák bajnok
KalóNorbert többszörös gyermek és ifjúsági magyar bajnok-

ságban helyezett
MihóGyörgy a dömsödi H.E. versenyhorgásza

Fotó: Rakszegi Z.

Ho r gá s z v e r s eny AII.Hal-VízNap
SZPONZORAI:

Peugeot SÁRKÁNY, GreenBalance Energetikai Kft.,
Energofish Kft., Observer City Security Kft., Kék Duna
Wellness Hotel****, K&H Bank Zrt., CBA + DICKKft.,
Dovit Kft., Cosinus Gamma Kft., Suzuki BARNA, Euro-
ship Marinepark Kft., SsangYong Márkakereskedés,
Blonder Bier � Inter Sába Kft., Dömsödi Borászati
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ÁtriumHáz 2000. Kft.,
Prc Precision Kft., Gyivi Trans, Dömsödi Szig-tech Kft.,
51-es Hajósbolt és Hajómotor Szerviz Kiskunlacháza

MÉDIA támogatók:
Dunaújvárosi TV, Rádió24, Kis-Duna Rádió, Magyar

Turizmus Zrt., Hungary Card Magyar Turizmus Kártya,
Kulturinfo, Eseménymenedzser.hu, Bulváros.hu, TV2
Koffeinmentes

SZERVEZÕK:
Dömsödi Horgász Egyesület, Ráckevei Dunaági

Horgász Szövetség, Ács-i Autósbolt Autóalkatrész, Kék
Duna Yacht Klub Kft., Takács István COLOS, �Még 1000
évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet, Rakszegi
Rendezvényszervezõ és Szolgáltató Szalon, Petõfi Sándor
Oktatási ésMûvelõdési Központ, Dömsödi Gyermekbarát
Egyesület, PolgárõrségDömsöd, TûzoltóságDömsöd

KÖZREMÛKÖDÕK:
Balassi Bálint Bajtársi Egyesület, �Õszikék� Apaji

Nyugdíjas Egyesület, Banya-Klub, JU-ZSU Stúdió, Kin-
cses István, Tóthné Erzsike, Tarrné Zsóka, Korona Évike

FÕVÉDNÖK:
Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetség elnöke, dr.

Molnár Pál, Dömsöd Nagyközség polgármestere, Bencze
István



2008-as szabadtéri Zenés Nyári Esték programsorozatát a Reneszánsz
jegyében rendezzük meg. A reneszánsz tudományos forradalmat, mûvé-
szeti átalakulást, megújulást hozó, meghatározó kulturális mozgalom volt
Európa újkori történelmének hajnalán. Egybenmûvelõdéstörténeti ésmû-
vészettörténeti korszak is, amely a középkor végét és az újkor elejét (korai
újkor) felölelõ átmeneti idõszakra esik. A reneszánsz kezdetét Itáliában a
14. századra, Európa többi részén többnyire a 16. századra teszik. A rene-
szánsz stílus ezenkívül a mûvészettörténetben jellegzetes korstílust is je-
löl. Tehát az örök megújulás és az új iránti töretlen vágy, ami meghatáro-
zó lesz 2008-ban.
2008. június 21-én szombaton, az évadnyitó Reneszánsz est keretein

belül, a Petõfi vers elmondása után a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület kó-
rusa szórakoztatta a nagyérdemût Kossuth és katona dalokkal, népdalok-
kal, Naszvagyi Vilmos és kedves felesége, Zsuzsanna asszony zene-
tanárnõ vezényletével! A felüdülést nyújtó dallamok után az Iringó Szín-
játszókõr elõadásában �A tök és a csikó� címû népmese elõadásával em-
lékeztünk meg a reneszánsz kor nagy magyarjáról, az igazságos Mátyás
királyról! Sok mosolyt és vidámságot fakasztva a közönség soraiban!
Molnár Ferencné vezetésével az Apaji Nyugdíjas Klub Petõfi-verseket,
magyar nótákat és vidám jeleneteket, kórusmûveket adott elõ nagy siker-
rel. Az apaji klub több környékbeli településen szerepelt már, így most itt
Dömsödön is a II. Hal-Víz Napi rendezvényen!
E forró nyári estén sok kedves élményben volt részünk, amegújulás, az

új iránti vágy ötvözeteként kaptunk sok kedves emberi hangot énekben és
prózában! Remélhetõleg a következõ elõadások is hasonló élményekkel
fogják gazdagítani az érdeklõdõket! Szívbõl jövõ köszönetünket szeret-
nénk kifejezni Patkós Imrének a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület oszlo-
pos tagjának, hogy az egésznapos Dömsödi rendezvényeken a segítsé-
günkre volt, a Bányai kertészetnek, hogy sok szép virágot biztosított a fel-
lépõk számára!

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület
Közhasznú Szervezet

A 2008-as Zenés Nyári Esték apropóján!
Avagy újra szól az ének s zene a PetõfiMúzeumudvarán!
Az elõadások minden esetben szombatonként, 19 órakor kezdõdnek,

hagyományosan egy Petõfi vagy egy kedvenc vers elmondásával!
2008. július 5.Melody mix zenés mûsor Angyal Nikolett és barátai elõ-

adásában
2008. július 19. Prímavera nõi fúvós ötös elõadása a reneszánsz jegyében
2008. augusztus 2. Iringó Színjátszókör elõadása
2008. augusztus 16.Ünnepimûsor, záró kerti programmal
A mûsorok elõtt továbbra is lehetõség nyílik a verseket kedvelõk szá-

mára, hogy elmondják kedvencüket, jelentkezni lehet a Petõfi Múzeum-
ban, Fehér Lászlónénál!
Részletesen a programokról, fellépõkrõl szórólapokon és a helyi újság

hasábjain, a Dömsöd honlapján, az iwiw-en, tájékoztatni fogjuk a nagyér-
demût!
Sok szeretettel hívunk és várunkminden kedves érdeklõdõt!

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért�

Egyesület Közhasznú Szervezet
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Zenés Nyári Esték 2008 �
a reneszánsz jegyében!

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
és

VVeeccssééssii SSáánnddoorr

állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:

kedd, péntek, szombat: 1000 � 1600 óráig

BELÉPÕJEGYEK:

felnõtt: 100 Ft; nyugdíjas, diák: 50 Ft

ÜÜggyyeesskkeeddõõ
Júniusi játékunkban két író nevét

kellett a képrejtvénybõl kitalálni.
A helyesmegfejtés a következõ:

MÓRAFERENC és
CSUKÁS ISTVÁN

Kedves Gyerekek, a nyárra min-
denkinek jó pihenést kívánok!

Jávorka Józsefné, Rózsa néni
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1920. június 4-énmegköttetett a Trianoni Béke-
szerzõdés, melynek következtében Magyarország
területének többmint kétharmadát elveszítette. Er-
rõl a szomorú eseményrõl emlékeztünk meg a
dabi templomkertben június 8-án, vasárnap 11
órakor.

Az ünnepélyen verset mondott: Láng Zete Le-
vente,MoharosLászló, valamint énekelt aMagya-
rokHangja Férfikórus.

A Dömsödi Hírnök májusi számában olvashat-
tunk a dabi református templombanmegtalált régi
fatáblákról. Ezeket felújították, és most meg lehe-
tett tekinteni õket a templomkertben.

Balogh László Levente, dabi református lelki-
pásztor beszédében utalt az 1934-es táblára, mely
kifejezi azt a reménységet, hogy a következõ nem-
zedék a régi Nagy Magyarország áldott határai kö-
zött szabad és boldog hazában dicséri majd azUrat.
Ünnepi beszédet mondott még Bencze István pol-
gármester úr. Gondolatait, melyek mindannyiónk-
hoz szólnak, teljes terjedelmében idézzük!

(SzabóDorottya és Fábián Ilona)

�Nagytiszteletû Urak! Ezredes Úr! Tisztelt Em-
lékezõKözönség!

1914-et írunk. A csendet, a nyugalmat, a békét
pillanatok alatt a káosz, a fegyverropogás hangja, a
félelem váltja fel. Az osztrák-magyar monarchia
hadat üzent Szerbiának. Európa nagyhatalmai
kapva kaptak az alkalmon, hogy terület-szerzési
óhajaikat kielégítsék. Kitört az I. világháború.
Ezekben az idõkben magyar fiatalok tízezrei har-
coltak a különbözõ hadszíntereken, eleget téve
honfiúi kötelességüknek. Közülük nagyon sokan
vesztették életüket az orosz, a szerb, az olasz fron-
tokon. Itt, a templom falán található emléktábla
huszonnyolc hõsi halott emlékét õrzi: Bajnóczi Ist-
vánét, Balogh Lajosét, Benárik Györgyét, Bence
Gáborét, Brassó Bálintét, Brassó Gáborét, Bugyi
Józsefét, Bucsi Jánosét, Büti Istvánét, Feigl Istvá-
nét, Ficsor Sándorét, Gergely Imréét, Halász Gá-
borét, Ila Istvánét, Ispán Imréét, Juhász Józsefét,
Katona Bálintét, Makkai Gáborét, Nagy Istvánét,
Pataki Józsefét, Pataki Sándorét, Pongrácz Pálét,
Rakszegi Andrásét, Rappai Istvánét, Szadai Jáno-
sét, Szadai Józsefét, Szopcsák Jánosét, Várkonyi
Mihályét. Emléküket megõrizzük, és utódaink is
meg fogják õrizni.

Ezt a háborút zárta le az a békeszerzõdés, amely
a világtörténelem talán legigazságtalanabb szerzõ-
dése volt.

TRIANON, 1920. június 4., az országrablás, a
magyar történelem legsötétebb, legszomorúbb
helyszíne és dátuma.Magyarország elveszítette te-
rületének kétharmad részét, és lakóinak többmint a
felét.Az ember a gondolatba is beleborzong,mi lett
volna, ha ez a gyalázat nem következik be, és vala-
mi oknál fogva nem ilyen végeredményt hoz a bé-
keszerzõdésnek nevezett diktátum? Végig lehet-e
ezt egyáltalán józan ésszel gondolni? Szabad-e ezt
megtennünk, vagy nyugodjunk bele a megváltoz-
tathatatlannak látszóba? Száz és száz, ezer és ezer
kérdésmerül fel bennünkTrianonkapcsán.És ezek
a kérdések a mai napig megválaszolatlanul marad-

tak. Vajon hány millió elpusztított magzat gyarapí-
totta volna honfitársaink számát? Vajon mekkora
az a szellemi potenciál, amely a határok átrendezé-
sével kirekesztõdött országunkból? Vajon milyen
nagyságrendû az a természeti kincs, amelynek jóté-
kony hasznátmár közel egy évszázadamás nemze-
tek polgárai élvezik, helyettünk?

Valahol olvastam, hogy amit tõlünk elraboltak,
az a világ legszebb zsákmánya! Milyen igaz meg-
állapítás. Nemvéletlen, hogy az elbitorló országok
tíz körömmel ragaszkodnak ezekhez a területek-
hez, hogy amikor szóba kerülnek bármilyen fóru-
mon is a kiszakított országrészek, akkor mi va-
gyunk az elítélendõ revizionisták. A Felvidék, a
Kárpátalja, Erdély, a Vajdaság mind olyan szerves
része a magyar hazának, és csodája Európának,
amelyet csak egy ilyen égbekiáltó igazságtalan-
sággal lehetett kiszakítani a nemzettestbõl.

Tele vagyunk indulatokkal a mocskos paktum
ürügyén, de aKárpátok gerincén végigfutó egyko-
ri országhatárra emlékszik még valaki? Emlék-
szünk még arra, hogy valamikor tengerek hullá-
maimosták határainkat? Érdekelnekmég valakit a
jelenlegi határainkon kívül rekedt magyar testvé-
reink álmai, kínjai, hogy a Hargitán ma már nem
magyar honvéd áll, hogy a Vereckei hágón sem a
piros fehér zöld zászló leng? Érdekel ez még vala-
kit, vagy csak könnyes szemmel siratjuk sorsun-
kat, amikor azt senki nem látja? Igen! Érdekel ben-
nünket! Mi magyarok, akik most itt vagyunk, és
akik emlékezünk, bennünket igenis érdekel, és az
idõ múlásával egyre jobban érdekel ez az égbeki-
áltó jogtalanság fenntartása!

A negyven év kommunista uralom kiölte honfi-
társaink egy jelentõs részébõl azt az érzést, amely
legalább egy gesztus értékû szavazatot jelentett
volna azon a népszavazáson, amely a határon túl
rekedt nemzettársaink magyar állampolgárságáról
szólt. Nyomorult egy világ az, ahol egy ilyen kér-
dést egyáltalán népszavazásra kell bocsátani, ahol
nincs egy olyan politikai vezetõ réteg, amely köz-
felkiáltással adta volnameg a világban elszóródott
magyarságnak azt, amely tulajdonképpen nem is

adomány, hanem egy olyan õsi jog, amely minden
nemzet fiait alanyi jogon megillet. A kettõs állam-
polgárságot. Ezt az alanyi jogot vettük mi semmi-
be 2004 decemberében, amely után Európa kultúr-
nemzetei csak megvetõen mosolyogtak szégyen-
teljes reakciónkon.

Mi is vezet egy nép, egy egyébként sokra hiva-
tott nép ilyenmegmagyarázhatatlan cselekedetére?
Évtizedeket vissza kell mennünk a történelmünk-
ben, ha magyarázatot szeretnénk találni erre. Az
elõbb említett kommunista uralom, a folyamatos
agymosásmeghozta eredményét. Ez amestersége-
sen fenntartott népbutítás a mai napig beleivódik
mindennapjainkba, életünk legeldugottabb szeg-
mensébe, átfonja legtitkosabb gondolatainkat is.
Az a tudatos, mesterségesen fenntartott megosz-
tottság, amelyben az utóbbi évtizedekben élünk,
komolyabb károkat okoz nemzetünknek, mint
amennyit csak el tudunk képzelni. Mára már odáig
fajulnak az indulatok, hogy elfelejtjük a tolerancia,
a megértés szavakat, hogy testvérek sem találják a
kölcsönös szeretet útját. Csak gyûlölködünk, vitá-
zunk, pocskondiázzuk a másikat, miközben a hát-
térben kéjesen, ördögi mosollyal konstatálják a
pénzvilág hiénái, hogy ismét elérték céljukat. Ma-
gyar rendõr üt magyar tüntetõt, magyar polgár ta-
szítja el magától a másik magyart, magyar minisz-
terelnök tagadja meg nemzetünk határon kívül re-
kedt tagjait. Lassan, de biztosan õrölnek a butító
malomkövek, esélyt sem adva arra, hogy tisztessé-
gesmódon, egymást segítve éljük életünket.

