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Mozgalmas napokat élünk át az utóbbi hetekben. Szinte kapkodja az ember a fejét,
hogy semmibõl se maradjon ki. A nagypolitikában az ország egészét érintõ pénzügyi
válság határozza meg a tennivalókat. Elõrejelzések szerint ez az önkormányzatokat is
érinti majd, de konkrét ismeretek hiányában
egyelõre csak kérdéseket fogalmazunk meg,
amelyekre a válaszokat majd csak a késõbbiekben ismerjük meg.
Szûkebb környezetünket most a Kígyó –
Gyóni utca felújítása kapcsán, az útépítéssel
kapcsolatos kérdések foglalkoztatják. Ezt
megerõsíthetik képviselõtársaim is, tõlük is
sokan érdeklõdnek. Nagyon sokan szeretnének információhoz jutni személyesen és telefonon is, elsõsorban arról, hogy az az utca,
ahol laknak, mikor kerül felújításra. Az
utóbbi években felújított utak kivételével
szinte Dömsöd minden szegletében megtaláljuk azokat a problémákat, amelyek – sajnos – hozzátartoznak mindennapjainkhoz.
Természetesen, egyszerre, egy varázsütésre
nem tudjuk valamennyi ilyen irányú gondot
megoldani, de azon dolgozunk, hogy a meglévõ nehéz gazdasági környezet ellenére is
fokozatosan javítsuk életkörülményeink e
fontos szegmensét.
A hiteles tájékoztatás miatt tekintsük át az
ez évben elvégzett munkákat, és a folyamatban lévõ pályázatokat, terveket. Most fejezõdött be a Kígyó – Gyóni utca felújítása,
amely érdekes kérdéseket vetett fel. Néhányan nehezményezték, hogy miért pont ezt
az utcát választottuk ki, és miért van ez az
alapos munka, minek kellett ennyire komoly
alapot készíteni? Én csak remélni tudom,
hogy ezután ez lesz a mérce, és az útjaink
hasonló alapossággal fognak készülni. Az
biztos, hogy ezt nem kell egy-két év múlva
foltozgatnunk. Hogy miért pont ez az utca?
Egyrészt tragikus állapotban volt, másrészt
az iskolások jelentõs része ezt az utcát hasz-

nálja az iskola megközelítésére. Indoknak ez
is elég kell, hogy legyen, de az sem elhanyagolható, hogy erre nyertünk pályázati pénzt.
Ezzel párhuzamosan épül a már tavaly megígért Kossuth L. utcai járda is. Itt egy tévhitet kell eloszlatnom, nem a múlt hónapban
általam említett német térkõbõl épül. Ha az
valamikor megvalósul, akkor sem megy
ilyen gyorsan, a nagyon magas fuvarköltség
jelenleg elérhetetlenné teszi. A Kossuth Lajos utca páratlan oldalán épül a járda, és az
Ady Endre utca és a Bajcsy Zs. utca közötti
szakaszra telik most az elnyert pénzbõl. A
másik oldalon a buszmegálló, az üzletek
elõtti térkövezés csak az üzlettulajdonosok
jelentõs hozzájárulásával valósulhatott meg.
Ezzel párhuzamosan a két északi buszmegálló is szilárd burkolatot kap.
Más, hasonló pénzügyi problémákkal
küszködõ településekkel együtt azért vagyunk nehéz helyzetben, mert a pályázatokat csak a megfelelõ kiviteli tervekkel együtt
lehet benyújtani, és bizony a tervek elkészítése pénzbe kerül. Az erre a célra szánt keretünket el is költöttük.
A Zrínyi utca felújítására fél-sikerrel pályáztunk. A kifogástalan munka pénzhiány
miatt nem került támogatásra, remélem, csak
ideiglenesen. Várjuk a Somogyi Béla utca
pályázatának eredményét. Ez egy nagyon
nagy volumenû beruházás lenne. Közel 50
millió forintot szeretnénk nyerni a teljes felújításához. Itt az elsõdleges feladat a csapadékvíz elvezetése, mert a mély fekvése miatt
egy-egy esõ után katasztrofális állapot tanúi
lehetünk. A tervek szerint egy frappáns mûszaki megoldással az 51-es út másik felén
lenne elvezetve a csapadékvíz. A szilárd
burkolat visszaállításával együtt járda is készülne. Átdolgoztuk és ismételten benyújtottuk a sikeres, de forráshiány miatt nem támogatott pályázatunkat, amelynek keretében
Folytatás a következõ oldalon

2

XVIII. évfolyam 11. szám

a belterületi utak szilárd burkolatot kapnának. Mi a Ságvári utca, az Elõre utca és a
Felszabadulás utca újjáépítését tervezzük,
közel 200 milliós költséggel. Ezeknél a pályázatoknál még az idén várjuk a döntést,
akárcsak a katolikus temetõ közelében, az
Esze Tamás utca és a Széchenyi utca találkozásánál kialakított parkoló-park megvalósítására is.
Elkészült a Dózsa György úti óvoda gyalogátkelõjének tervezése, amely a Közlekedés Felügyelõség elõtt van elbírálásra. Ez
sem egyszerû dolog, közel ötszázezer forintunkba kerül, mire felfestik az ott tényleg
nélkülözhetetlen zebrát.
Elkezdõdtek azok a tervezési munkák,
amelyek a Rákóczi út, az 51-es út, a Zrínyi
utca, a Jókai utca csomópont közlekedését
szabályozná. Ezzel együtt készülnek a dabi
buszöböl tervei is.
Elfogyott a mart aszfalt, sajnos. Azért jó
néhány utca minõségén javítottunk segítségével. Jutott a Tóth József utcába, a Tókert
utcába, a Váczi utcába, a Felsõ-szigeti útra, a
Dabi körútra.
Túl vagyunk a Petõfi Múzeum nádtetejének teljes felújításán.
Szintén pályázati pénz segítségével folyik
a Családsegítõ szolgálatnak helyet adó épületünk felújítása, akadálymentesítése. November végéig be kell fejeznünk az építkezést.
Az Oktatási Minisztériumtól kapott egyházi ingatlanok után járó kárpótlási pénz egy
részébõl elkészült a templomaink dísz-megvilágítása. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi

folyamatos próbaüzem után az esténkénti három-négyórás üzem csak emeli településünk
látványát.
Elindult az újabb ciklus a Leader mozgalom keretei között. Október 15-tõl adhatók
be a pályázatok. A Dömsödi Horgászegyesülettel és a Még 1000 Év Dömsödért Egyesülettel együttmûködve minél több pénzt szeretnénk Dömsödre hozni. Az Egyesület játszóteret szeretne építeni, folytatva azt a kezdeményezést, amelyet ezzel a céllal kezdtek
az aprópénzek összegyûjtésével. Mi is tervezzük egy másik játszótér építését, szeretnénk a Petõfi utcai Petõfi ház felújítását, annak bevonását a közösségi életbe. Segítünk a
Dömsödi Református Gyülekezetnek a
templom felújításához szükséges kb. 10 millió forint megszerzésében. És ezzel még
nincs vége a Leader mozgalom nyújtotta lehetõségeknek.
Ezek azok a beruházások, amelyek jelenleg foglalkoztatnak bennünket. Ettõl függetlenül ugrásra készen várunk a kész iskolatervünkkel a pályázat kiírására. A jövõ év elején meg kell terveztetnünk az „új iskola” felújítását, valamint a dabi óvoda bõvítését is.
És persze újabb utcák felújításának tervét is
meg kell rendelnünk.
A dabi óvoda említése kapcsán jutott
eszembe, hogy a tagintézmény most ünnepelte harmincadik születésnapját. Köszöntöm az elmúlt harminc év alatt odajáró óvodásokat, és köszönöm az õket nevelõ, babusgató óvodapedagógusoknak, dajkáknak a
csupa szív nevelõmunkáját.

Az elmúlt napokban az Euroship Kft. tulajdonosa nyilvános tájékoztatót tartott a beruházás folyamatának állásáról, nagy érdeklõdés mellett. Nos, az megállapítható, hogy
komoly szakértõi munka után körvonalazódnak a kikötõ tervei. Az is egyértelmû, hogy
bizony vannak még elõttünk nem igazán tiszta kérdések, elsõsorban az esetleges duzzasztás utáni talajvíz-mozgás mûszaki korlátozása nem igazán átlátható. Tudva azt, hogy
Hollandiában mindennaposak az ilyen problémák, biztos vagyok abban, hogy ez nálunk
sem fog legyõzhetetlen gátat okozni. Azt a
tájékoztatón már elmondtam, de most megismételem, csak akkor kapnak építési engedélyt, ha minden érintett ingatlan problémáját – külön-külön – megoldják.
Befejezésül egy képviselõ-társamnak, dr.
Szabó Gábornénak szeretnék gratulálni abból az alkalomból, hogy a Magángyógyszerészek Országos Szövetségétõl kitüntetést
kapott a térségben végzett munkája elismeréseként.
Bencze István

HÁZIORVOSI RENDELÉS

Állatorvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

I. körzet: Dr. Hornyák Edit
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

2008. november 1-2.
dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-927-2366
2008. november 8-9.
dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-934-7625
2008. november 15-16.
dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-926-4293
2008. november 22-23.
dr. Balogh Péter
Majosháza, Széchenyi sétány 216.
Tel.: 06-20-399-7131
2008. november 29-30.
dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06-20-924-2367
2008. december 6-7.
dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-961-1694

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

Születtek:
Bõdi Csaba – Szabó Rita
ÁRON
Kun Gábor – Sztojka Alexandra
GÁBOR KARLOSZ
Tárkányi Béla – Bakonyi Annamária
ZSOMBOR
Mendi Gyula – Kusnyár Zsuzsanna
LÓRÁNT és ALEXA

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:
Budai Tímea
Vajda Antal
Szeile Mihályné
Magyar Erzsébet Mária
Szabó Jánosné Ocskai Julianna
Orsós István
Halma István
Bábel Sándor

40 éves
83 éves
55 éves
88 éves
52 éves
54 éves
69 éves
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HOVÁ LESZNEK AZ UNIÓS MILLIÁRDOK?
Célkeresztben Közép-Magyarország
Bosszankodott már a közmondásosan
rossz minõségû magyar utak miatt vezetés
közben? 60-as, sõt 30-as tábla az út szélén,
jókora kátyúk az út közepén. „Persze egyszerûbb a 60-as táblát kitenni, mint az utat
felújítani!” – állapíthatjuk meg bosszúsan,
hozzátéve: „Hol vagyunk mi Európától?!”.
Aztán a döcögõs, kátyús útszakaszt egyszer
csak sima aszfalt váltja fel. Nocsak! Az autó
simán gurul. Mintha a táj is megváltozott
volna körülöttünk: az útszéli fák is rendezettebbnek tûnnek. Egy járdasziget figyelmeztet arra, hogy lakott terület következik, ildomos sebességet csökkenteni. Inkább a környezet rendezettsége, mint a KRESZ-táblák
szigora szorít bennünket a szabálykövetésre.
Kerekebb lett a világ. Na, igen! Ez Európa!
Az uniós támogatásból végzett térségi útfelújítások hasznát a baleseti statisztikák javulásában, gazdasági fellendülésben, települések jobb elérhetõségében, az életminõség javulásában is mérhetjük. Az utak, hidak, iskolák, óvodák ráadásul mindenkinek
épülnek. Nem pártokról, politikáról, hanem
rólunk, mindannyiunkról szólnak. A Megyeri-híd, egy körforgalmasított útkeresztezõdés, egy új óvoda vagy iskola átadása
mind egy-egy újabb lépés egy élhetõbb Magyarország felé.