Van-e kiút ebbõl a nihilbõl, ebbõl a sehova sem
vezetõ önmarcangolásból? Kell, hogy legyen! És
ezt a kiutat nekünk kell megtalálni! Nem egyen-
ként, hanem közösen. Közhelyszerû, de tényleg
kéz a kézben! Vegyünk példát elszakított országré-
szeinken élõ honfitársainktól, ahogy ragaszkodnak
anyanyelvünkhöz, az õsi kultúrához, az anyaor-
szághoz. Semmilyen más lehetõségünk sincs a fel-
emelkedésre. Csak saját magunkra számíthatunk
abban a harcban, amely elõbb-utóbb lefagyasztja a
nemzet árulóinak arcáról az ördögimosolyt, s amely
a régen várt megnyugvást hozza el valamennyiünk
számára. S ha ez valamikor tényleg így lesz, akkor
tiszta szívvel, és tiszta lélekkel kiálthatjuk világgá,
hogy igazságotMagyarországnak!�

MEGEMLÉKEZÉS TRIANONRÓL�
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Az idei Pedagógusnapon az általános iskola
pedagógusai közül többekre is kiemelt figyelem
irányult.
Nagymegtiszteltetésnek éreztem, hogy ismét

volt alkalmam köszönteni nyugdíjas pedagógu-
sainkat is.
Tóth Pista bácsinak, 90. születésnapja alkal-

mából személyesen ismondhattamnéhány ked-
ves mondatot. Rendkívül nagyra értékelem tu-
dását, mûveltségét, nyitottságát a világra. Még
most is olyan tiszteletet parancsoló a megjele-
nése, hite és elkötelezettsége a pedagógus hiva-
tás mellett, hogy az példaértékû lehet mindnyá-
junk számára. Az a néhány gondolat, amit ve-
lünkmegosztott, úgy vélem, nekünk pedagógu-
soknak jó útravaló a jövõre nézve. Kívánom,
hogy testi és szellemi frissességét megõrizve
sokáig legyenmég közöttünk, érezhesse család-
ja gondoskodó szeretetét, az utána következõ
nemzedék tiszteletét!

Ispán Gáborné Marika néni, és Kónya Mik-
lósnéKatika néni is az ünnepeltek között volt.

KedvesMarika néni ésKatika néni!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én, az
egykori tanítvány, majd késõbb kolléga, kö-
szönthetem Önöket abból az alkalomból, hogy
ötven éves a pedagógus diplomájuk.
Ma csak Marika néninek nyújtom én át az

Aranydiplomát és az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által adományozott Pedagógus Szol-
gálatért emlékérmet is.

Katika néni pedig majd személyesen veheti
át azt, egy késõbbi idõpontban az ELTE-n �
ahol diplomáját szerezte � egy ünnepi megem-
lékezés keretében.
Mindketten aranydiplomások lettek, és

mindketten egyetlenmunkahelyükrõl, a dömsö-
di általános iskolából mentek nyugdíjba.
Több évtizeden át nevelték-oktatták a rájuk

bízott gyermekeket, Marika néni az alsóban,
Katika néni a felsõ tagozaton.
Olyan pedagógusok õk, akik elkötelezettség-

gel végezték ezt a nehéz, de szép munkát. Mo-
sollyal tanítottak, simogatással neveltek, de a
következetes és kellõ szigor sem nélkülözte
mindennapi munkájukat.
Mennyi emléket hordoznak õkmagukban!
Marika néni az iskolába elõször belépõ kicsi

gyermekek kíváncsi tekintetét, olykor sírásra
görbülõ szájukat, az elsõ szépen leírt betû, a ki-
olvasott szó miatti örömöt, csillogó szemeket.
Azt a szavakba nehezen önthetõ érzést, hogy
sok száz tanulót tanított meg írni, olvasni, szá-
molni, akiknek ismerte minden rezdülését, ré-
szese volt örömüknek, bánatuknak, és egyszerre
csak kiröppentek óvó szárnyai alól.
Katika néni sem lehet híján az emlékeknek,

hiszen tanítványok sokaságát nevelte és oktatta
a matematika és fizika szépségeire, és mint osz-
tályfõnök terelgette õket okos szóval, szeretettel
a nagybetûs élet felé.
Kedves Marika néni, Katika néni! Büsz-

kék vagyunkÖnökre, hogy évtizedeken keresz-
tül ilyen nagyszerû pedagógusok nevelték és
oktatták a dömsödi gyerekeket, büszkék, mert
sokan egykor tanítványaik voltunk, és szeren-
csére többen késõbb kollégájuk is lehettünk. A
legnagyobb szakmai alázattal végzett munká-
jukból mi is sokat merítettünk.
Kívánom, hogy legyenek még sokáig közöt-

tünk, érezzék a családjuk, a volt munkatársak,
tanítványok, szülõk soha el nemmúló szeretetét
és tiszteletét.

Õszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm
azokat a kollégáimat, akik több évtizeden át tar-
tó szolgálat után nyugdíjba vonulnak. Várko-
nyiné Bodor Mária, TóthMária és Lázár József
pedagógusokat.
Köszönjük, hogy neveltétek és oktattátok a

dömsödi gyerekeket.
A nehéz sorsúakat, az elesetteket, a fogya-

tékkal élõket, a tehetségeseket, ki-ki a maga te-
rületén, a legnagyobb alázattal, a gyermekek ér-
dekét szem elõtt tartva.

Csak tisztelettel tudok beszélni Tóth Marika
kollégám, a gyógypedagógusként végzett mun-
kádról. Évtizedeken keresztül plántáltad a tu-
dást azokba a gyerekekbe, akikrõl tudjuk, hogy
nem volt könnyû a tudás fájáról csipegetniük.
Nem csak tanítottad, nevelted is õket, sokszor te
voltál az egyetlen, akitõl törõdést, szeretetet,
biztatást kaptak a többnyire hátrányos helyzetû
tanulóid.
Szakmai tudásodat, a hosszú évek tapasztala-

tait szívesen adtad át a fiatalabb generációnak,
több alkalommal fõiskolai hallgatókat is men-
toráltál.
Kedves Marika, most itt a pedagógusnapon

köszönöm meg neked azt a magas színvonalon
végzett nevelõ-oktató munkát, amit a dömsödi
gyermekekért végeztél. Kívánom, hogy nyugdí-
jas éveid teljenek jó egészségben, és szeretetben.
Fogadd szeretettel a virágcsokrot, az emlék-

lapot, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
által adományozott Pedagógus szolgálatért em-
lékérmet is.
Várkonyiné Bodor Marika 1986-ban került a

dömsödi általános iskolába, azóta ismerem õt.
Elõször napköziben dolgozott, majd késõbb
osztályt kapott, ettõl fogva folyamatosan taní-
tott magyart és történelmet is.
Kedves Marika! Huszonkét évet töltöttél el

közöttünk, és most téged is a nyugdíjasok kö-
zött köszöntünk. Napjaidat már nem az órarend
szabályozza, másképpen szervezõdik életed.

Tudom, hogy a tanítást mindig lelkiismeretesen
végezted, tudásod legjavát igyekezted tanítvá-
nyaidnak is átadni. Néha talán többet is, mint
amit a feltételek lehetõvé tettek.
Tantárgyaidon keresztül a tehetséggondozást

éppúgy fontosnak tartottad, mint a lemaradók
segítését. Tanítványaid sikere a szavalóverse-
nyeken, tanulmányi versenyeken a te munkádat
is minõsítették.
Marika! Közel 39 évi nevelõ-oktató munkát

köszönök most meg. Kívánok neked tartalmas
nyugdíjas éveket, jó egészséget. Fogadd szere-
tettel a virágcsokrot, az emléklapot, és az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium által adományo-
zott Pedagógus szolgálatért emlékérmet is.

Utoljára, de nemutolsó sorban köszöntöm, és
köszönömmeg Lázár Józsefnek a pályán töltött
többmint negyven évet.
Itt állok és köszöntömõt, aki az elsõ osztályá-

nak egyik tanítványa voltamAkkor 1967. szep-
tember 1-jét írtunk, és mi izgatottan vártuk, kit
rendel mellénk a sors, ki lesz az osztályfõnö-
künk. Hozzánk lépett egy vékony, fiatal tanár
bácsi, aki feleségével együtt akkor került a
dömsödi iskolába. Mindketten pályakezdõk
voltak.
Józsi bácsi lett az osztályfõnökünk, és négy

éven át nyesegette szárnyainkat, kormányozta
cseppet sem egyszerû osztályunkat. Szerettem
az óráit, akkor még szigorúbb volt ugyan, de
igazságos, és mindent elkövetett, hogy tantár-
gyain keresztül szeressük, értékeljük és megbe-
csüljük aminket körülvevõ világot.
Aztán eltelt 8 év, és én, mint fiatal pedagógus

kerültem vissza Dömsödre, azóta egy tantestü-
letben dolgozunk. Sokszor kaptam tõle bátorí-
tást. Jólesett, ha velem örült, és ha észrevette,
valamiért szomorkodni volt okom. És milyen
furcsa az élet, az egykori diák most igazgatói
minõségben köszönti egykori osztályfõnökét.
Józsi bácsi köszönöm, köszönjük neked

mindazt, amit értünk, a dömsödi gyerekekért
tettél!
Szívesen veszel részt ma is a falu életében, a

képviselõ-testület rangidõs tagja te vagy. Szoci-
ális érzékenységed a felnõttekre is kiterjed. Az
iskolában és közéletben végzett együttes mun-
kádért vehetted át idén aDömsödért emlékérem
kitüntetést, amelyhez ismét gratulálok.
Józsi bácsi! Kicsit nehéz szívvel nyújtom át

neked ezt a virágcsokrot, az emléklapot és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által ado-
mányozott Pedagógus szolgálatért emlékérmet
is. Most, 41 évi szolgálat után neked is aztmon-
dom, köszönöm. Kívánom, hogy jó egészség-
ben, tartalmasan teljenek napjaid, sokáig ve-
gyen körül családod, unokáid szeretete.

Mészáros Pálné
Iskolaigazgató

PPeeddaaggóógguussnnaappoonn
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Testséma és téri orientációs fejlesztés

Hogy a gyermek ura legyen saját mozgásá-
nak, tudja koordinálni kezét, lábát, szemét, tu-
datában kell lennie saját testének.
� Ismernie kell a testrészeit
� Tapasztalnia kell, hogyan kell azokat moz-
gatni

� Tudnia kell, mi a testrészek feladata,mit tud
velük csinálni
A testtudat segíti a gyermeket a téri tájékozó-

dásban, ami alapja lesz a síkban (füzetben,
könyvben) való eligazodásnak is.

A.) A testrészek stabil megismeréséhez segí-
tõ lehetõségek
� Testrészekmegnevezése, megérintése tükör
elõtt

� Hol szúrt meg? � játék (játék méhecskével
meg kell valahol a gyermeket érinteni. A
gyermeknek meg kell mondani, �hol szúrta
meg améhecske�.

� Testfelületre rajzolás (ujjal)
Pl. kört ahátára, vonalat a tenyerére, agyermek

feladata, hogymegmondjamit és hova rajzoltak

B.) Jobb - bal differenciálása
� Célszerû, ha elõször csak az egyik oldalt tu-
datosítjuk (jobb oldal tudatosításakor hasz-
nos, ha a gyerekkel kezet fogunk, bemutat-
kozunk és elmondjuk, hogy az emberek ta-
lálkozáskor kezet fognak egymással, és ha
nem ismerték egymást, akkor bemutatkoz-
nak egymásnak. Tehát a bemutatkozós kéz
a jobb kéz.)

Játékok
� Párosítsanak jobb-bal kesztyûket, cipõket,
papírból készült kezeket és lábakat

� Kapjon a gyermek utasításokat: �emeld fel
a jobb kezed! Fogdmeg a bal lábad!�

Megfigyelõképesség, emlékezet

Fontos az iskolai tanuláshoz, hogy a gyermek
a körülötte lévõ dolgokra, eseményekre úgy oda
tudjon figyelni, hogy késõbb fel is tudja idézni
azokat.
Az iskolai teljesítmény sikere nagymérték-

ben függ attól, hogy milyen pontosan képes
megfigyelni, felidézni a gyermek a látottakat,
hallottakat.

A.) Játék lehetõségek a fejlesztésre
�Mit tudok róla? (kedvenc játékáról mond-
jon el mindent, amit tud)

� Találós kérdések
�Mi változott meg? (mindenki jól megfigyel
1 gyermeket, aztán ki kell találnia, mit vál-
toztattunkmeg rajta)

� Tevékenység imitálása (el kell mutogatni
valamit, a gyermeknek ki kell találni, pl.
mosogatás, fûrészelés�)

� Kakukktojás
�Melyik ábra hiányos, mi hiányzik róla?
�Modellépítés építõ játékból minta után
� Igaz, nem igaz játék (állításokat mondunk a
gyermeknek, el kell döntenie, hogy igaz
vagy nem)

B.) Vizuális emlékezet fejlesztése
�Mi van a kendõ alatt? (az asztalon különbö-
zõ tárgyak /5-6 db/, a gyermek megfigyeli,
majd újból letakarjuk és meg kell monda-
nia, mi van a kendõ alatt)

�Mi változott meg a szobában?
�Memória játékok
�Képet teszünk a gyermek elé, azt nézheti a
gyermek korlátlan ideig, majd fordítsuk
meg a képet, és a gyermek mesélje el mi
volt a képen. Folytatjuk

MadarászMária óvodapedagóus

Iskolakezdés IV.

Akét negyedik osztálymájus 19. és 23. között nemDömsödön, hanem
Tiszalökön tanult egy erdei iskolában.
A táborozás célja: a résztvevõk ismereteinek bõvítése, az érdeklõdé-

sük felkeltése a természet iránt, a figyelmüket felhívni a környezet meg-
óvására. A Tisza és környékének élõvilága, természeti sajátosságai, a ré-
gió történelmi hagyatékánakmegismerése, környezetvédelem.

Napi programok:
Május 19. hétfõ
Utazás, elhelyezkedés, a csapatok megalakítása, a versenyfelhívás is-

mertetése. Csapattábla készítése, csapatdal választása, begyakorlása.
Délután rádiós vetélkedõ (környezetismeret, történelem, környezetvé-

delem). Este: Táncház

Május 20. kedd
Kirándulás Nyíregyháza � Sóstóra. Vadaspark. Este: diszkó

Május 21. szerda
ATiszalöki Erõmû és az arborétummeglátogatása (az erõmûben szak-

képzett kísérõ mutatta be a létesítmény mûködését, illetve az energiater-
melés környezetvédelmi vonatkozásait). Sportverseny. Este: szellemi ve-
télkedõ (matematika, magyar nyelvtan és irodalom, tájékozottság). Sötét
este lámpás kincsvadászat.

Május 22. csütörtök
A Föld keletkezése, az elsõ élõlények; Kõzetekben lévõ �múzeum�;

Kõzetbemutató. Kézmûves foglalkozás. Filmvetítés. Este: a heti verse-
nyek értékelése, dalverseny

Május 23. péntek
ATisza holtága, a Keleti- fõcsatornamegtekintése. A csapatokmunká-

inak értékelése, eredményhirdetés. Utazás haza.

Iskola volt ez az egy hét, de nem amegszokott formában. Egy héten ke-
resztül a kirándulásokon, a látottakon, a hallottakon keresztül, könyv és
füzet nélkül tanultunk. Nyugodtanmondhatom, hogymi is tanultunk, mi-
vel innen, a Duna mellõl ritkán szervez az ember a Tiszához kirándulást.
Elõször voltunkmi is itt.
Szerencsésen találkozott sok minden. A tábor nagy területû, a faházak-

kal, a játszóterekkel, sütögetõvel, focipályával, két kosárlabda pályával,
sportfelszerelésével ideális volt a szabadidõ eltöltésére. A szervezõ taná-
rok kiváló programokat állítottak össze, jól megdolgoztatva a testet és a
fejet is egyaránt. A konyhás nénik sok szeretettel készítették el a reggelit,

A tiszalöki duzzasztógát

Erdei iskola Tiszalökön
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ebédet, vacsorát, beszélgettek a gyerekekkel, mintha a saját gyerekük,
unokájuk nyaralna ott. Egyáltalán bárhovamentünk, türelemmel, gyerek-
szeretettel találkoztunk.
A gyerekek a tanuláson kívül egyéb fontos tapasztalatokat is szereztek:

� Hogy kell berendezkedni egy hétre a faházban?
�Mibe kell öltözni, hogy az idõjárásnakmegfeleljen (fõleg, ha a ruha elõ-
kerül)?