UTAK
A rendszerváltás óta hivatalban lévõ kormányok mindegyike fontosnak tartotta a
biztonságos és gyors közlekedés feltételeinek megteremtését, ezért fejlesztési programjaikban rendre szerepelt az autópályák
hosszának növelése. A drága autópályaépítések ugyanakkor rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától,
melynek állapota évtizedek óta romlik, a kátyúk, úthibák miatt életveszélyes útszakaszok hossza pedig rohamléptekben nõ. Ezen
a tragikus helyzeten is változtathatnak az
uniós támogatások.
Az utóbbi évek legjelentõsebb infrastrukturális beruházása a közép-magyarországi
régióban kétségtelenül az M0-s elkerülõút
újabb 26,5 kilométeres szakaszának közelmúltbeli átadása volt. Ezzel jelentõsen javult a körgyûrû mentén elhelyezkedõ települések megközelíthetõsége és az autózás
biztonsága. A fejlesztési terv azonban különösen fontosnak tartja a több számjegyû, alsórendû utak és azok csomópontjainak felújítását, átépítését, a kistelepülések megközelíthetõségének, az ott élõk életminõségének javítása érdekében. A közép-magyarországi régióban hat ilyen útszakasz felújítása

kezdõdhet meg hamarosan az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatással. A nagy forgalmú és ma
még balesetveszélyes monori csomópont
körforgalmasítása mellett hamarosan megkezdõdhet Budakalász és Pilisvörösvár térségében a 1108-as és a 11108-as jelû utak
egy-egy szakaszának a felújítása, 174,9 millió forintos, nagyobbrészt európai uniós támogatással. Felújítjuk a 3105-ös, a 3107-es,
a 3111-es és a 3112-es utak egy-egy szakaszát is Monor, Sülysáp, Péteri, Zsámbok és
Tóalmás térségében, összesen 14,6 kilométer hosszan, 729,9 millió forintos, EU-támogatással. Alsónémedi, Dunavarsány és Majosháza térségében – szintén uniós forrásból, mintegy 590 millió forintos beruházás
eredményeként – hamarosan megújul a
4602-es, az 51108-as és az 52101-es utak
egy-egy szakasza, Nagykõrösnél pedig a
4601-es számú út egy szakasza kap új burkolatot. A Tápiószele–Újszilvás–Abony öszszekötõút építése és felújítása is az idén kezdõdik, és 2009 végére fejezõdik be, amelynek köszönhetõen a 17 km-es – több mint
1,2 milliárd forintos uniós támogatásból létesülõ – útszakasz új, európai színvonalú
kapcsolatot létesít az érintett települések
között.
További jelentõs forrást igényló beruházások valósulnak meg 2011-ig a környezetvédelem és a lakosság vízkártól történõ
megóvása érdekében: a Benta-patak mederrehabilitációjával nõ az érintett lakóterületek biztonsága, a szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciójával pedig a belvízkárok elõzhetõk meg.
A jó infrastruktúra a régió gazdasági fejlõdésének alapfeltétele.

ISKOLÁK
Miközben a gazdasági rendszer átalakításában messze elõreszaladtunk, az oktatásunk elmaradt a piaci igények kielégítésében. Nincs vita ma a parlamenti pártok között abban, hogy az oktatás, ezen belül is a
közoktatás helyzetének javítása az egyik
legfontosabb közügy.
Az óvoda- és iskolafelújításokra fordítható uniós támogatásokra érthetõ módon óriási
az igény, ami a kormányt – a regionális fejlesztési tanácsok kérésére – arról gyõzte
meg, hogy a 2007–13-as idõszakra tartogatott keretbõl is megnövelje a támogatásra
szánt keretet. Az elmúlt fél évtized legnagyobb iskola- és óvodafelújítási programja,
a Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében csak a közép-magyarországi régióban

14 pályázat kapott zöld utat az év eleje óta,
összesen 2,4 milliárd forint értékben. Pest
megyében összességében 42 intézmény fejlesztésére jut – 9 milliárd forint – uniós forrás. A támogatások odaítélésénél nemcsak a
konkrét felújítási vagy korszerûsítési tervet
tekintették át a bírálók, de figyelemmel voltak esélyegyenlõségi, költséghatékonysági
és fenntarthatósági szempontokra is. Ezért
csak az az intézmény kaphatott most uniós
pénzt felújításra, amely részben saját forrásait is a megújulásra, képzési színvonalának
javítására használja fel.
A legutóbb eldöntött pályázatok alapján a
2009/2010-es, illetve a 2010/2011-es tanévekben már megújult óvodákba és iskolákba
járnak az érintett településeken a gyermekek.

TURIZMUS
A közép-magyarországi régióban különösen két nagyberuházás vonta magára a figyelmet. A Szob-Nagybörzsöny kisvasút
körülbelül 2 milliárd forintos turisztikai
helyreállításával az öko- és aktív turizmus
kaphat új lendületet. A Gödöllõi Királyi
Kastély az Új Magyarország Fejlesztési
Terv 1,45 milliárd forintos támogatásának
köszönhetõen egy komplex, környezetbarát
üzemeltetést is megvalósító újjáépítésen
esik át. Ezeken túl, a regionális fejlesztési
tanács további 13 pályázat támogatásáról
döntött, melyek többsége az önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településképet javító tevékenység. Ceglédbercelen
például így parkosítják az egykori agyagbánya gödrét, vagy rendezik meg a „KözépPont” Ország Közepe Õszi Kulturális Fesztivált a dabasi kistérség 10 településén. A tanács a hátrányos helyzetû térségekben tevékenykedõ vállalkozások infrastrukturális és
ingatlan beruházásaira, kis és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak
piacra jutását elõsegítõ projektek megvalósítására, közmunkaprogramokra, tanácsadást nyújtó ifjúsági irodák kialakítására is
ad pénzt a pályázóknak, összesen 276 millió
forint értékben.
Van még tennivalónk bõven, idõnként
mégis érdemes számba vennünk az eddig elért eredményeket és az elõttünk álló fejlesztéseket, hogy lássuk, merre tartunk. Mit tettünk, és tehetünk még egy élhetõbb Magyarország érdekében.
Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács
További információ:
www.kozpontiregio.hu
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Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok
FOTÓ KATEGÓRIA