�Hogyan lehet békésen egymásmellett élni úgy, hogymindenki jól érez-
zemagát?

�Az esti fürdõhöz ajánlatos alaposan összeszedni a hozzávalókat, ha nem
akar az ember gyereke annyit mászkálni.

� Érdemes aludni este 10-11 óra után, hogy a másnapi programot élvezni
lehessen.

�Hogy lehet beosztani a zsebpénzt, hogymaradjonmég az utolsó napra is.
� Hogyan kell az otthoniaknak képeslapot írni.
� Az sem egy utolsó tapasztalat, milyen jó meglátni egy hét után a Döm-
söd táblát�és lehetnemég sorolni a tanulnivalókat.
Jól vizsgáztak a dömsödi gyerekek. Amellett, hogy jól érezték magu-

kat, senki nem betegedett meg, rendesen viselkedtek. Remélhetõen sok
mindent elraktároztak azokból, amit csakTiszalökön és a környékén lehet
látni. A kísérõk, Bak Gáborné, Czeller Piroska és Székelyné Perger Szil-
via nevében: VargaGézáné
Most pedig beszéljenek a gyerekekmaguk, milyen volt a táborozás!

Idén az osztállyal a tiszalöki táborba kirándultunk.
Sok játék fogadott bennünket.Meglátogattuk az erõmûvet és az arboré-

tumot.Még sportversenyt is rendeztek. Nagyon jól éreztükmagunkat.
JancsóAttila

A táborozás második napján mentünk egy nyíregyházi vadasparkba. Az
elsõ produkció a fóka-show volt. Azután a pingvineket néztükmeg, hogyan
úsznak a vízben. Ami nekem a legjobban tetszett, azok a szabadon élõmaj-
mok voltak. Az egyik majom sokszor megnyalta a kezemet, és ez nagyon
csiklandozott.Amásikmajompedigörülhetett, hogyCsöpinéninutazhatott.

Földvári Attila

Mikor megérkeztünk, feladatokkal vártak bennünket. Az utolsó elõtti
nap éreztemmagam a legjobban a karaoke-partin.

VargaKarolina

Megérkezésünk után rövidesen elfoglaltuk a helyünket. A konyhás né-
nik a lelküket is kitették, hogy finomabbnál finomabb ennivalót készítse-
nek.�Avízerõmûben sok érdekes dolgot láttunk és hallottunk.
Nekem rendkívül tetszett a tábor.

AmbruskaTamás

Nyíregyházára mentünk állatkertbe. Legjobban a �majom erdõ� tetszett.
Itt az állatok szabadonmozoghattak. Csöpi nénire ráugrott az egyik kisma-
jom.Mi nemnyúlhattunk hozzájuk. Ilyen vadasparkot még nem láttam!

Takács Nóra

Az ásványos bácsi beszélt nekünk a föld kezdetérõl, és õskövületeket
mutatott be. Így sok érdekes dologgal ismerkedtünk meg. Nagyon jól
éreztükmagunkat, mégmaradtunk volna a táborban. SzûcsGergely

Nekem legjobban a sportverseny tetszett. A fociban a fiúkmérték össze
az erejüket. A kosármeccsen Csöpi néni és Piroska néni is beállt. A ping-
pongversenyt pedig Karola nyerte meg, de mindenki ügyesen verseny-
zett. Igaz, hogy én nem játszottam, de akkor is tetszett. Nagyon jól érez-
temmagam ezen a kiránduláson. Bábel Beáta

Még mielõtt a táborba értünk, a busszal eltévedtünk. A táborvezetõt
Kriszti néninek hívták.Minden napmás-más program volt.

Büjtös Roland

Legjobban a nyíregyházi vadaspark tetszett. Elõször a fókabemutatót
néztükmeg.Utána bementünk amajmokhoz. Láttunk beszélõ papagájt is.
Nagyon tetszett ez a kirándulás.

NagyZsuzsannaNatália

Csodaszép udvar várt bennünket a táborban. Rengeteg programot szer-
veztek számunkra. Olimpiát is játszottunk. ÁdámBence

Avadasparkbanmegnéztük amedvéket is. Nagyon jó volt itt lenni.
HörömpõLívia

Jól éreztemmagam! Este egy kis diszkóval kedveskedtek nekünk a tá-
borvezetõk. A konyhásnénik a lelküket is kitették értünk, hogy jókat fala-
tozzunk. Javasolom, hogy gyertek el ti is. Szerintem jól éreznétek maga-
tokat! Dobrai Bence

Busszal mentünk a vadasparkba. Odafelé szakadt az esõ. A bácsi, aki
vezetett, megjósolta, hogymajd ragyogni fog a nap. Így is lett. Nagyon jó
volt a tábor. Péteri Szabolcs

Az állatkertben hatalmas jegesmedvét láttunk. Gímszarvasokat, amik-
nek óriási szarvuk volt, meg királypingvineket. Mellettük egy olyan hó-
bagoly élt, mint a Harry Potteré. A púposteve mellett élt az alpaka. Meg-
néztük az emut és a struccot is. Mikor elfáradtunk ennyi gyaloglástól, le-
ültünk és ebédeltünk. Közben mindenki megnézte a tengerimalacokat.
Láttunk beszélõ papagájokat, cápákat, krokodilokat, teknõsöket, gyíko-
kat. Nagyon tetszett az egész állatkert. KirályÁgnes

Nekem a legérdekesebb élményt a szabadon élõmajmok adták.
GajárKlaudia

A tiszalöki táborban sok mindent megtanultam. Mindenféle helyre el-
mentünk.A tábor udvarán játékok vártak ránk.Az ebédlõben finométele-
ket szolgáltak fel. Az esték vetélkedõkkel, diszkóval teltek el. Kár, hogy
vége van, jó lennemég visszamenni! Holl László

Megérkeztünk... Vajon melyik ház lesz a miénk?

Ezt mind Dömsödre küldtük...
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Nem szólal meg többet ebben a
tanévben a csengõ, megkezdõdött
a nyári szünet az iskolákban.

Június 14-én bensõséges ünnep
keretében búcsúztattuk a nyol-
cadikosokat. Reméljük, a batyu,
amit a vállukra vettek, tartalmaz
annyi ismeretet, tudást és szorgal-
mat, hogy helyt tudnak állni vá-
lasztott iskolájukban.
A ballagó osztályok osztályfõ-

nökei minden segítséget megadtak
ahhoz, hogy tanítványaik a képes-
ségeiknek megfelelõ középfokú
intézménybe kerüljenek. A vissza-
jelzések szerint 2 tanuló kivételé-
velmindenkinek sikerült iskolát ta-
lálni, és örömünkre nyolcadikosa-
ink 68%-a érettségit adó középfo-
kú intézménybe nyert felvételt.
A tanév értékelése után, 2008. jú-

nius 28-án tartottuk meg a tanévzá-
ró ünnepélyünket. Délelõtt tanévzá-
ró tantestületi értekezleten elemez-
tük többek között az országos kom-
petenciamérés tavalyi eredményeit.
Nevelõ-oktató munkánkat ugyanis
évek óta az úgynevezett országos
kompetenciaméréseken is értékelik.
A 4. évfolyamon az elemi képessé-
geket és készséget, a 6. és 8. osztá-
lyosoknak amatematikai eszköz tu-
dását és szövegértésétmérik.
Az eredmények figyelemremél-

tóak. Gyerekeink elmúlt évi ered-
ményei több területen meghalad-
ják vagy elérik az országos átlagot,
de a hasonló települések iskoláinak
átlagához képest szinte minden te-
rületen jobb eredményeink van-
nak. Nincs miért szégyenkeznünk,
de a cél az, hogy nevelõ-oktató
munkánk eredményeként még en-
nél is jobb teljesítmény elérésére
legyenek képesek tanulóink.
Álljon itt a kitüntettek névsora:
Iskolánk legmagasabb kitüntetõ

címével kezdeném:
SZÉCHENYI DIÁK:
Keresztes Gergõ 8.
NEVELÕTESTÜLETI DICSÉ-
RETBENRÉSZESÜLTEK:
Kátai Dorottya 3. b
Pethes Vivien 3. b
Baranyi Virág 4. a
Bábel Beáta 4. a
VargaKarolina 4. a
Felföldi Brigitta 6. a
Budai Petra 6. b
Csiszár Kinga 6. b
Halász Petra 6. b

Kovács Anna 6. b
Orbán Enikõ 6. b
Ruszkovics Patrik 6. b
Nagy László 7. a
Ambruska Csaba 7. b
Kovács Gyula 7. b
MuzsOrsolya 7. b
SlezákMónika 7. b
KITÛNÕK:
1. a
Bõdi GergelyMáté
Csiszár Dóra
FülöpViktória
Jároli Kristóf
Kovács Gergõ
Perger Balázs István
Sas Dorottya Lídia
Sipos Evelin Zsuzsanna
1. b
Fabula DominikMáté
JancsóAnnaHenrietta
Kovács VivienNóra
Kreisch Beatrix
NagyRajmund
Pethes Patrícia
Pozsár Zsófia
Takács Fatime Fanni
Vitáris Petra
1. c
Ispán Lilla
Magyar Bence
Perger Petra
Szegedi Tamás
2. a
Budai Levente
Perger Gábor
ZsibaMihály
2. b
Jagodics Anna
2. c
Csörgõ Szabolcs
FöldesMáté
Papp János
3. a
Balogh Emese Éva
Fábián Fanni
ForczekKrisztofer
Hajdú Fanni
Kovács Dóra
Markó Sándor
Perger Benjámin
Sass Nikolett
Tabajdi Lajos
3. b
Bábel Júlia
DoroszlayDóra
Kamrás Gábor László
Kátai Dorottya
KunVivien
Láng Levente Zete
Pethes Vivien

3. c
BíróKlára
Gál Tamás
Szabó Bettina
Varga István
4. a
Baranyi Virág
Bábel Beáta
Gyivi Ildikó
4. b
Gergely Nándor
GondaAndrea
Lajos Alexandra
Magyar Dóra
SiposMárton
Székely Lilla
Szûcs Bence
5. a
IspánKarina
Jároli Dolli
Sáfrán Tamás
Szegedi Imre
5. b
CsonkaOrsolya
Gyimesi Viktória
Jóni Dániel
Nagy Tímea
6. a
Felföldi Brigitta
Tabajdi Fruzsina
6. b
Budai Petra
Csiszár Kinga
Orbán Enikõ
7. a
VargaMónika
7. b
Kovács Gyula
MuzsOrsolya
Petõfi téri iskolából
4. osztály
Sztojka Diána
JELESEK:
1. a
Földi Dalma
1. b
Borbíró Sándor
Hörömpõ Tibor
Kengyel Zsanett
1. c
ÁcsAndrás
FeketeMartina
Lajos Nikoletta
SzabóNikoletta
2. a
Kolompár Dániel
Kõvári Róza
Vakter Bence
Vitáris Petra
2. b
ÁcsDominika Éva
GuttyánKitti
Szûcs Viktória
Takács Daniella

2. c
Bálint Georgina
Pesti Patrik
3. a
Madarász András
Matics Gergely
3. b
Csabai Imre
Kovács OrsolyaMária
MadarászMónika Petra
Perger Enikõ
Turcsán Pál
3. c
Fülöp Ramóna
Hartai Gábor
4. a
Ambruska Tamás
Holl László Bálint
Kozics Kamilla
VargaKarolina
4. b
Göllény Csilla
Tóth Dániel
5. a
Jelesek nem voltak.
5. b
IzsákNóra
6. a
Bábel Bence
Göllény Piroska
6. b
Budai Noémi
Halász Petra
Kovács Anna
Ruszkovics Patrik
Sánta Levente
Simonidesz Benjámin
Zölei Ádám
7. a
Perger Ádám
7. b
Gábor István
Józan Bence
Muzs Szabina
SlezákMónika
8. b
Keresztes Gergõ
Petõfi téri iskolából
3. osztály
Seres Gergõ
ATANÉVSPORTOLÓJA:
Vida Tünde 5. a
Molnár Zsolt 5. a
Turcsán Tímea 6. a
Lengyel Krisztofer 6. b
Kovács Petra 7. a
Kovács György 7. b
Burján Boglárka 8. a
Karádi György 8. b
Rupa Tamás 8. osztály

Mészáros Pálné
iskolaigazgató

Véget ért a 2007/2008. tanév
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Suli PerselyAlapítvány
2344Dömsöd, Széchenyi út 9.
Adószám: 18679212-1-13

Az alapítvány 1997. december 30-án került
bejegyzésre a Pest Megyei Bíróság
AM.1502. sz. alatt, majd 1999. november 26-
tól kiemelten közhasznú alapítványként lett
bejegyezve.
Kiemelten közhasznú tevékenységeit az ala-

pító okirat tartalmazza,mely szerint fõ /a teljes-
ség igénye nélkül/ tevékenységei között szere-
pel a Gróf Széchenyi Általános Iskolában fo-
lyó oktatómunka támogatása, a magyar nyelv
és irodalom tanítása, az ifjúság állóképességé-
nek javítása, a tanulók tudásának fejlesztése, az
idegen nyelvi oktatás továbbfejlesztése érdeké-
ben támogatások nyújtása rendezvényekhez,
eszközvásárlásokhoz.

Támogatást 2007. évben nem kapott az Ala-
pítvány sem magánszemélyektõl, sem gazdál-
kodó, egyéb szervezetektõl.
2007. évben 2360 Ft kamatot kaptunk. Az

adózók által felajánlott 1%-ból 761.625 Ft
folyt be.
A kiadásaink a következõképpen alakultak:
� A közhasznú tevékenység kiadásainak egy

részét a mûködéssel kapcsolatos költségek tet-
ték ki, a bankköltség 11.222 Ft volt.
� Az önkormányzat által 2006. évben nyúj-

tott támogatási összeget, mely 420.000 Ft volt,
kiegészítve 41.594 Ft-tal az iskola udvarán lé-
võ labdaháló kialakításához szükséges anyag-
vásárlásra fordítottuk, ezzel hozzájárulva a
gyerekek testi épségének védelméhez.
� Az alapítvány 2007. december 31-i pénz-

készlete: 32.951 Ft, a bankszámlán 1.221.216
Ft van.

A fel nem használt összegek:
Az elõzõ évben átutalt apeh 1% összegbõl

fennmaradó 405.369 Ft, ill. a 2007. évben fo-
lyósított 761.625 Ft felhasználásáról 2008. év-
ben dönt a kuratórium, ezt az összeget az isko-
lai oktatást segítõ, a gyermekek érdekeit szol-
gáló eszközök vásárlására fogjuk fordítani.

Az alapítvány az alapító okiratában foglalt
közhasznú céljainak megfelelõen végezte a te-
vékenységét 2007. évben is.

SzûcsnéÁghAnikó
Kuratórium elnöke

Záradék: A közhasznúsági jelentést a kura-
tórium a 10.sz. határozattal 2008. május 29-én
elfogadta, a Dömsödi Hírnök hasábjain közzé-
teszi.

ADömsödi Általános
Ipartestület Hirdetése

TájékoztatjukÖnöket, hogy szolgál-
tatásaink köre bõvült!