RAJZ KATEGÓRIA

A Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) Projekt keretében a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság megbízásából az
ÖKO Zrt. fotópályázatot hirdet a Ráckevei (Soroksári)-Duna
melletti települések lakosai számára.
A pályázat címe:

A Ráckevei ( Soroksári)-Duna (RSD) Projekt keretében a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság megbízásából az
ÖKO Zrt. rajzpályázatot hirdet a Ráckevei (Soroksári)-Duna
melletti települések valamennyi alap- és középfokú oktatási
intézményében tanuló diákja számára.
A pályázat címe:

„A Ráckevei (Soroksári)-Duna ma”
Pályázni lehet: digitális technikával vagy papírkép formában készített, fekete-fehér vagy színes fotóval, amely témájával, hangulatával
illeszkedik a kiíráshoz. E-mail-ben, illetve CD-n a képek legalább 2
megapixel felbontásúak legyenek. A papírképek mérete minimum
15x20 cm legyen.
A pályázatokat legkésõbb 2008. november 15-ig kérjük eljuttatni az
ÖKO Zrt. címére: 1253 Budapest, Pf. 7, vagy e-mailen az
info@mediadesign.hu címre.
A pályázat nyilvános, a projekt által érintett valamennyi településen
meghirdetésre kerül. Egy pályázó legfeljebb három pályamûvel indulhat. Minden pályázathoz kérjük feltüntetni a nevet, települést, az email és a telefonos elérhetõséget. A pályamû mellé rövid, legfeljebb
egyoldalas kísérõszöveget is várunk a kép címével, illetve elkészítésének körülményeivel. Amennyiben papírképet küldenek, annak hátuljára kérjük, írják rá a nevüket, elérhetõségüket.
A pályázat értékelése, eredményhirdetése és a díjak átadása 2008.
november 29-én lesz.
A pontos helyszínrõl késõbb értesítjük a pályázókat.
A legjobb pályázatok egyben kiállításra is kerülnek és felkerülnek a
projekt honlapjára is.
Elsõ díj: digitális fényképezõgép 80 ezer forint értékben.
Második díj: digitális fényképezõgép 40 ezer forint értékben.
Harmadik díj: digitális fényképezõgép 25 ezer forint értékben.
A pályadíjakat szakmai zsûri ítéli oda.
ÖKO Zrt.
További információ: info@mediadesign.hu

„Ilyennek szeretném látni a Ráckevei (Soroksári)-Dunát”
Pályázni lehet: bármely technikával készített rajzzal, festménnyel,
metszettel stb., amely témájával, hangulatával illeszkedik a kiíráshoz,
és mérete nem haladja meg az A/3 méretet. Diákok, szakkörök, iskolai
osztályközösségek egyaránt pályázhatnak.
A pályázatokat legkésobb 2008. november 15-ig kérjük eljuttatni
postai úton az ÖKO Zrt. címére: 1253 Budapest, Pf. 7, vagy e-mailben
az info@mediadesign.hu címre.
A pályázat nyilvános, a projekt által érintett valamennyi alap- és
középfokú oktatási intézményben meghirdetésre kerül. Egy tanuló
legfeljebb két pályamûvel indulhat. Minden pályázathoz kérjük feltüntetni a nevet, települést, iskola nevét és az osztályt, a rajztanár nevét, ha
van, e-mail címet és telefonszámot. A pályamû mellé rövid, legfeljebb
egyoldalas kísérõszöveget is várunk a rajz címével.
A pályázat értékelése, eredményhirdetése és a díjak átadása 2008.
november 29-én lesz.
A pontos helyszínrõl késõbb értesítjük a pályázókat.
A legjobb pályázatok egyben kiállításra is kerülnek és felkerülnek a
projekt honlapjára is.
Egy elsõ díjat adunk ki, 45 ezer forint értékben,
két második díjat, egyenként 25 ezer forint értékben,
három harmadik díjat, egyenként 10 ezer forint értékben.
A pályadíjakat szakmai zsûri ítéli oda.
ÖKO Zrt.
További információ: info@mediadesign.hu

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda (2335 Taksony, Szent Anna tér 1.)
magasabb Ó VODAVEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– büntetlen elõélet
– felsõfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
– min. német középfokú nyelvvizsga
– nemzetiségi óvodapedagógus
Elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett legalább 5 év vezetõi tapasztalat
– számítógép felhasználói szintû ismerete
– konduktor óvodapedagógusi végzettség
– pedagógus szakvizsga
A pályázathoz csatolni kell: – részletes szakmai önéletrajzot
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, fejlesztési
elképzeléseket
– iskolai végzettségrõl szóló hiteles bizonyítvány másolatot
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
– adatvédelmi nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához

Bérezés, illetõleg egyéb juttatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, illetve Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete rendelkezései alapján.
A képviselõ-testület a pályázatok elbírálása során az eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázat benyújtásának határideje:
Az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15 nap.
A pályázat elbírálásának ideje: legkésõbb a pályázat megjelenésétõl számított 60 napot követõ rendes képviselõ-testületi ülés
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A vezetõi megbízás idõtartama:
A kinevezés idõpontjától számított 5 év, 2013. augusztus 15-ig
A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Taksony Nagyközség Polgármestere
Kreisz László
2335 Taksony, Fõ út 85.
A borítékra kérjük ráírni az „óvodavezetõi pályázat” jeligét.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ a
06-24/520-780-as telefonszámon
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A Dömsödi Általános Ipartestület
hirdetései
Gépjármû tulajdonosok figyelem!!
Kötelezõ biztosításváltás november hónapban!
Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítását kedvezõ díjakkal kösse
a Közlekedési Biztosító Egyesületnél!
További szolgáltatásaink: Casco és ingatlanbiztosítás kötése.
Biztosítását megkötheti a területi képviselõnél:
Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.