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiz-
tosítás és a KÖBECascomellett

KÖBEOtthon biztosítást

is kötünk!

Várjuk érdeklõdését:
Dömsödi Általános Ipartestület

SzücsnéÁghAnikó
Dömsöd Petõfi S. u. 11-13.

Tel.: 06 24 435 416

Köszönjük az 1 % esélyt
Ezúton szeretnénk megköszönni azon

Dömsödiek támogatását, akik a 2006-os
adóbevallásukban felajánlották személyi
jövedelemadójuk 1%-át számunkra.
Az Apeh által az elõzetes értesítést

követõen 683.832 Ft kiutalása után, további
77.793 Ft került kiutalásra a Suli Persely
bankszámlájára. Az összeg felhasználásáról
a közhasznúsági jelentésben fogunk beszá-
molni.

SzûcsnéÁghAnikó
Suli Persely Alapítvány

Kuratórium elnöke

Csapatunk kiesett a megye I-bõl

Tápiószecsõ : Dömsöd 6:2 (3:1)
Adömsödi gólokat Zsolnai és Jezsek szerezte.
Dömsöd : Üllõ 0:2 (0:0)
Dömsöd 100 nézõ jv.:Molnár (Pásztor, Bíró)
Dömsöd: Balázs I. - Bognár S., KunG., Bognár B., Kalmár F. (Túróczi B.), - Turcsán T., - Hajlik
M. (Túróczi Z), Zsolnai Z., Király J. - JezsekA., Egri Z.
Az egyszer elhalasztott mérkõzésen ismét nem sikerült nyerni.
Diósd : Dömsöd 10-1 (5:0)
Gólszerzõnk: JezsekA. Az utolsómérkõzésre teljes csõdöt jelentett csapatunk.

A2007-2008.megyei I osztályú labdarúgó bajnokság állása
1. DMTKDunaharaszti 30 28 1 1 119-9 85
2. Felsõpakony-Ergofer 30 23 2 5 84-24 71
3. Érdi VSE 29 20 5 4 70-24 65
4. Tárnok-Crome 30 15 7 8 59-36 52
5. Tápiószecsõ FC 30 15 6 9 52-35 51
6. Bagi TC â01996 30 15 5 10 67-59 50
7. Pilisvörösvár LSE 30 13 6 11 53-51 45
8. Üllõ SE 30 13 5 12 53-54 44
9. Diósdi TC 30 13 4 13 59-56 43
10. Hévízgyörki SC 30 12 5 13 40-49 41
11. Gödöllõi SK 30 10 9 11 53-56 39
12. DélegyházaKSE 30 9 7 14 36-54 34
13. ÕrbottyánKSE 29 7 4 18 44-62 25
14. Nagykáta SE 30 5 3 22 27-75 18
15. Dömsödi SE 30 2 2 26 32-114 8
16. KókaKSK 30 2 3 25 12-102 8
Kókától 1 pont levonva. A félbeszakadt Õrbottyán: Érdmérkõzésrõl még nincs döntés.

A kiesés okait hosszasan lehetne vizsgálni. Ezt majd a �szakemberek� biztosan meg is fogják
tenni.Magam csak röviden értékelném a játékosok teljesítményét. A kapubanBalázs a sok gól elle-
nére az egyik legbiztosabb pont. Amegyei bajnokság egyik legjobb kapusa. A védelem alapvetõen
helytállt. A középpályán Jezseknek nem akadt játszótársa. A csatársorból csak Zsolnai ütöttemeg a
megyei bajnokság színvonalát. Általános jelenség volt az aluledzettség, de ezt meg lehet érteni, hi-
szen a játékosokmunkabeosztása nem tette lehetõvé a rendszeres edzést. Sajnos a kis létszámú kö-
zönségtõl is kevés támogatást kapott a csapat. Varsányi

SSzzöövveeggeess bbeesszzáámmoollóó

aa 22000077.. éévvii kköözzhhaasszznnúússáággii tteevvéékkeennyyssééggrrõõll
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melyet 2008. május 17-18-án V. alkalommal
rendeztünk meg � Bognár Tibor fesztiváligaz-
gató és jómagam �Dömsödön.
Az elõzõ években egyre több és több verseny-

zõ vett részt, az idei vetélkedõre pedig minden
elképzelést fölülmúlva 142 versenyszámmal je-
lentkeztek. A rendezvény túlnõtte önmagát.
Ez egyfelõl örömteli dolog, mert a dömsödi

fesztivál szakmai elismertségét, jó hírétmutatja,
másfelõl a 142 produkciómeghallgatása és zsû-
rizése mindkét napon késõ éjszakáig tartott. A
hazai versenyzõk mellett a környezõ országok-
ból (Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Ro-
mánia, Lengyelország, Bosznia-Hercegovina,
Németország) is jöttek, az említett nehézség el-
lenére sok-sok színvonalas és jó néhány gyö-
nyörû produkciót mutattak be.
Nemkisbüszkeséggel sorolomfela17dömsö-

di versenyzõt, akik közül néhányan nagyon szép
eredményt, kategóriánként jó helyezést értek el:

Csikós Zsuzsi II. Felnõtt Pop
UkrajnábanFelnõtt Énekes Fesztiválon részvétel
Csikós Zsuzsi II. Felnõtt Operett
Bõdi Viktor III. Gyermek Pop kategória
KissKlaudia IV. JuniorMusical
BakBarbara VI. JuniorMusical
ZátrokVivien VI. Junior Pop

SzabóBetti Gyermek Pop,
Petõfi Sándor OMK Dömsöd különdíját nyerte,
valamintGirlsof theBroadwayc.cd-hezmeghall-
gatást nyert aDREAMDANCEMusicStúdióba
Vitáris Petra Gyermek Pop,
Nagyközségi Önkormányzat Dömsöd különdíj
Mózes Szabina Junior Pop,
Petõfi Sándor OMKDömsöd különdíj
KatonaViktor FelnõttMusical,
Nagyközségi Önkormányzat Dömsöd különdíj
NecsászMónika JuniorMusical,
Nagyközségi Önkormányzat Dömsöd különdíj
Szimonidesz Boglárka Petõfi Sándor OMK
Dömsöd különdíját nyerte, valamintGirls of the
Broadway c. cd-hez meghallgatást nyert a
DREAMDANCEMusic Stúdióba
BalatonMagdi Felnõtt Pop,
Petõfi Sándor OMKDömsöd különdíj
FehérRicsi JuniorMusical,
Pest-megyeÖnkormányzatának különdíja
Nagy Sebastian, Kõvári Róza, Varga Karoli-
na, SzijártóMónika � a sok tanulás, fegyelme-
zett gyakorlás, önfeláldozás meghozta gyümöl-
csét. Ebben a rangos mezõnyben, ennyi szak-
mailag jól felkészített, jó hangú tehetséges ver-
senyzõ között, nagyszerûen helytálltak.
� Fiúk-lányok aranyosak vagytok, jaj de jó,

hogy vagytok, gyönyörködünk bennetek!

A zsûri döntése szerint Csikós Zsuzsi kapta
meg a jogot, hogy 2008. június 3�10-ig Ukraj-
nábanMarijupol városban nemzetközi fesztivá-
lon hazánkat képviselje, ahol a felnõtt kategória
gyõztese lett. Ezért a 2008 augusztusában, Ma-
cedóniában megrendezésre kerülõ nemzetközi
versenyen újból Õ képviselheti Magyarorszá-
got. Ha nem az Én lányom lenne, boldogan ír-
nám ide: Szép volt Zsuzsi, köszönjük, sok sikert
kívánunk!... Így csak titokban súgom a fülébe.
Végezetül megköszönjük a Dömsödi Önkor-

mányzatnak a támogatását, az OMK dolgozói-
nak lelkiismeretes helytállását, a Banya Klub
tagjainak, s minden más segítõnek fáradságát,
mellyel rendezvényünk sikeres lebonyolításá-
hoz hozzájárultak.

Csikós Lászlóné
igazgató

Az V. Dömsödi Nemzetközi Europop Gyermek,
Ifjúsági és Felnõtt Énekes Fesztiválról

Ukrajnából hazatérõ gyõztes

Díjátvevõ: Bak Barbara Nyertesek

�Én életemben elõször voltam külföldön, rá-
adásul anyuék nélkül. Indulás elõtt nagyon iz-
gultam, mert tudtam, hogy hiányozni fog a csa-
ládom. Persze anyának igaza lett, hogy a felnõt-
tek, akik velünk jönnek, egytõl-egyig kedvesek,
vigyáznak majd rám! Nagyon jól éreztem ma-
gam Németországban, Cserna Mariann lett a
�pótanyukám� , mindenben segített és türelmes
volt hozzám. Legjobban a bobozás tetszett, a
vadasparkban pedig a macik, a szarvasok és a
lovak. Énekeltünk egy nagyon szép templom-
ban, ami mindig emlékezetes marad nekem,
mert nem szoktunk templomba járni a szüleim-
mel.

A német sült kolbász nem ízlett, mert csípõs,
demindig jóllaktammás finom ételekkel.
Egy német néni megajándékozott egy nagy

plüssállattal, amikor hazaindultunk, csak nem
értettem amitmondott. Szerintembiztos tetszett
neki amûsorunk amivel felléptünk, azért adta.
Szívesen visszamennék még egy kicsit, ha

lenne ilyen lehetõségem!�
Vitáris Petra

Amikor a Jutkamegkért, hogy írjak pár sort a
németországi utunkról, azt hittem könnyû dol-
gom lesz, de bevallom, nem volt egyszerû ösz-
szefoglalni a néhány nap eseményét.

Pár szóban, hogymi is történt velünk�utaz-
tunk�felléptünk�kirándultunk�és jól érez-
tük magunkat. Szeretettel várt minket Nyerges
Laci bácsi, aki végigkalauzolt Melsungenben,
Knüllwaldban és a Hesseni-napokon. A sok
programközül egyet kiemelnék, aHessentag-ot,
ami felejthetetlen élményvolt számunkra. Több
tízezer ember, vidámpark, kirakodóvásárok,
koncertek. Itt kaptunk lehetõséget, hogy meg-
mutassuk tehetségünk.
Énnagyon jól éreztemmagam, ezzel a kis tár-

sasággal bármikor bárhova szívesen elmennék.
Remélem, szeptemberben újra együtt mehetünk
Németországba. Köszönjük Jutka és Laci bácsi,
hogymegszerveztétek ezt az utat nekünk.

Nagy Sebastian

Csodálatos 5 nap Németországban�
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Nagyon jó volt Németországban. Fantaszti-
kus jó hangulat volt. Külön köszönjük Laci bá-
csinak a törõdést, a rengeteg programot, amit
szerveztek nekünk. Nagyon büszkék vagyunk,
arra, hogy ezen a neves nemzetközi fesztiválon
Dömsöd címere is ott volt a többi ország között,
és legfõképpen arra, hogy a dömsödi musical
csapat képviselte Magyarországot. Azt hiszem,
a legnagyobb elismerés Jutka néninek meg ne-
künk, hogy szeptemberre megint meghívtak
minket Németországba.

Kiss Gergõ

Nagyon jó volt, õk mások mint mi, de fan-
tasztikus emberek. Nekem legjobban a fesztivá-
lon a felvonulás tetszett. Külön élmény volt a
kb. 1500 ember elõtt énekelni. A taps amit kap-
tunk, magáért beszélt, várom a szeptembert,
hogymegint menjünk. Csodálatos öt nap volt.

Kiss Karina

Gyönyörû öt napot töltöttünk kint. Minden
más, de mégis csodálatos. Nekem különösen,
mert életem legszebb szülinapját ünnepeltem
kint azokkal, akiket nagyon szeretek. Különö-
sen szép volt, hogy a gyerekeim velem voltak,
és együtt töltöttünk öt napot. A sikerünk elisme-
réseként újra megyünk az idén, és nagyon kö-
szönjük a bizalmat a németeknek és a kinti ma-
gyaroknak. És nem utolsósorban mindenkinek,
aki hozzájárult, hogy mi együtt az egész csapat
egy ilyen csodálatos élménnyel tértünk haza.

BalatonMagdi

�Németországban nagyon jó volt, csak az
volt a baj, hogy rövid ideig voltunk kint. Csoda-
szép volt a táj, nagyon kedvesek voltak az em-
berek. Vendéglátónk Nyerges Laci mindent
megtett, hogy jól érezzük magunkat. Nagyon
sok köszönet neki és a többi németországi segí-
tõnek. Második nap boboztunk, délután meg-
néztükMesungen régi, de nagyon szépen felújí-
tott városát. A következõ napokban Homberg-
ben voltunk, ahol a Hessentag-on vettünk részt.
Itt számos Európai falu mellett Hessen tarto-
mány iparosai és lakói mutatták be magukat és

kultúrájukat. Dömsöd is nagyon jól szerepelt.
Mi is többször felléptünk A fellépések nagyon
jól sikerültek, nagyon ügyes volt a csapat.
Ahogy én láttam, mindenki nagyon jól szórako-
zott. Nagyon jól éreztük magunkat. Ha lehet,
akkor én legközelebb is szeretnék részt venni
egy ilyen kiránduláson.�

KatonaViktor

A dömsödi Ju és Zsu énekstúdiót 2008-ban
az a megtiszteltetés érte, hogy részt vehettünk
egy németországi rendezvényen Hessenben.
Ennek keretében öt napot tartózkodtunkNémet-
országban. Ez alatt rengeteg élménnyel gazda-
godtunk, többek között bevezettek minket a bo-
bozás és a trambulinozás rejtelmeibe, és sok lát-
ványosságot is megcsodálhattunk a környezõ
városokban, városrészekben.
Kétszer kellett fellépnünk, ez magában fog-

lalt egy hesseni, valamint egy templomi elõ-
adást. A nagy izgulás megtette hatását, mindkét
helyszínen nagy sikert arattunk. A kint töltött
idõ megkoronázása a vasárnapi hesseni karne-
vál volt, ahol közel 160 felvonulót csodálhat-
tunkmeg különbözõmaskarákban, ésmég igazi
német bort és sajtot is kóstolhattunk.
A németek vendégszeretete és figyelmessége

minden apróságra kiterjedt. Sokan sírva vettük
át a hazaindulás elõtti utolsó percekben a szend-
vicseket, amiket az útra csomagoltak nekünk.
Barátságok is szövõdtek, melyeket minden re-
mény szerint nem szakít meg a távolság. Eljö-
vetelünkkor meghívást kaptunk szeptemberre
ugyancsak egy németországi rendezvényre, s ez
reménnyel töltött el mindenkit, hogy hamarosan
újra találkozunk.

Zátrok Vivien

Én nagyon jól éreztemmagamNémetország-
ban. Minden napra volt valami program, és egy
percig sem unatkozhattunk. Voltunk vásárban,
vadasparkban, boboztunk és várost is néztünk.
Esténként ha tehettük, próbáltunk, amit én

nagyon élveztem és a fellépések is nagyon jól
sikerültek. Nyerges Laci bácsi � aki meghívott
minket � nagyon aranyos volt, és azt hiszem,

hogymindannyian hálásak lehetünk neki a lehe-
tõségért, hogy külföldön is kipróbálhattuk tudá-
sunkat, hiszen a zene, a tánc és az ének az, ami
igazán közel áll hozzánk.
Úgy gondolom, hogy mindannyian büszkék

lehetünkmagunkra.
Mózes Szabina

A németországi út! Nekem nagyon fárasztó
volt ez a nap, hisz 2 órakor szállt le velem a re-
pülõ Ukrajnából, este 9-kor meg indultunk. Ne-
kem élmény volt mindkét külföldi út.
Már a buszon jól éreztemmagam, mert ismét

a dömsödiekkel lehettem!
Az a sok minden, amit köszönhettünk Nyer-

ges Laci bácsinak, a programok, a kirándulások,
a szállás, étkezés, hát nagy feladat volt neki. De
mégis értünk csinálta, amit mi nagyon nagy
szívvel köszönünk! Én a lányokkal nagyon jól
éreztemmagam, mindig csavarogtunk, vásárol-
gattunk, minden élményt kipróbáltunk!
A fellépésünk nagyon jól sikerült, és én úgy

gondolom � a tapsokból ítélve �, a német bará-
tainknak is nagyon tetszett a mi kis mûsorunk.
Ami számomra nagyon tetszett az a második

nap, a bobozás, fõleg anyával. A 3 km-es vásá-
ri forgatag, az utcai felvonulás gyönyörû volt, és
a legjobb az óriási vidámpark, ahol mindenre
felültünk Beával az élen!
Befejezésül csak annyit, nekem nagyon tet-

szett minden és nagyon jól éreztem magam, re-
mélem szeptemberben is megyünk!

Csikós Zsuzsi

Számomra egy kellemes 5 nap telt el a bandá-
val Németországban. A rossz idõ ellenére na-
gyon jól éreztem magam. Nagyon sok progra-
mon vettünk részt. Úgy gondolom, hogy a fellé-
péseink nagyon jól sikerültek, és a németeknek
is nagyon tetszettünk.
Nekem a vidámparki játékok tetszettek a leg-

jobban, ahol nagyon sok német embert ismer-
tem meg. A lányokkal, akikkel egy szobában
voltam, mindig a ruhaboltokban voltunk meg-
találhatóak, és a Csiky végett mindig késésben
voltunk.:)
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Illés Gyulának!
Kedves Gyula, köszönjük, hogy meghívtál bennünket a II.Hal-Víz

Napok rendezvényre, ahol a BanyaKlub a fõzõversenyen ügyeskedett � Besenyõiné Er-
zsike vegetáriánus étke díjat is kapott. Délután a mûsorban is részt vettünk, zenés-táncos
mûsorszámokat bemutatva. Nagyszerû alkalom volt, örülünk, hogy hozzájárulhattunk a
rendezvény jó hangulatához. JJuu ééss ZZssuu ÉÉnneekkeess TTáárrssuullaatt ééss aa BBaannyyaa KKlluubb   

***
Mennyit ér manapság az adott szó?

Senkinek nem lesz újdonság az, amirõl most itt írni fogok. A mi nagyapáink és
dédapáink idejében az adott szó kincs és hatalom volt, de kötelezettséggel és szégyennel is
járt, ha valaki azt, amit vállalt, nem teljesítette, még talán az elõre rögzített vagy
megbeszélt idõpont is számított.
Manapság mást sem hallunk, csak azt, hogy ki és hogyan megy tönkre, sokszor

önhibáján kívül. Vagy azért, mert nem ért ahhoz amit vállalt, vagy azért, mert nem fizetik
meg az elvégzett munkáért a járandóságot.
A volt férjem és néhai anyósom túl jóhiszemû volt, és hitt az emberekben, a becsületben.

Nagyon sok emberen segítettek Dömsödön. (Az egyik mint élelmiszerboltos � Csárdánál,
ma Dobos György üzemelteti �; a másik mint üzemanyag- és fûtõolajkereskedõ. Lehet,
hogy sokan elfelejtették, hogy volt anyósom és volt férjem jószívûségükért, bizalmukért tel-
jesen csõdbe mentek. Volt anyósomat idegi állapota a sírba vitte, volt férjemet pedig súlyos
betegségekbe sodorta a stressz, bánat, csalódás és csõd. Mint a közmondás is mondja, az
okos ember a más kárán tanul, a buta a sajátján.
Mi a második férjemmel (aki azóta sajnos elhunyt) bíztunk az emberekben. Elhittük,

hogy az ehhez hasonló dolgok csak másokkal történhetnek meg, velünk nem. Hittünk
abban, ha vért adunk, segítünk embertársainkon. Kilincseltünk adományokért, amikor a
Dabi ovit felújítottuk. Hozzánk bárki jöhetett építõanyagért, üzemanyagért,
kenõanyagért, kölcsön autóért, pénzért, mindenkinmegpróbáltunk segíteni.De az emberek
hálátlanok, a mai napig tudnak nyugodtan élni azzal a tudattal, hogy minket elõre meg-
fontolt szándékkal becsaptak, anyagilag megkárosítottak.
Kérek minden dömsödit, ha tudomása van arról, hogy elhunyt férjem Huszár Péter

vagy énHuszárnéNagy Éva valakinek tartozott v. tartozok, kérem jelentkezzen. Szívesen
nyilvánosságra hoznám azon emberek kilétét, akik minket megkárosítottak, tartozásukat
tagadják, és még nekik áll feljebb, ha kérem.Fenyegetõznek és magukból kifordulva a tett-
legességig is képesek lennének elmenni.
Gondolom sokan vannak a faluban hasonló helyzetben. Szerintem azt, hogy meghozzák

a tartozást, esetleg megköszönjék a segítséget, a hitelt, nem várhatjuk, de adjunk nekik egy
esélyt, egy hónapot. Kedves vállalkozó társaim és magánemberi sorstársaim! Ne szé-
gyelljük itt a Dömsödi Hírnök hasábjain leírni szégyenünket, hogy naívan megbíztunk
embertársainkban, akik visszaéltek ezzel. Tegyük félre szégyenérzetünket, és tárjuk a falu
nyilvánossága elé kárainkat!
Nekik szégyenükre, másoknak okulásul! Fõleg azért, mert a gyûlölet megöl mindent,

ami fontos és szép.
Tisztelettel : Huszárné Nagy Éva

ÁLLANDÓPROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörté-
neti kiállítás a könyvtárban Kovács
László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében,
szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea ArthúrMihály

MUSICA NOSTRA NÕI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széche-
nyi úti Általános Iskolában

NYUGDÍJASKLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné

SZÍNJÁTSZÓKÖR
Keddenként az Iringó SzínjátszóKör
próbái 18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak
bemutatója az OMKelõterében.

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

BANYAKLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól

(Az aktuális programok
amûvelõdési központ

hirdetõtábláján kifüggesztve,
ill. Dömsöd község honlapján

megtalálhatók.)

PROGRAMOK
AZ OMK-BAN

Szeretném elmondani!
Ebben a rovatban szívesen leközöljük az építõ jellegû kritikákat, melyek nyomdafestéket tûrõ

hangnemben, személyeskedés nélkül íródnak, a köszöneteket v. bármiféle észrevételt.

Az elbúcsúzás nagyon nehéz volt számomra,
mert nagyon jól éreztem magam, és nehéz volt
otthagyni õket. Nagyon sokat köszönhetünk
Nyerges Laci bácsinak, a sok élményekkel teli
program végett.

Miskolczi Bea

Résztvevõk:
Szabó Betti, Vitáris Petra, Cserna Marianna,

Kiss Karina, Mózes Szabina, Zátrok Vivien,
Bokor Zsolt, Katona Viktor, Kiss Gergõ, Nagy

Sebastian, Lieber Marci, Miskolczi Beáta, Ne-
csász Mónika, Csikós Zsuzsi, Szimonidesz
Boglárka, Varga Karolina, Bak Barbara, Perger
Ági, KissKlaudia, BalatonMagdi, Oprea Jutka,
Miskolcziné Marika, Bányainé Ida, Csikósné
Jutka.

Valóban csodálatos 5 nap volt, ezekkel a te-
hetséges, lelkes gyerekekkel, fiatalokkal. Büsz-
ke vagyok rájuk � mindannyian büszkék lehe-
tünk rájuk �, mert szeretetre méltóan, õszinte

lelkesedéssel, kultúráltan képviselték Döm-
södöt, öregbítették jó hírünket a világban.
Ezúton fejezem ki köszönetemet Nyerges

Lászlónak és a Hesseni Napok szervezõinek �
vendéglátóinknak a meghívásért, vendégszere-
tetükért, barátságukért. Jó érzés, hogy gazdagít-
hattuk szereplésünkkel ezt a nagyszerû rendez-
vénysorozatot, és fantasztikusan jó érzés, hogy
olyan tetszést arattunk, hogy szeptemberre visz-
szavárnak.

Csikós Lászlóné
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Gondolatok a közélet-
rõl, a mindennapi

aktuális eseményekrõl
2008, július hó

Azzal kezdem, hogy e sorok írója ésmég egy néhány dömsödi lakos
részt vettünk a közelmúltban egy nem is olyan távoli község �
Alsónémedi � vallási egyházi közösségének megalakulásának négy-
száz éves évfordulójának megünneplésén. Ezen a nagyon jól megren-
dezett színvonalas eseményen részt vett a környezõ települések refor-
mátus egyházi vezetõi mellett, országosan is ismert közéleti személyi-
ségek, sõt még a helyi római katolikus plébános úr is!
A különbözõ vallási és világnézetû vezetõk üdvözölték a gyülekeze-

tet, és felemelõ érzés volt, hogy így is lehet egy településen belül a köz-
életben együttmûködni. És ami még ennél is fontosabb, hogy nagyon
sok fiatal vett részt ezen az ünnepségen, és nagy tisztelettel köszöntöt-
ték az idõsebb embereket.
Mint minden magyar ember elõtt ismeretes, a magyar nép a magyar

nemzet történelme a honfoglalástól kezdve örökös küzdelem, harc a
nemzeti létünk fennmaradása érdekében. Volt tatárjárás, török veszede-
lem, és sorolhatnám tovább a küzdelmek sorát, egészen a közelmúltban
történt eseményekig. Napjainkban elmondhatjuk, hogy független de-
mokratikus feltételek között élhetünk, nincsenek megszálló, elnyomó
hatalmak e kicsiny sokat szenvedett országunkban, tehát politikailag
függetlenek lehetnénk, vagyunk. Már több mint négy éve az Európai
Unió tagjaként dolgozhatunk, élhetünk, ami nagy esemény, de õszintén
el kell mondani, hogy némi csalódást is hozott az ország lakosságának
egy jelentõs részének. E sorok írója ésmég sok dömsödi lakos szorosan
kapcsolódunk a mezõgazdasági termeléshez, és a javuló közgazdasági
feltételek mellett el kell mondjam, hogy a magyar mezõgazdasági ter-
melõ érdekeit nemnagyon védikmeg, akiknek ez volna a feladatuk.
Sajnos, vagy nem sajnos, de tudomásul kell vennünk, hogy ki va-

gyunk szolgáltatva a nemzetközi gazdasági folyamatoknak, az úgyne-
vezett globalizációnak. Úgy nemzetközi mint nemzeti szinten háttérbe
szorulnak a hagyományos értékeink, az erkölcs, az igazságosság, a val-
lási értékek, és szinte minden folyamatot csak az anyagi haszon, a
pénz, minél nagyobb profit irányít. Napjainkban tapasztalhatjuk, hogy
az energiaárak és az olaj, földgáz árai rohamosan emelkednek. Ez a fo-
lyamatmég jobban kiélezi a világban és hazánkban is a különbségeket,
országok és népcsoportok közti jövedelemkülönbségeket. A gazdagok
még gazdagabbak lesznek, a szegényekmég szegényebbek.
Az elmúlt hetekben, hónapokban azt is tapasztalhattuk, hogy az élel-

miszer árak is jelentõsen emelkedtek úgy a hazai, mint nemzetközi vi-
szonylatban. Ez a fogyasztónak, a vásárlónak nem jó, mert drágul a
megélhetés, a jövedelem, illetve amunkahely, vagy a nyugdíj összegé-
nek jelentõsebb részét kell elkölteni az élelmiszerekre, és persze az
energiaárak emelkedése is nagyon megterhelik a családi költségvetést.
De azt is meg kell értenünk, hogy a termelõknek is sokkal több a költ-
sége, és ráfizetésbõl nem lehet gazdálkodni. Mi magyar termelõk, fo-
gyasztók, ki vagyunk szolgáltatva a nemzetközi folyamatoknak, egye-
dül amit tehetünk, hogy takarékosabban gazdálkodunk, a megtermelt
termékeket melléktermékeket gondosan tároljuk, megóvjuk, a tárolási
veszteségeket csökkentjük, és amelléktermékeket hasznosítjuk.
Befejezésül szép nyári idõt kívánok úgy a nyaralóknak, de fõként a

most folyó nagy nyári munkához, az aratáshoz!
Összeállította:

Tóth István
nyugdíjasmezõgazdász

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
2008. június 9-én elveszítettük édesanyánkat

ZÖLDÁGSÁNDORNÉ
BEDNÁRIK IBOLYÁT

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik a nehéz hónapokban körülvették és segítették Õt.

Köszönetet mondunk azoknak is, akik utolsó útjára elkísérték.
Bár elengedni Õt nagyon nehéz, mégis álljon itt e vers, amelyet

szívünkmindenmelegével Néki mondunk.

Gyászoló család

Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak értem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
� itt e földön senki sem szerethet jobban! �

Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem �milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztaldmeg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Álddmeg édesanyám járását - kelését,
Álddmeg könnyhullatását, álddmeg
szenvedését!
Álddmeg imádságát, melyben el nem fárad,
Álddmeg két kezeddel az édesanyámat!

Halldmeg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

/Dsida Jenõ/

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük a hajdani iskolatársaknak,

s minden kedves ismerõsünknek, barátainknak, akik

KOVÁCSSÁNDORNÉOROSZMÁRIA

temetésére eljöttek és végsõ búcsút vettek tõle.

Gyászoló család
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Mint minden évben, ez esztendõben is meg-
rendezésre került a dömsödi református egy-
házközösség által a �Játszóhét�.
Ezen a héten a gyerekek 5 napon keresztül 9-

tõl 12 óráig bibliai történeteket hallgattak a gyü-
lekezet lelkipásztoraitól, Szabóné Lévai Csillá-
tól és Szabó Pétertõl. Minden napot imádsággal
kezdtek, utána történetmondás következett. Ez
évi �Játszóhetük� fõ alakja Pál apostol volt, az õ
életútvonalával ismerkedhettek meg. A történet
után a gyülekezeti tagok által elkészített tízórait
fogyaszthatták el a gyerekek. Miután mindenki
jóllakott, a fiúk elmentek focizni, ami elég nép-
szerû volt.
A lányok hintáztak, pingpongoztak vagy bar-

kácsoltak, maketteket készítettek.
11 óra körül folytatódott a játék vetélkedõ

formájában. A gyerekek korcsoportonként kap-
tak feladatokat az aznapi történettel kapcsolat-
ban. A jó megoldásokat �lábnyomokkal� jutal-
mazták, amit a csapatok felragaszthattak a falon
levõ térképükre. Minden napot imádsággal fe-
jeztek be. Összesen 4 csapat volt: Damaszkusz,
Lisztra,Málta és Filippi.

Hétfõn Pál apostol megtérésérõl volt szó.
Összesen 67 gyerek jött el. Második nap a liszt-
rai meggyógyításáról és Pál megkövezésérõl
hallhattak a gyerekek. 77-en voltunk.
A szerdai történetben az apostolt Filippiben

lázítás vádjával börtönbe zárták, de Isten ott is
vele volt. A rossz idõmiatt csak 62 gyerek gyûlt
össze. Az esõmegakadályozta a kinti játékokat,
ezért csocsó-, darts- és pingpongbajnokságot
rendeztek.
Csütörtökön tovább követhettük Pál apostol

útját, ami Rómába vezetett, ám közben hajótö-
rést szenvedett Málta szigetén. Ezen a napon is-
mét 77-en jöttek el.