„Rendezett munkaügyi kapcsolatok
kialakítására és a feketefoglalkoztatás
visszaszorítására”
címmel 3 napos tanfolyamot szervezünk
A komplex képzés 3 modulból áll:
1. Munkajogi ismeretek
2. Cafitéria redszer (adómentes juttatások munkavállalóknak stb.)
3. A tulajdonosi és alkalmazotti érdekek sajátosságai
A tanfolyam díjmentes, a résztvevõk számára jegyzeteket biztosítunk.
A tanfolyam idõpontja késõbbi idõpontban (elõzetes egyeztetés
alapján)
Amennyiben a tanfolyammal kapcsolatban kérdése van ill. jelentkezni
szeretne, megteheti: a Dömsödi Általános Ipartestület irodájában,
Szücsné Ágh Anikónál.
2344 Dömsöd, Petõfi u. 11-13.
tel.: 24-435-416, 06-30-9-218-293

Pályaválasztás 6-7-8. évfolyamos tanulók részére
A Dömsödi Általános Ipartestület pályaorientációs tevékenység keretében, Dömsöd és környéke iskoláival való kapcsolatfelvételt követõen, tájékoztatást ad az érintett diákoknak az iskolákban, bevonva a
szakmákat gyakorló iparosokat, és kereskedõket.
A pályaválasztás során felmerülõ egyedi kérdésekkel a tanulók és a
szülõk irodánkban segítséget kaphatnak a megfelelõ szakma kiválasztásához, figyelembe véve a térség hiányszakmáit.
A pályaválasztással kapcsolatos kérdéseivel keressen fel minket:
Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
tel.: 24-435-416
06-30-9-218-293
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Látható…
Októberben
sokan felkapták
fejüket a faluban járva, hiszen itt is, ott is
szépítést, csinosítást tapasztalhattak az itt
élõk.
Egyik örökzöld problémája a falu vezetésének útjaink,
járdáink állapota. Ezek folyamatos szakszerû rendben tartása, karbantartása nem a legszembetûnõbb, ám a költsége ennek is megvan! Mindezen erõfeszítések ellenére, szükségessé válik egy-egy út vagy járdaszakasz teljes felújítása is!
Ez történt meg a Kígyó utcában, mely a falu központját köti össze a
Széchenyi utcával. Elsõsorban gyalogosok kerékpárosok kedvelt útvonala, melynek állapota a kijárt kátyúktól tarthatatlanná vált.
Fõ utcánk hiányossága, hogy a páratlan oldalon csak kitaposott járda
szolgálta az arra haladókat, ami esõs saras idõben meglehetõsen kellemetlen, nem is beszélve az esztétikáról!
Most a központtól egészen a régi olajütõ (orsózó) épületéig lehet biztonsággal közlekedni a gyalogosoknak a páratlan oldalon is! A járda
ugyanis szépérzékünknek tetszetõs viakolor borítást kapott. Mindezek lerakása nagy odafigyelést igényel, mert gondosan kavicságyba kell lerakni
a köveket. A járda szintjei gondosan követik a kocsibejárók szintjét is.
Folyamatosan halad a Gyermekjóléti és Családsegítõ irodaépület felújítása, akadálymentesítése is! Szemmel látható, a tetõszerkezet lecserélése és az „igazi akadályt jelentõ” tekintélyes (nyári idõben hûs árnyat
adó) fa kivágása is!
Az OMK kerítésfalának cserépfedése már évek óta egyre hiányosabb!
Ezért, más fedést kap a fal, megóvva azt az esõtõl, fagytól, no meg elsõsorban a rongálóktól. A munkát az önkormányzat munkásai végzik.
Akik este sötétedés után is járnak a faluban, azok számára feltûnhetett,
hogy templomaink és a községháza is méltó megvilágítást kaptak. A finanszírozást, az önkormányzat az egykori Szõnyi Iskola kártalanításából
fedezte.
A falu lakosai közül, sokan szépítik õsszel is ingatlanaik utcai arculatát! Járdákat építenek önerõbõl! Ezekhez a törekvésekhez az Önkormányzat némi segítséggel hozzájárul, a felhasználandó építési anyagok bizonyos részét biztosítva.
Jobbítsuk, csinosítsuk és õrizzük meg környezetünk szépségeit, melynek sokszor a jóakarat a legalapvetõbb mozgatórugója!
-V.I.-

HIRDETÉS!!!
A Dömsödi Biogázüzem, kiserõmû 22
kV-os termelõi vezetékei (kábelei) és „A-B”
jelû transzformátor állomásai 2008. október
08-án véglegesen feszültség alá kerültek.
A fenti idõponttól kezdõdõen a vezetékek
és villamos berendezések érintése Tilos és
Életveszélyes!
KÖZVIL Hálózati Kft.
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Elismerés a Magyar Korona Gyógyszertár
gyógyszerészének!

Dr. Szabó Gáborné Marika 1995 óta él és
dolgozik Dömsödön. Szerepvállalásai jól megférnek egymás mellett…
Gyógyszerész hivatásánál fogva rendszeresen tájékoztatja a betegeket, különféle vizsgálatokat szervez a lakosok részére, de mint igazi lokálpatrióta alakítja a falu közösségét, arculatát,
s lelkes nagymamaként nem egyszer szülõi értekezleteken is lehet vele találkozni!
Az itt eltöltött 13 év alatt a Magyar Korona
Gyógyszertár alapos változáson ment keresztül.
2003-2004-ben a 130 éves épület belsõ tereit
iparmûvészek és ügyes mesteremberek munká-