Pénteken került sor az akadályversenyre, ahol
a csapatok összemérhették erejüket. 6 állomáson
bizonyíthatták tudásukat és ügyességüket.
A végeredmény a következõképpen alakult:
1. Lisztra
2. Damaszkusz
3. Filippi
4.Málta
A különbözõ bajnokságokban is megszület-

tek a gyõztesek: Csocsó bajnokság:
1. IzsákGábor � Tóth Balázs
2. SzabóDorottya � Fábián Ilona

Darts bajnokság: 1. Ruszkovics Patrik
2. Kiss Sándor

Ping-pong bajnokság:
Elsõ korosztály: 1. VargaKarolina

2.Móricz Sándor
Második korosztály: 1. FábiánDomokos

2. Gyökeres Dóra
Harmadik korosztály: 1. Sass László

2.Mészáros Attila
Senki sem maradt jutalom nélkül: az 1. és 2.

helyezett csokit, a 3. és a 4. helyezett pedig cuk-
rot kapott.

Fotó és szöveg:
SzabóDorottya � Fábián Ilona

2008-ban is �Játszóhét�

Játszóhét elsõ nap: mérkõzés a parkban

Ügyeskednek a lányok

A játszóhét résztvevõi
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VVíízzii KKaarrnneevvááll aa KKiiss--DDuunnáánn!!
2008. július 12-én Ráckeve és Sziget-

szentmárton helyszínnel, valamint a Kis-
Duna ezen szakaszán hagyományterem-
tõ szándékkal kerül megrendezésre a
Kis-Duna Vízi Karnevál. A karneválon
felvonuló hajók Ráckevén a Savoyai-
kastély elõtti stégnél gyülekeznek 8.00 és
9.30 között,majd a regisztráció után elin-
dulnak a szigetszentmártoni kikötõbe.

Itt a szabadstrand és a kikötõ területén
egész napos program várja a versenyzõ-
ket és a nézõket. A karneválon való fel-
vonulás feltétele, hogy a motorral hajtott

vízi jármû terménykompozícióval (virág, zöldség, gabonaféle külön-külön vagy párosítva)
legyen feldíszítve. A zsûrizésnél azok a
hajók elõnyt élveznek, ahol a �legénység�
jelmezbe öltözik. Nevezési díj hajónként
1800 Ft, melyet a Mártoni Csárda és
Fogadóban lehet befizetni. További infor-
máció: Tourinform-Ráckeve, 2300
Ráckeve, Eötvös u. 11. t.: 24/429-747, e-
mail: rackeve@tourinform.hu, Mártoni
Csárda és Fogadó, 2318 Szigetszent-
márton, Dunapart-Alsó 1. t.: 06/20/496-
0123, e-mail: peter@martonicsarda.hu.

Álláskeresõk, Gyesen, Gyeden lévõk és Dolgozók!

Irodai asszisztens, pincér, szakács, logisztikai ügyintézõ,
gyógymasszõr

Most ingyenmegszerezheti a bizonyítványt!
A képzést a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatja.

***

AzÚj Pálya program az Európai Unió támogatásával! A
közszférából elbocsátott alkalmazottaknak új lehetõségek:

gazdasági informatikus, irodai asszisztens, kereskedõ�boltvezetõ,
logisztikai ügyintézõ (távoktatásban is), panziós�falusi vendéglátó

képzések támogatottan!
***

és az
kiadók könyvei már aMátrixban is kaphatók!

Széles választékkal és kedvezõ árakon várjukÖnt!

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

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

Lapzárta: július 20.
Várhatómegjelenés: augusztus 1.

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:

BábelLászló,BalázsCsaba, ifj.BaloghLászló,
Béczi János,Bencze István,BurjánnéZsuzsi,Csikós

Lászlóné,D.Nagy Judit, dr.Domonkos János,
DulczDénes,GáborTamás,GáspárLászló,
Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné,

KancsárPéter,KõváriZoltán,KudarZsigmondné,
MészárosPálné,OrbánnéKiss Judit,OrosnéDávid
Ildikó,OroszLajosné,RichterGyuláné, dr.Rókus-
falvySylvia, dr. SiketPéter, SzabóAndrea,Szabó
Péter, SzabóSándor,Tóth István,VarsányiAntal,

Vass IlonaGyörgyi, dr.VörösAndrea
Készült 1000 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, GáborÁron u. 2/a

Éljen
a lehetõs

éggel!
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Pl: Dislexia, írás�olvasás, számolási nehézségek, vérnyomás problé-
mák (alacsony-magas, ingadozó), cukorbetegség,migrénes fejfájás, aller-
gia, emésztési zavarok: puffadás, székrekedés, hasmenés, hasfájás (kis-
gyerekeknél gyakori probléma), gerincferdülés, lumbágó, izületi fájdal-
mak, köszvény, csontritkulás.
Generációsan örökölt betegségekmegszüntetése.
Daganatos betegségek, nõgyógyászati problémák, férfiaknál impoten-

cia ésmerevedési zavarokmegszüntetése.
Valaha átélt rossz álom, betegségtõl, haláltól való félelem.
Továbbá: Biorezonanciás méregterhelés mérés, a szervezet teljes körû

méregtelenítése. Pl: radioaktív sugárszennyezettség megszüntetése, ne-
hézfém terheltségmegszüntetése, allergia, daganatos betegségek stb.

A biorezonanciás méregterhelés méréssel felderíthetõek a még csak
lappangási szakaszban lévõ betegségek, amelyek csak talán évekkel ké-
sõbb fognak problémát vagy súlyos betegséget(eket) okozni. Érszûkület
keringési zavarok, nyirokrendszeri zavarok, szív- és érrendszeri problé-
mákmegszüntetése, Dr. Josef Jonás professzormódszere alapján.
Bõvebben lehet tájékozódni a www.loalis.hu weboldalon és a

www.merlinvarazslo.extra.hu oldalon.
Mottó: �Ne hidd, hogy nem lehet meggyógyulni. A méregtelenített

testnek nem kell félni a betegségektõl.� Dr. Josef Jonas.
Személyes konzultáció: DÖMSÖDÖNaMátrix házban,Marlyin Péter

kineziológus, méregtelenítési tanácsadónál.
Telefonszám: 06-20/451-5371

Családi ház eladó
Összkomfortos 72m2 családi ház,
melléképülettel, nyári konyhával,

pincével, csendes helyen,
sürgõsen eladó a központban.

Tel.: 06-20-431-1397

Dömsöd területén az eltelt idõben sajnos
történt személyi sérüléses baleset.
2008.május 22-én 18 óra 25 perc körüli idõ-

ben, az 51-es úton az 53.6 kilométerszelvény-
ben egy dömsödi lakos 27 éves férfi a személy-
gépkocsijával Budapest irányából Baja irányá-
ba haladt. Egy tehergépkocsi elõzését követõen
jobbra lehaladt az útpadkára, majd a jármûvel
áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ott bele-
hajtott az árokba és felborult. Az autó annyira
megrongálódott, hogy a forgalmi engedélyét a
helyszínen az intézkedõ rendõrök elvették, il-
letve a sofõrt elõreláthatólag könnyû sérülések-
kel szállították kórházba. A balesetet a figyel-
metlen, gondatlan vezetés okozta.

Dömsödi bûnügyek�
Május 18-án 11.30 óra körüli idõben az Ady

E. utcában ablakbetörés módszerével törtek be
egy családi házba, és onnan rotációs kapát, szí-
nes TV-t, mikrosütõt és porcelánt loptak. Má-
jus 18-19-én azOrosz tanyán nyitott fóliasátor-
ból generátort, villanymotort, réz hûtõberende-
zést, lánctalpas görgõket loptak el, június 03-ra
virradóra Zetor alkatrészeket, villanymotort,
satut és tûzoltó szivattyú tömlõket /alumínium/
tulajdonított el ugyaninnen.AHorváth-kertben

lévõ Élelmiszer és Vegyiáru Boltból pénztárcát
és iratokat loptak el június 02-án 10.00-10.30
óra közötti idõben. A Thököly úton egy épülõ-
ben lévõ családi ház falaiból kihúzgálták az
elektromos vezetéket és ellopták június 03-ra
virradóra. Komolyan mondom, hogy a tolva-
jok elõtt nincs lehetetlen, ilyen képtelen cselek-
ményrõl még alig-alig hallottunk, falból kihúz-
gálni a vezetékeket és ellopni!!!??? Más épít-
kezésnél még esetleg lehet használni, de ennek
nagyon haszonvas gyûjtés jellege van� Meg
olyanmegélhetési bûnözés jellege is�Ajtófe-
szítés módszerével hatoltak be a Tókert utcá-
ban egy családi házba június 06-08. közötti
idõben és DVD lejátszót, TV dekódert loptak
el.
Június 09-én az esti órákban a Dömsöd,

Kossuth Lajos utcában családi tragédia történt.
Italozó édesapa, kellõ agresszivitással, védeke-
zõ gyerekember és egy súlyos szúrt sérülés. Az
ügyben a vizsgálatot a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság folytatja le.
Gázmérõ órát loptak a Felsõ Dunaparton

egy víkendháznál június 04-10. közötti idõben.
A Ságvári utcai Vízmû telepen egy személy-
gépkocsiból készpénzt loptak el június 09-én
16 óra 30 perc körüli idõben.

Információk esetén keressék Ódor Zoltán r.
zls. vagy Baka Miklós r. õrm., illetve Balázs
Csaba r.tzls. és Kajdácsi Imre r. tzls. dömsödi
rendõröket vagy bármelyik rendõrt.

Körözések
Takáts Péter 46 éves Dömsöd, Szabadság u.

97. sz. tartózkodási helyû férfi ellen a Szeghal-
mi Városi Bíróság adott ki körözést tartás el-
mulasztása bûncselekmény elkövetésemiatt.
Antal István 30 éves Dömsöd, Felsõ Duna-

part 3. sz. alatti lakos ellen a Fõvárosi Bíróság
BVCsoportja adott ki körözést.
Bödõ György 55 éves Dömsöd, Középsõ út

118. sz. alatti lakos ellen aRáckevei Rendõrka-
pitányságKözlekedésrendészeti Osztálya adott
ki elfogatóparancsot.
Tyukodi Béla 38 évesDömsöd, Fürst S. u. 1.

sz. alatti lakos ellen a Szentendrei Városi Bíró-
ság adott ki körözést testi sértés bûncselek-
mény elkövetésemiatt.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthe-

tik Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. höl-
gyet, a körözési elõadót is, vagy bármelyik
rendõrt.
A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszá-

mai: 06 24 518 680, 06 24 518 690, 06 30 960
0572, 06 20 444 1268

Ráckeve, 2008. június 23.

Helyesbítés
A júniusi számhátoldalán az 50 éve, 1958-ban konfirmáltak helyes névsora a következõ:

Állnak balról:Mészáros Szabolcs; Ács Bálint;Mészáros Csaba; Horváth Imre; Faragó Imre;
Szabó Péter lelkipásztor; Sörös László; Bencze Sándor,Molnár János.

Ülnek balról: HegedûsMária (Bodor Istvánné);Molnár Györgyi (Meixner Istvánné);
Csonka Emília (Galambos Zsigmondné); Dancsics Judit (Harsányi Mihályné); Kovács

Judit (Varga Istvánné); Gacs Julianna; Bödõ Mária (Kovács Zsigmondné); Nyerges Éva
(BárányGáborné).

Bármilyen probléma súlya nehezedik is Rád, ne add fel a reményt!

A Kineziológia One Brain módszere
megoldást adhat a nem szûnõ problémákra!

Rendõrségi hírek
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APetõfi tér

Hrsz.: 783
Alak: négyzet
Terület: 2988m2

Nagyvárosok házrengetegében a parkok, fás
terek adják az éltetõ oxigénforrást, a séta- és pi-
henõhelyeket, a játszótereket.
Dömsödön, a tér a Petõfi Sándor iránti tiszte-

letbõl, az újdonság, a tenni akarás vágya által
jött létre.
A mai Szabadság-, Bocskai-, és Petõfi S. ut-

cák által határolt terület /keleti oldalát az iskola
épületek és annak udvara határolja/ egykor pi-
actér volt, ahol hétfõn, csütörtökön és vasárnap
reggel volt a �piaci nap�.
Helyén, minden valószínûség szerint, 1972-

ben kezdték el a tér kialakítását. A régi piactér
helyett a Szigetbe hoztak létre betonasztalokkal
modernizált árusítóhelyeket. Az új piactér távol
esett a központtól, sem az árusok, sem a vevõk
nem kedvelték. Népünnepélyek rendezésére
használták. A református templom elõtti piac
megszûnte után, a területen egy négyzet alakú,
középtengelyes park létesült. Hasonlóan egy
súlyzóhoz, a középtengely keleti csúcsán, egy
posztamensen áll Petõfi S. mellszobra. A posz-
tamens egy téglalap alakú, süttõi márványból
készült 315 x 186 cm-es elõlapon áll. Középen
kissé délre elcsúsztatva, egy 52x37x7 cm-es la-
pon Petõfi Sándor felirat olvasható.
A szobron Marton, 1972 felirat található.

Marton László szobrászmûvész számos köztéri
alkotása díszíti Budapest tereit is, amellett a Va-
tikánban és Spanyolországban önálló szobor-
parkja van. A magyar szobrászat történetében
ez a korszak több neves mûvészt mondhatott a
magáénak, így Pátzai Pál, Somogyi József, Var-
ga Imre, Vass István, hogy csak a legtöbb önálló
karaktert felmutató alkotások létrehozóit említ-
sem, a teljesség igénye nélkül.
A téglalap alakú alapkõben Petõfi S. felirat

vésetett.
A �súlyzó� nyugati végén pedig egy szökõ-

kút épült, kör alakú medencével. A medence
északi és déli oldalán, pihenõhelyül két-két pa-
dot állítottak fel.