ja segítségével újította, korszerûsítette, külsõ
homlokzatának az eredeti arculatát adták vissza.
Ezek a munkák a betegellátást nem akadályozták! A gyógyszertár belsõ falán az az oklevél
függ, melyet 2004-ben az „Év Patikája” pályázaton nyert el.
Kitartó, építõ munkájának elismeréseként
most 2008. októberben, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a nemzeti privátgyógyszerészet kialakításában és formálásában
végzett tevékenységéért a „Szövetség Emlékplakettje” elismerést adományozta.
Gratulálunk a dömsödiek nevében és engedje
meg, hogy feltegyek néhány kérdést Önnek:
– Mivel az elmúlt néhány évben az ország
gazdasága nem épp a fejlõdés útján menetel,
mind az egészségügyben, mind pedig a gyógyszeriparban születtek új rendeletek, törvények.
Hogyan befolyásolták, befolyásolják ezek az
intézkedések a dömsödi gyógyszertár mûködését, gondolok itt a gyógyszerek beszerzésére illetve az orvosokkal, védõnõkkel való együttmûködésre?
– Kereskedelmi forgalomban kb. 7-8000 féle
gyógyszer van, nem lehet mindet tárolni! Ebbõl
fakadóan megnövekedett azon készítmények
száma, melyek egymással is helyettesíthetõk. A
gyógyszerek tulajdonságai, hatásai alapos ismeretet kívánnak meg az orvosoktól, gyógyszerészektõl egyaránt és ez méginkább terheli õket.
Készletezési gondjaink is vannak, de igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. A megrendeléstõl számítva a gyógyszerek fél nap alatt
megérkeznek, így az ellátás folyamatos. Az adminisztrációs kötelezettségeink megnõttek, hiszen az OEP adathalmazokat kér tõlünk. A leg-

Meghívó
A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény pedagógusai
és növendékei szeretettel meghívják Önt és kedves családját a
hagyományosan megrendezésre kerülõ
Dömsödi Mûvészeti Napokra, melynek ideje:

2008. november 21-22.
A rendezvény helyszínei és programjai:
• november 21., péntek, 18 óra: Dezsõ Lajos AMI székhelye (Dömsöd,
Kossuth L. u. 58.), verses-zenés összeállítás, kiállítás a képzõ- és iparmûvészeti tagozat növendékeinek munkáiból
• november 22., szombat, 19 óra: Petõfi Sándor OMK, Katalin bál a társastánc- és néptánc tanszak közremûködésével, kiállítás a képzõ- és
iparmûvészeti tagozat növendékeinek munkáiból

fájóbb számomra, hogy így a betegekre egyre
kevesebb idõ marad! Az orvosokkal és az
egészségügyi dolgozókkal kapcsolatunk kezdetektõl fogva példamutató.
– Fel tudnak-e készülni az újabbnál újabb készítmények forgalomban való megjelenésére?
– Mint ahogy már említettem, a gyógyszerek
és azok egymással helyettesíthetõsége, alkalmazása nagy odafigyelést és terhelést jelent, de
hibázni nem lehet! Nagy segítséget jelent, hogy
az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek,
Gyógyszerismertetõ hálózata van. Ennek tagjaként minden hónapban képzésen veszek részt.
Fontos, hogy ez egy független hálózat, mely
nem egy konkrét, hanem minden gyártó termékérõl korrekt tájékoztatást nyújt. Így hatékonyan és naprakészen tudom a kollegáim és orvos kollegáim munkáját segíteni. Minden nehézség ellenére segítõkész emberi hozzáállással
próbáljuk szolgálni a dömsödi betegeket. Nagyon fontos a beteggondozás, és itt kiemelném
közvetlen kollegáimat, akik már 15-20 éves
kollektívában dolgoznak, nap mint nap lelkiismeretesen végzik munkájukat, de a fiatalabbak
is ugyanígy! Nélkülük, egyedül, nem menne! A
gyógyszerész szakmát hivatásomnak tekintem,
nem pedig jól jövedelmezõ üzletágnak! Ennek
jegyében végzem munkámat!
– Októberben csontritkulás szûrést szervezett, mely iránt óriási volt az érdeklõdés. Hogyan született az ötlet és van-e lehetõség arra,
hogy a jövõben más jellegû szûréseket is hozzon a faluba?
– A szûrések nem új keletûek. Az orvosok és
a védõnõk is szerveznek különbözõ szûréseket.
A nyáron a gyerekeknek volt ortopéd szûrés,
melynek során sokan jutottak ingyen cipõhöz.
A szûrõ vizsgálatoknak elsõsorban megelõzés
lenne a legfontosabb szerepe! Sajnos ez egyre
inkább háttérbe szorul és a támogatottsága is
csökken!
– Végül engedje meg, hogy megkérdezzem,
tervez-e a gyógyszertár épületének teljes rendbehozatalát, hiszen a szemben elhelyezkedõ lakóépület és az egykori kaszinó szépen rendbentartott együttesei emelik a Szabadság út
eme szakaszának patináját.
– A gyógyszertár felújítása során kiderült,
hogy a falak nem alapon nyugszanak, ezért a
teljes épület injektálása megtörtént. Mint ismeretes, Rita lányomék laknak az épület másik felében, ez az Õ tulajdonukat képezi. Öt gyermeket nevelnek, jelen pillanatban anyagi helyzetük
nem teszi lehetõvé a teljes épület egyazon stílusban történõ felújítását.
Kedves Marika!
További munkájához kívánok sok örömet,
kitartást és jó egészséget!
– V.I. –
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2008 – MÁTYÁS ÉV
…közösen gyûjtöttük össze, hogy mi dömsödiek mit tudunk Mátyás királyról. Tudjuk,
hogy apja Hunyadi János, a híres törökverõ, a
nándorfehérvári hõs, akinek tiszteletére minden
délben megcsendülnek templomainkban a harangok. Tudjuk, hogy anyja Szilágyi Erzsébet
nagyasszony. Dömsödön minden negyedik osztályos kisgyerek tudja, hogy bátyja halála után a
gyermek Mátyást Prága városába vitték szomorú fogságba. Hogy is van Arany János balladája:
„Szilágyi Erzsébet levelét megírta
Szerelmes könnyével azt is tele sírta.
Fiának a levél Prága városába,
Örömhírt viszen a szomorú fogságba”
Királynak nevelték.
Vitéz János, a híres humanista esztergomi érsek és Országh Mihály volt a nevelõje. 1458ban, 15 évesen lépett a trónra. Kiváltották, hazahozták, a havas zúzmarás Duna jegén állva. A
téli hajnali verõfény sugárba burkolta, s a magyar nagyurak leborultak a fiatal király elõtt.
Éles elméjû, ritka mûveltségû, bátor, gyors
elhatározású, büszke önérzetû királyt kapott
nemzetünk. Vérében hordozta az uralkodásra
alkalmassá tévõ örökséget. 1463-ban, a Fugger
bankházzal megalkudva, Frigyes császártól
80000 aranyforint váltságdíjért visszahozta hazánkba a Magyar Szent Koronát. 17 évesen
nyerte elsõ csatáját, a híres fekete sereg, a 40000
fõs elsõ állandó magyar hadsereg élén.
Azt mondta, olyan az országunk „mint egy
szétrongyolódott ruha, mint egy sebekkel borított test…”
Az õ uralkodása alatt erõs, biztonságos, vi-

rágzó európai nagyhatalommá vált a Kárpátmedence. Még Bécs városát is elfoglalta. Ki ne
tudná a Himnuszból, hogy:
„zászlónk gyakran plántálád
vad török sáncára,
nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára”
Ki ne tudná az 5. év végén, hogy fényes reneszánsz kultúrát teremtett az országban. Királyi
kórusok énekeltek a budai és visegrádi várban.
Az idegen országok követei ezüst sípú orgonákról írtak leveleikben. Számtalan nyelven beszélt. Az idegen királyok, követek majdnem
mindegyikével a saját nyelvén tudott szólani.
Maga egyszerû életet élt, de fény, pompa
övezte udvarát. A paloták belseje valóságos
kincsesház volt, teli arany, ezüst edénnyel, szõnyegekkel, festménnyel. Híres építészek, festõk, bölcselõk, költõk emelték az udvar fényét.
Minden hatodikos ismeri pártfogoltjának, Janus
Pannoniusnak a versét
„Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek
s most Pannonia is ontja a szép dalokat
sokra becsültek már, hazám is büszke lehet rám
szellemem egyre dicsõbb, általa híres e föld”
A királyi palota legértékesebb kincse, büszkesége a híres könyvtár. A Corvinák sok ezer
darabját gyûjtötte össze. Az akkori mûvelt Európa második legnagyobb volt az övé (csak a
Vatikánban a Pápáé volt gazdagabb). Szenvedélyesen szerette a könyveket, még a hadjárataiba
is magával vitte, s azt mind el is olvasta.
Most 2008-ban, szeptember végén, ott fenn
a budai királyi várban, nem messze azoktól a

Petrõczy Kata Szidónia
(1658–1708)

A reneszánsz év kapcsán lehetõség adódott
történelmünk, irodalmunk, mûvészetünk, nemzeti identitásunk nagyjairól való megemlékezésre. Jó alkalom volt, hogy mindazt, amirõl a
magyar és az európai reneszánsz szólt, láthatóvá
tegyük, felelevenítsük és tisztelegjünk tanulságaival együtt Bartók, Kodály, Balassi, József
Attila, Corvin Mátyás szellemisége elõtt. A reneszánsz év kapcsán szükségesnek látom megemlékezni az elsõ magyar költõnõrõl a barokk
kegyességi próza alkotójáról, halálának közelgõ
háromszázadik évfordulója alkalmából: Petrõczy Kata Szidóniáról.
Élete, munkássága egybeforrt a Rákóczi szabadságharccal. Apja – a kuruc nemességi mozgalom egyik vezetõje – részt vett a Wesselényiösszeesküvésben, ezért Trencsény megyei várukat ostrommal bevették. A családnak menekülnie kellett, s Petrõczy Kata 18 éves koráig Lengyelországban nevelkedett. Késõbb apját követve Erdélybe ment, ahol megismerkedett és házasságot kötött Pekry Lõrinccel, aki Rákóczi oldalán harcolt, s 1704-ben erdélyi fõgenerálissá
választották.

Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix
országainak címerei
termektõl, ahol Mátyás könyvtára állott, ott
rendezték meg a Mátyás Király Mesemondó
Verseny országos döntõjét. A gyõztesek közt
ott volt egy szili intézet vak növendéke és egy
erdélyi (máramarosi, nagybányai) fiúcska
mellett Budai Petra 7. osztályos tanuló, iskolánk növendéke is. Ízes székely dialektusban
mondta a meséjét mindenki csodálkozására,
örömére.
Többek között Jankovics Marcell, a magyar
népmesék rajzfilmre vivõje, Kóka Rozália mesemondó, mesegyûjtõ és Józsa Judit kerámikus
ajándékozták meg teljesítményéért.
Nagyon büszkék voltunk rá, gratulálunk neki. Újra elmondta nekünk is abban a különleges
székely dialektusban a Mátyás király és a székely ember lánya címû mesét.
Krnájszki Istvánné
felkészítõ nevelõ

Petrõczy Kata nagy mûveltségének köszönhette, hogy már fiatalon megismerhette Balassi
és Rimay költészetét, kiknek hatása növelte az
irodalom, a költészet iránti vágyát, érdeklõdését.
Értett latinul, németül, élete során választékos stílusban fordított több hitbuzgalmi elmélkedést. Énekei az érzékeny asszony szenvedéseirõl és szorongásairól szólnak. Szerelmes költeményeiben a haza sorsán aggódó lélek félelmei és könyörgései jutnak kifejezésre szeretteiért és a fogságban lévõ, sínylõdõ kurucokért.
Balassi költészetének hatása mindvégig érezhetõ verselésében, mintha örökös sóhajtozás lengene a poéta asszony egész költészete fölött.
Halálának 300. évfordulójáról való megemlékezésünk fontos, mûvészete része az európai
és a magyar kultúra azon korszakának, amelyekben hazafiak elveikért saját tragikus sorsukkal fizettek. Ami közös bennük: egykori létezésük és közös büszkeségük a haza és a hon becsülete.
Patkós Imre
nyugállományú ezredes
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25 év
Beszélgetés Tassi Lászlóné, Ildikóval 25 éves jubileumi jutalmának
átadása alkalmából.