Néhány szó a szökõkútról

Az õsember szomját a folyók, patakok, ter-
mészetes forrásvizeibõl csillapíthatta. Nem is-
mert, hogy az elsõ, nyilvános és ember által lét-
rehozott kutak, amelyek minden szomjazó és
fáradt ember éltetõ vizét adták, mikor és kik ál-
tal készültek el.
Az utóbbi néhány száz évben születtek amû-

vészettörténeti értékû, esztétikai igényeket ki-
elégítõ híres kutak, "szökõ" kutak. Ilyen szem-
pontból Európa szerte híresek Róma szökõkút-
jai, de szépséges a budapesti Erzsébet tér Danu-
bius kútja, a várkert kis halaskútja stb.
ÁmÉ-Európa legszebb és legtöbb �meglepe-

tést� tartalmazó szökõkútjai minden bizonnyal
a St. Pétervár melletti Pavloksz-ba, I. Pál alapí-
totta 1780-ban, és Nagy Péter /1672-1725/
orosz cár egykori kedvelt nyári rezidenciáján ta-
lálható.A tengerrel érintkezõ hatalmas parkban,
számos klasszicista stílusú épület és egykor ne-
ves diplomáciai tárgyalások színhelyéül szolgá-
ló kis palota mellett és körül, szobrokkal díszí-
tett, vagy éppen kavicságyba rejtett szökõkút
csobog a park fái közt.
Ellentétben a fentiekkel, a modern szökõku-

takhoz többnyire nem tartoznak szobrászati ele-
mek. Tervezõi, a medence formájával, a vízsu-
garakat kilövellõ csõrendszerek ésmegvilágítás
technika kombinációjával hozzák létre az eszté-
tikai hatást. /Az ivókút jelleg háttérbe szorult./
Ilyen modern szökõkút díszíti pl. a szomszé-

dos Szlovákiában Kassa fõterét, vagy Ukrajná-
ban Kijev a fõváros tereit. Ehhez, a modern tí-
pushoz tartozik a dömsödi Petõfi tér kútja is.
A szökõkút környezete sajátosmiliõjével, bé-

kés és pihentetõ beszélgetések színhelye lehet.
Készítõi dömsödi, akkor fiatal iparosok vol-

tak, akik társadalmi munkával, legjobb tudásuk
szerint járultak hozzá a díszkút létrehozásához.
A kút medencéjét Gábor István kõmûves és
munkatársai Beton és színesmûkõ kombináció-
jával alakították ki. A beton felületét � kézi csi-

szolással � néhai id. Kecskés L. és a tanulóéveit
éppen befejezõ ifj. Kecskés Lajos tették esztéti-
kussá. A keringetõ szivattyút is magába foglaló
elektromos berendezést Kovács Lajos villany-
szerelõ; a vízvezeték elkészítése Orosz László
munkája.
A medence színe nemzeti színû volt, a víz,

kettõs spirálban fordult az ég felé. Ma ameden-
ce víz kék, alján a vízi algák jól látható nyomai-
val. A kútfej pedig több sugárban engedi fel a
vizet. A vízsugarakra esõ keleti nap szép kis szi-
várványokat produkál.

A tér fái és bokrai

A tér növényzetét, a mellszobor és a szökõ-
kút által határolt kis fátlan, területen kívüli
részre telepítették. 1973 Petõfi S. születésének
150. évfordulója volt. Ezt országszerte nagy
ünnepségek megrendezésével tették emléke-
zetessé. A Petõfi tér létrehozásával, a mellszo-
bor felállításával és a szökõkúttal, Dömsöd
minden bizonnyal méltón vette ki részét a Pe-
tõfi tiszteletbõl.
A Marton L. által készített szobrot, ünnepé-

lyes keretek közt, 1973. január 4-én avatták fel.
Ambruska Péter akkori tanácselnök és a tanács
tagjai megteremtették ahhoz, hogy az ünnepsé-
gen jelen levõ Fábián Zoltán, a Pest megyei Pe-
tõfi Emlékbizottság elnöke, Bodor Tibor szín-
mûvész, dr. Sipos Jenõ zenemûvészeti fõiskolai
tanár a Magyar Állami Operaház énekesei elis-
merését kiváltsa. /D. Nagy, J. � Szabó, A. és
Stein, J. /1992/.

Juharlevelû platán. Alatta jól látható a fagyal élõ kerítés

Parkok, kertek, szép fasorok Dömsödön
Júlia Szujkó-Lacza
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Az élõ növényzet

Az ünnepelt és az ünnepség méltó élõ keretét
létrehozó kerttervezõk, Hlatki Katalin, a Fõvá-
rosi Parkrendezõ és munkatársai �csendestárs-
ként� vettek részt, az ünnepelt elõkészítõ folya-
matban. A kerttervezõkOrosz Lajos neves Cala
és Amaryllis /Hippestrumm grandiflora hybri-
dum/ termesztõ kertész szakember közvetítésé-
vel kapták ezt amegbízatást.
A teret, a Petõfi, a Szabadság utcák és az is-

kola felõl fagyal /Ligustrum vulgare/ élõ keríté-
se övezi. Teljesen �nyitott� a Bocskai utcai ol-
dal.Miért?
A tervezõ felmérhetõ szándéka szerint örök-

zöld fás fajokkal emelte ki környezetébõl a
mellszobor területét. Ezt a �magasságot� letom-
pítva, alacsonyabb növésû fajokkal vette körül a
szökõkutat. A mellszobor mögött, jobb és bal
oldalán is keleti tuják /Thuja occidentalis/, a
posztamensnél Orogoni árciprus /Chamaecy-
paris lawsoniana/ állnak. Az utóbbiak erõteljes
fejlõdése és közelsége ma már szemmel látható
akadályt jelent a közeli tuják növekedésében.
A szökõkút északi és déli oldalán is kökény-

szilva /Prunus carasifera/, a vadfajhoz közeli
változatának bokor magasságú példanövényei
díszlenek a vízesés formájú Oregoni árcipru-
sokkal együtt. Porzós tobozkái bíborpirosak,
kora tavasziak, egyéves, apró termõs tobozai
õsszel barnulók.Akökényszilvák a tavasz hófe-
hér menyasszonyi csokrai. Ugyanez a faj maga-
sabb, majdnem fa alakú egyedei, a tér keleti ol-
dalát is díszítik.
A mellszobor és a szökõkút közötti kis belsõ

tér és az utak dolomit murvával fedettek és kõ-
vel határoltak. A tér felújításakor hódoltak az
akkori divatnak és a kavicsos utakat dolomit
murvával fedték. A dolomit, természetes és
mesterséges aprózódása esetén is �élre�, élesre
törik. Ezen járni szinte nehézséget okoz!
A kis belsõ tér és az utak között, az északi és

déli oldalon egyaránt szürke luc példányok
díszlenek. Mellettük, a déli oldalon egy édes�
nemes, rózsaszín virágú, kb. 7 m magas óriás
kagyló mandula /Amygdalus communis, syn.
Prunus amygdalus/ áll. Élettartama 20-50 év is
lehet.Magja élelmiszer /marcipán/ alapanyag és
gyógynövény is. Idegen megporzású, így egy
mellé ültetett 2. példánnyal, vagy egy megha-
gyott saját csemetével komoly termés várható
róla. Tavasszalmint óriás csokor gyönyörködte-
ti a szemet.
Az óriások közelében egy kis galagonya

/Crataegus/ bokor szerénykedik. A Bocskai ut-
cához közel pedig nyírek /Betule pendule/ dí-
szelegnek. A Bocskai és Szabadság út sarkánál
korai juhar /Acer pseudoplatanus/, újból korai
juhar,majd a sarkon egy kis birs bokor /Cydonis
oblongs/ nõ. Valószínû, hogy egy birsre oltott,
mára kipusztult fa maradványaként. A szobor
mögötti sétánynál korai juhar, és folytatásában
nyíreket telepítettek.

A Petõfi Sándor utcai felöli élõ kerítés a fa-
gyal, s felette magasodnak a páratlanul szár-
nyalt levelû, tört fehér virágzatú, õsszel, göm-
bös-körte alakú vörös terméseivel díszt adó ker-
ti madárberkenye /Sobrus aucuparia/ szép fái.
Termése cseranyagot, savakat, illóolajat, C-vi-
tamint tartalmaz. Magja, madáreleség. Az észa-
ki oldal Szabadság út felöli sarkában kb. 5-6 éve
egymamár szépen fejlett cseresznyefát /Prunus
avium/ ültettek. A Petõfi S. utcai bejáró jobb és
bal oldalán egy-egy koreai juhar /A.
piatanoides/ és egy platánlevelû juhar állnak õrt.
Mindkettõ hazai, elsõsorban hegyvidéki juhar-
faj, amelyrõl õsszel az összetett fürtben álló ter-
mések leválnak a kocsányról, szárnyas lepen-
dékeivel együtt. Az ikerlependéket mint propel-
lert forgatja a szél. Ezzel a repítõ készülékkel
pörögve, amagokmessze eljutnak, elterjedésük
a helyi kertekben megfigyelhetõ. A korai juhar-
nak figyelemre méltó légszennyezést tûrõ tulaj-
donságára az 51-es útmentén, Dunavarsány kö-
zelében látható fasor hívja fel a figyelmet.
A �kerítés� mellé ültetett fafajok jó növeke-

désûek, a platánok magassága a 10 métert is
meghaladja, ami kedvezõ életfeltételekre utal.

AHõsök tere

Hrsz.: 682
Ter.: 2588m2

Alakja szabálytalan sokszög
A tér MDCCCLX111 /1873/-ban, klasszici-

záló stílusban épült Községháza ma polgármes-
teri hivatal elõtti tér. A községháza építésérõl
elõször Bereményi Gábor �Parasztnapló�-jában
találunk említést /Bereményi, mscr, 1847-
1908/. Egy az 1901-es évvel dátumozott képes-
lapon � amely Kocsis László Dömsödrõl ké-
szült fényképgyûjteményének számunkra fon-
tos darabja � egy 8-10 éves fákkal gyéren beül-
tetett, s kissé düledezõ karámmal körülvett terü-
let látható.Akkor a teret keletrõl egyszerû földút
határolta. Az elõbbiekben említett fényképgyûj-
temény következõ darabja az 1920 és 1930 kö-
zötti idõszak állapotát mutatja. Ekkor a kert
északi felén már áll az I. világháborús emlék-
mû, a református templom közelében, az egy-
kori karámot fehér rácsos vaskerítés váltotta fel.
A Kudarné által /2005/-ben szerkesztett kiad-
ványban a szobor készítõje Szentgyörgyi Lajos
szobrászmûvész volt. Készült 1924-ben, Bödõ
Mihály emlékezete szerint. /Magán az emlék-
mûvön sem, évszám sem a mûvész neve nem
szerepel./ A háborús emlékmûmintegy ellensú-
lyaként, a kert déli oldalán, beton talapzaton áll
a zászlórúd. A Polgármesteri Hivatal megköze-
lítését kb. a tér közepét átszelõ K-Ny-i irányú
kis átjáró segíti. A fénykép kronológiára és a je-
lenlegi állapotra alapozva megállapítható, hogy
a jelenlegi kerítés a harmadik az egykor névte-
len tér körül.Mai elnevezése, az emlékmû elké-
szülte, azaz 1924-re datálható. A tér �születési
idején� is beszorult a községháza /a közösség

háza/ és az úttest közé. Alakja megnyúlt és kes-
keny. Hossza 140, szélessége 20 lépés. A már
említett 1901-es dátumozású képeslapon, a ke-
leti és a nyugati oldalra ültetett fák láthatók.Ma-
gasságuk alapján röviddel a községháza építése
után, vagy azzal egyidõben ültethették õket, a
kert középútja mellettiekkel együtt. Napjainkra
ezek a fákmár hatalmasra nõttek, egyeseken sé-
rülések nyomaival. Közülük bizonnyal a leg-
öregebbek közé tartoznak a vadgesztenyék
/Aesculus hippocastanum/. Balkáni�elõázsiai
származású faj, kérge és magvai gyógyító hatá-
súak. Az Aesculus név egyjeles, reneszánsz ko-
ri botanikus nevét õrzi. Itt a vadgesztenyék az
északi és a nyugati kertoldalt díszítik. A déli ol-
dalon, kora tavasszal a szép lombozatú, korai
juharfák /Acer pseudoblatanus/, szemben a Pe-
tõfi térrel � több, juharlevelû platán /Platanus
acerifolius/ kél versenyre az öregebb fákkal.
Méreteik alapján, a Petõfi teret nyugatról hatá-
roló platánokkal egyidõben ültették õket. Az
öreg fák alkotta kétoldali fasor alatt, az észak-
nyugati és a dél-nyugati saroknál is az arany-
vesszõ bokrai aranysárgulnak a kora tavaszi
napsugárban. Virágzásukmegelõzi a levelek ki-
fejlõdését. A hatalmas öreg fák közé a kökény-
szilva bordópiros levelû változatát /Prunus
cerasifolia var. atropurpurea / ültették kb. 10 év-
vel ezelõtt. Színkontrasztjukkal növelik a tér
esztétikumát. Tulajdonképpen két fasorból álló,
erõsen árnyékolt tér belsõ részén mályva cserje
/Hybiscus syriacus/, a saját ártári erdeinkben õs-
honos, májusban fehér virágfürtökkel ékes má-
jusfa vagy zselnicé meggy /Prunus padus/, az
ugyancsak honos gyalogbodza /Sambucus
nigra/, díszalma fácskák /Malus floribunda/ és
rózsabokrok fordulnak elõ, részben ültetve,
részben, pedig spontán betelepedés révén.

Juhar termésfüzér, melyen jól látható az
ikerlependék
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A Hõsök terére, mint kertre, mindez ideig
az örökzöld fajok hiánya volt a jellemzõ.
Azonban 2008 áprilisában, a keleti oldali fa-
sor alá tûztövis /Pyrecantha ciccinea/ bokro-
kat ültettek, ezt a növényt õsszel vöröslõ bo-

gyói attraktívvá teszik, ágtövisei pedig ne-
hezen kezelhetõvé. A nyugati oldal hatalmas
fái alá pedig, ugyanebben az idõben tulipán-
fák /Liliodendron tulipifera/ fácskái kerül-
tek. Észak-amerikai származású. Levélle-
meze csaknem egészen a levélválltól párhu-
zamos szélû, négykaréjú, csúcsa szélesen le-
vágott, kicsípett. Virágai 6-8 cm szélesek.
Szépségük kibontakozása dönti el, hogy a
faj igénye és jelenlegi élõhelyük összehan-
golt-e.
A kertgondozókat amagas, száz évvel koráb-

ban elültetett fák nehéz feladat elé állítják. A tér
másoktól elütõ sajátsága, hogy részben hazai
lombhullató fajokkal betelepített, régi kert,
amely a két világháborúban elesett fiatal férfi-
aknak õrzi az emlékét.
Akert eredeti funkciója, többmint egy évszá-

zada, a község adminisztratív központjának vé-
delme a portól és a zajtól. A két fasorból álló té-
ren koratavasszal, a még lombtalan fák alatt az
aprócska mezei tyúktaréj /Gagea pratensis/ sár-
ga virágai mellett, az ugyancsak honos erdõs
sármány /Ornithogallumumbellatum/ és a jó ér-
zékkel idetelepített nagy árnyékliliom /Hosta
plantaginea/ és a zászlótartó körül a japán
árnyékliliom /H.japonica/ jól viselik a direkt
fény hiányát.
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Vadgesztenyék virágzásuk végén a Petõfi
téren. Alatta a Hõsök emlékmûve

helyezkedik el

Indulhatunk? � kérdezi a sofõr az utasokat
indulás elõtt. Ugye ismerõs? Biztos vagyok
benne, hogy már számtalanszor hallotta vagy
feltettemaga is ezt a kérdést. De biztos, hogy az
utasoktól kell érdeklõdni, hogy minden feltétel
adott-e egy hosszú utazásra? Vagy a fenti kér-
dés csak egy önigazolásra, önnyugtatásra al-
kalmas frázis, melyet költõi kérdésként tesznek
fel a gépjármûvezetõk? Remélhetõleg nem így
van, hiszen az indulás csak az utazás kezdete,
melyet mindenkor biztonságos, a szabályokat
betartó, etikus közlekedésnek kell követnie és
mindenki számára megnyugtató érkezéssel
kell zárulnia. Ez a rendõrség egyik legfõbb cél-
kitûzése is.

Aközlekedés etikája
A biztonságos közlekedés mindannyiunk

számára fontos, ám abban is szerepe van min-
denkinek, hogy mennyire biztonságosak az út-
jaink. Sajnálatos tény, hogy a legtöbb baleset
elsõdleges oka a közlekedõk helytelen maga-
tartása: a gyorshajtás; irányváltoztatás, haladás
és kanyarodás szabályainak megsértése; el-
sõbbség meg nem adása; a szeszesital vagy
drogfogyasztás stb. A halálos kimenetelû bal-
esetek legfontosabb rizikófaktorai: a fáradtság
miatti figyelmetlenség vagy elalvás; a biztonsá-

gi öv vagy egyéb biztonsági felszerelések (pl.
gyerekülés, bukósisak, csomagrögzítõ háló, lát-
hatósági mellény) használatának elhanyagolása
stb.
Az utakon, az utcán való helyes viselkedést

leggyakrabban a józan ész diktálja. Mindegy,
hogy szabály, törvény vagy közmegegyezés ha-
tására, a közösségi, felelõs gondolkodás, a türel-
messég, a figyelmesség és az udvariasság min-
denkire nézve kötelezõ. Ha ezt amagától értetõ-
dõ viselkedést minden közlekedõ betartaná, ak-
kor azok a közúti közlekedést érintõ szankciók,
amelyeket idén vezettünk be, már nem is lenné-
nek olyan szigorúak, mint ahogyan azt ma so-
kan gondolják.

Korkép �Kórkép
Bár az elmúlt években is számos hathatós in-

tézkedésre került sor a közlekedésbiztonság ja-
vítása érdekében, a közúti közlekedési balese-
tek száma továbbra is elfogadhatatlanul magas.
Döbbenetes tény, hogyEurópa útjain éven-

te 1,3millió baleset történik,melynekmérlege
40 ezer haláleset és 1,7 millió sérülés. Az ezen
statisztikán alapuló kérdéskör egyre nagyobb
szerepet játszik a közösségi politikában, sõt az
ehhez kapcsolódó programok és normákmár az
EU legfelsõbb politikai szintjéhez, az Európai
Tanácshoz és az Európai Bizottsághoz kötõd-

nek. Ez nem volt mindig így. Az 1990-es évek
elejéig a közösségnekmég nemvolt egyértelmû
hatásköre a közúti közlekedésbiztonság terüle-
tén, így a célok eléréséhez szükséges intézkedé-
sek kidolgozása jelentõs nehézségekbe ütkö-
zött. Változást az 1993. évi Maastrichti Szerzõ-
dés hozott, amely megteremtette a hatékony lé-
pések megtételéhez nélkülözhetetlen jogi felté-
teleket és eszközöket. Az ezredfordulótól gõz-
erõvel meginduló uniós gépezet számos
formában megnyilvánult, többek között tör-
vényalkotásban, projektek indításában, vala-
mint kutatások támogatásában. Az EU Közös-
ségek Bizottsága 2001. szeptember 12-én ki-
adott egy ún. �Fehér könyv�-et, mely 2010-ig
meghatározza az unió közlekedéspolitikai fel-
adatait. A Fehér könyv legfõbb célkitûzése,
hogy az unióban 2001-hez képest 2010-ig 50
százalékkal csökkenjen abalesetbenmeghalt
személyek száma.
E cél elérése érdekében következetes erõfe-

szítésekre van szükség. Az európai közlekedés-
biztonsági cselekvési program a következõkben
határozzameg a legfontosabb tevékenységeket:
a közutakat használók felelõsségteljesebb ma-
gatartásra való ösztönzése (a szabálykövetõma-
gatartás erõsítése és a veszélyes magatartásfor-
mák fokozottabb üldözése), biztonságosabb jár-
mûpark kialakítása amûszaki innovációk támo-
gatásával, a közúti infrastruktúra fejlesztése az
információs és kommunikációs technológiák
használatával. A tervezett további kezdeménye-
zések között szerepel a közúti balesetek által
okozott sérülésekre vonatkozó statisztikai ada-

Közlekedni márpedig, muszáj�
�denemmindegy, hogyan!
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tok gyûjtése és elemzése, valamint az optimális
megoldások keresésére irányuló kutatás.
Hazánk közlekedéspolitikai programját �

amely a �Magyar Közlekedéspolitika
2003�2015� címet viseli � az Országgyûlés
2004 elején fogadta el. A programban, amely-
nek elfogadásakor hazánk még nem volt az EU
tagállama, a közösségi szándéknál valamelyest
enyhébb célkitûzéseket fogalmaztak meg. Ezek
a következõk: a személysérüléses balesetek és a
halálos áldozatok számának 2010-ig történõ 30
százalékos, valamint 2015-ig történõ 50 szá-
zalékos csökkentése.
A kitûzött célok jobban megfelelnek a ma-

gyar valóságnak, reálisabban tükrözik a közle-
kedésbiztonsági helyzetben rejlõ lehetõségeket.
Infrastruktúránk kedvezõtlenebb, anyagi lehe-
tõségeink korlátozottabbak, így az 50 százalé-
kos csökkenés elérése hazánkat a fejlettebb uni-
ós tagállamoknál jóval nagyobb kihívás elé állí-
taná. Érveinket az EU is elfogadta.Magyaror-
szág tehát a 30 százalékos vállalásával kíván
hozzájárulni a 2010-ig kitûzött európai célok
teljesítéséhez.
Az 1990 és 2000 közötti egy évtized alatt a

személysérüléses balesetek száma több mint 37
százalékkal, ameghalt személyek száma 51 szá-
zalékkal, ezen belül pedig a közlekedési balese-
tek következtében elhunyt gyermekek száma 65
százalékkal csökkent. Az adatok alapján kije-
lenthetõ, hogy Magyarország a 90-es években
egyszer már megvalósította azt a célkitûzést,
melyet a Fehér könyv jelenlegmeghatározott.
Ebben az idõszakban a balesetek súlyossági

fokát is kedvezõ változások jellemezték, ugyan-
is az 1.000 balesetre jutó halálos áldozatok szá-
ma 87-rõl 67-re esett vissza.
Ezek a változások olyan környezetben zajlot-

tak le, amikor a gépjármûvek száma évrõl évre
növekedett, s ezzel párhuzamosan aközúti forga-
lom is zsúfoltabbá vált.Míg 1968-ban kevesebb,
mint 1 millió gépjármû közlekedett hazánk útja-
in, addig2007-bena forgalombahelyezett gép-
jármûvek számamár meghaladta a 3,5 milli-
ót. A gépjármûpark növekedése és a balesetek
számának csökkenése azt jelzi, hogy a mobilizá-
ciós szint fejlõdése nem feltétlenül jár együtt a
közúti balesetek számának növekedésével.
Az ezredfordulót követõen � 2001 és 2006

között � hazánk közlekedésbiztonságát összes-
ségében kedvezõtlen statisztikai adatok jelle-
mezték. 2007-ben azonban a baleseti számok
alapján már a közlekedésbiztonsági helyzet ja-
vulása figyelhetõ meg. 2007-ben 20.630 sze-
mélysérüléses közúti közlekedési baleset tör-
tént, ami 1,65 százalékkal kevesebb,mint 2006-
ban. A halálos, a súlyos és a könnyû sérüléses
balesetek száma biztató módon egyaránt csök-
kent.Míg a 90-es évek elején a közúti áldozatok
száma meghaladta a 2.100 fõt, az ezredforduló
évéig ez a szám jelentõsen, 1.200 fõre csökkent.
2007-ben 1.203 fõ vesztette életét Magyaror-
szág közútjain, közel 8 százalékkal kevesebben,
mint az elõzõ évben.

Új szabályozás
Mint ahogyan azt fent írtam, a legtöbb bal-

eset okozója az emberi figyelmetlenség és
olyan alapvetõ szabályok be nem tartása, mint
pl. az ittas vezetés és a biztonsági felszerelések
használatának elhanyagolása.
Hazánkban a szeszesitaltól befolyásolt álla-

potban okozott balesetek száma európai vi-
szonylatban mérve is magas. Míg 2000-ben át-
lagosan 100 balesetbõl 11,8-at okoztak ittasan,
2007-re ez a szám 13,2-re változott. Elmondha-
tó, hogy átlagosan minden nyolcadik személy-
sérüléses közlekedési balesetet ittasan okozták.
Magyarországon � a zéró tolerancia egyik or-

szágában � az ittas vezetõk kiszûrése érdekében
a véletlenszerû légalkohol ellenõrzést (random
breath testing) alkalmazzuk. 2007-ben
1.400.000 alkoholszondás ellenõrzés történt �
átlagosan számítva a lakosság közel 14 százalé-
kát vonták ellenõrzés alá �, s ebbõl mintegy
45.000 bizonyult pozitívnak. Ez nagyságrendi-
leg azt jelenti, hogy az ellenõrzött jármûvezetõk
3,2 százaléka volt ittas.
A Közlekedéstudományi Intézet felmérése

alapján hazánkban lakott területen a kötelezet-
tek 45 százaléka, lakott területen kívül 50 száza-
léka, autópályán pedig 63 százaléka kapcsolja
be a biztonsági övet.
A statisztikai adatok alapján 2006-ban a köz-

úti balesetben megsérült, gépjármûben utazók
több mint fele bizonyítottan nem használt biz-
tonsági övet. Ennél rosszabb a helyzet a gépjár-
mûben utazó, és a balesetben életét vesztõ 889
személy esetében, akiknek nem kevesebb, mint
73 százaléka (!), azaz 647 fõ mellõzte az öv
használatát. A tapasztalatok egyébként az öv-
használat folyamatos, de lassú növekedésétmu-
tatják, mely azonban még mindig nem éri el a
kívánatos szintet.
A meghatározott célok megvalósítása érde-

kében mind a balesetmegelõzés, mind a rendõri
ellenõrzés tekintetében a rendõrség 2008. évi te-
vékenységét a közúti tragédiák létrejöttében
leginkább meghatározó szerepet játszó, sza-
bályszegõ, veszélyes közlekedési magatartások
visszaszorítására összpontosítja. Ezek a követ-
kezõk:
� a sebességnemmegfelelõ alkalmazásamiatt be-
következett balesetek számának csökkentése;

� a passzív biztonsági eszközök használatának
fokozása;

� az ittas jármûvezetéssel szembeni szigorú fel-
lépés;

� a gyermekbalesetekmegelõzése, a helyes köz-
lekedésre való nevelés;

� a gyalogos, kerékpáros és a láthatósággal kap-
csolatos balesetek csökkentése.
2008. január 1-jétõl számos olyan jogszabá-

lyi változás történt, amely hozzásegíthet minket
ahhoz, hogy hazánk útjain a közlekedés bizton-
ságosabbá váljon. Ezévi feladataink közül az
egyik legjelentõsebb az új szabályozás megis-
mertetése a közlekedõkkel, és a hatóságok általi
következetes alkalmazása.

Objektív felelõsség
A változások egyik legjelentõsebb eleme, a

közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény-
ben rögzített objektív felelõsség, amely azt kí-
vánja elérni, hogy a jármûvek üzembentartói fo-
kozott felelõsséget érezzenek azért, hogy a jár-
mûveket használók
� amegengedett legnagyobb sebességre,
� a vasúti átjárón való áthaladásra,
� a jármûforgalom irányítására szolgáló fényjel-
zõ készülék jelzéseire,

� a jármûvel történõmegállásra és várakozásra,
� az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
� a behajtási tilalomra, a kötelezõ haladási
irányra, valamint

� a természet védelmére vonatkozó elõírásokat
betartsák.
Az üzembentartóval szemben, az egyes elõ-

írások megszegése esetén, a szabályszegés sú-
lyosságának arányában 30.000 és 300.000 Ft
közötti közigazgatási bírságot kell kiszabni. A
bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a
Magyar Köztársaság Kormánya a rendõrséget
jelölte ki. A bírságot kiszabó határozat megho-
zatalára a hatóságnak a jogsértést követõen 60
nap áll rendelkezésre.
A közigazgatási bírságot a 2008. május 1-je

után elkövetett szabályszegések miatt kell ki-
szabni. Az ezt megelõzõ idõszakban az eljáró
hatóság írásbeli tájékoztatást küldött azon jár-
mûvek üzembentartóinak, amelyekkel a koráb-
bi felsorolásban szereplõ szabályszegések bár-
melyikét elkövették. A tájékoztatás egyebek
mellett tartalmazta az adott szabályszegés(ek)-
hez tartozó bírság összegét is.
A hatálybalépés óta eltelt idõszakban az I.

fokú közigazgatási hatóságok több, mint
15.000 határozatot hoztak, a kiszabott bírsá-
gok összegemeghaladja az 580millió forintot.
Fontos megemlíteni, hogy szabálysértési eljá-

rásban azzal a személlyel szemben pénzbírság
nemszabható ki, akivel szemben a szabálysértési
eljárás alapjául szolgáló elõírás megsértése miatt
közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
A tulajdonosi felelõsség elvét Európában

számos országban alkalmazzák (pl. Spanyolor-
szágban, Hollandiában, Franciaországban, Bel-
giumban, Ausztriában, Szlovéniában, Nagy-
Britanniában), ugyanakkor elmondható, hogy
nincs két teljesen azonos rendszer, azaz � az
esetleges hasonlóságokmellett �minden ország
egyedi megoldást alakított ki.

Elõéleti pontrendszer szigorítása
Amásik jelentõs, 2008. január1-jévelbekövet-

kezõ változás a közúti közlekedési elõéleti pont-
rendszer szabályaiban történt. A módosítások a
pontrendszer céljának hatékonyabb elérését szol-
gálják, azaz hogy a jármûvezetõk vezetõi enge-
dély átmeneti elvesztésével történõ fenyegetettsé-
gemegfelelõmértékû legyen.Eza jogkövetés irá-
nyába történõ tereléshez elengedhetetlen volt.

Folytatjuk.
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8. b. osztály
Ülnek balról: Várkonyiné Bodor Mária; Ispánné Czibolya Andrea; Sánta Istvánné; Krnájszki Istvánné; Varga Gézáné;
Mészáros Pálné ig.; Pergerné Kenesei Krisztina; Bábelné Varga Judit; Tóthné Porvay Zsuzsanna; Pozsár Józsefné; Nagy
Lászlóné. Állnak I. sor: Pethesné Nyári Katalin; Keresztes Gergõ; Sarkadi Magdolna; Stojka Elizabet Laura; Nagy Kata-

lin; Szabó Tímea osztályfõnök; Kõvári Bori; Stojka Katalin; Fabula Annamária; Masznicsek Éva; Kovács Bálintné
Állnak II. sor: Gerenday Éva; Lázár József; Turóczi Péter; Dudás Sándor Koppány; Perger Attila; Csaplár Bence;
Muránszki Zsigmond; Makula László; Karádi György; Márkus Lóránt; Bógyis György; Márkus Róbert; Polgár Edit

8. a. oszály
Ülnek balról: Várkonyiné Bodor Mária; Ispánné Czibolya Andrea; Bak Gáborné; Krnájszki Istvánné; Varga Gézáné;
Mészáros Pálné ig.; Pergerné Kenesei Krisztina; Bábelné Varga Judit; Gerenday Éva; Szabó Tímea; Nagy Lászlóné

Állnak I. sor: Pethesné Nyári Katalin; Joó Anikó; Burján Boglárka; Bai Nikolett; Lázár József osztályfõnök; Dóró Anita;
Büti Bernadett; Mendi Betti; Alberczki Nóra; Kovács Bálintné.

Állnak II. sor: Varga Csaba; Gyökeres Gábor; Bognár Dénes; Szomszéd Norbert; Ádám Gábor

(A fotókat Bábel László készítette)

8. e osztály ballagói név szerint: Rupa Tamás; Végh Adrián. Osztályfõnök: Gulyás Lászlóné