Ildikót a polgármester úr köszöntötte
– Hogy vagy? Hogy érzed magad?
– Köszönöm kérdésed, jól vagyok. Néha frissen-fitten, néha rettenetesen fáradtan.
– Mesélj kicsit a családodról: férjedrõl,
gyermekeidrõl!
– Férjemmel 24 éve viseljük egymás rigolyáit, együtt jóban, kevésbé jóban. Nem is lehet
másképp. Két nagyfiunk van, Gergõ 14 éves, 8.
osztályos, Roland 21 éves, õ már külön él a kedvesével.
– Milyen érzéssel fogadtad, a meglepetés
ünnepi mûsorunkat?
– Az ünnepség nem volt meglepetés, hiszen
kaptam meghívót, a mûsor viszont teljesen „titok” volt. A két pici óvodásom is úgy õrizte,
hogy semmit nem sejtettem belõle.
Megható volt látni, hallani az „unokáimat” is.
Persze idézõjelben az unoka, õk az egykori óvodásom gyermekei, akik már szintén kirepültek
innen, iskolások. Õk egy kicsit az unokáim.
– Milyen volt a pályád kezdetén?
– Egyszerûbb! Az még a régi rendszer volt,
minden óvodára egy általános sémával. Nem
igazán adott lehetõséget egyéni kezdeményezésekre, újításokra, de ezáltal nyugodtabb is volt.
– Hogyan kezdõdött a pályafutás, már gyermekkorban tudtad, hogy óvónõ leszel és gyermekekkel szeretnél foglalkozni?
– Nem! Ha gyerekként valaki azt jósolta volna, hogy egyszer óvónõ leszek, kinevettem volna! Én nem nagyon szerettem óvodába járni,
egyszer a reggeli indulás elõtt meg is szöktem a
nagymamámtól, és elbújtam a Kis-Duna-parton
(elég eleven, fiús gyermek voltam).
– Milyen az új „bõvített” óvodában dolgozni?
– Jó! Nagyon jó! Rengeteg új eszköz, játék,
lehetõség van. A tornaszoba például az egyik
legjobb dolog. Folyamatosan bõvülõ tornaszerekkel. A gyermekek is nagyon szeretik. Két
csoportra jut egy-egy mosdó, nincs torlódás, fe-

lesleges várakozás. Van fejlesztõ-logopédia
szoba, modernek a tálalókonyhák. Sokkal felszereltebb, kényelmesebb, modernebb az új
épület.
– Melyek a pálya nehézségei, már ha van
ilyen?
– Nehézségek mindig voltak és lesznek is. A
családok is egyre nehezebb helyzetben vannak,
kevesebb idõ jut a gyerekekre, hiányzik nekik a
közös program, közös idõtöltés, a szabályok,
szokások otthoni kialakítása, számonkérése. Így
az óvodában is nehezebben fogadják el azokat.
Egyre több a gorombaság, csúnya beszéd már
egészen kiskorban is. Könnyebb lenne a munkánk, ha minden csoportban meglenne a két
óvónõ, de sajnos itt újra belépnek az anyagiak.
– Megfordult-e a fejedben a pályaelhagyás
lehetõsége?
– Igen. Egyszer meg is tettem, bár nem egy
másik munka, hanem a családom, a gyermekem
érdeke miatt. Kisebbik fiam beteg volt, kruppos, és egyszer nagyon súlyos állapotba került.
Ekkor döntöttem úgy, hogy inkább otthon maradok vele. Aztán megnõtt, jobban lett, a kollégák hívtak, s én szívesen jöttem vissza közétek.
– Akollektíva régen és most. Egy kis nosztalgiázásra kérlek.
– A jubileum kapcsán számoltam éppen öszsze, hogy a „régiek” közül már csak 4-en vagyunk aktív állományban. A többiek vagy elhagyták a pályát, Dömsödöt, vagy már nyugdíjasok lettek. Mikor kezdtem, rá 1-2 évre is elment egy kolléga, s egy padlóvázát kapott ajándékba.
Nagyon tetszett, s akkori vezetõnk, Borika
néni megígérte, ha 10 év múlva én is itthagyom
az óvodát, majd kapok. Akkor azt mondtam, 10
év soha nem telik el. Most, 25 év után olyan kevésnek tûnik a 10 év!
Sok jó embert, jó kollégát, óvó nénit, dajka
nénit ismertem meg az évek alatt. Gyakran cserélõdött a kollektíva, de én szívesen dolgoztam
mindenkivel, hiszen a gyermekek is folyamatosan cserélõdnek, s az újakat mindig ugyanúgy
szeretjük.
Bár van egy kis titkom, ami szerintem minden kollégára érvényes: A legelsõ csoport mindig egy picivel kedvesebb marad!
Kedves Ildikó!
Magam és a kollektíva nevében jó egészséget, munkádhoz sikereket és türelmet kívánok!
Köszönöm a feltett kérdéseimre a válaszaidat:
kollégád,
Lázár Ferencné Zsuzsika

Kedves Ildikó!
25 éves munkásságod alkalmából
szeretettel köszöntelek,
és sok sikert kívánok az életben
és további munkásságodban.
Nagy Judit (volt óvodásod)
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Németországba kell utazni ahhoz, hogy
megismerjem a dömsödi gyerekeket
A németországi Remsfeld – testvértelepülésünk – 2008. szeptember elsõ napjaiban ünnepelte 900 éves évfordulóját. Német barátaink ebbõl az
alkalomból meghívták a dömsödieket az ünnepségre, biztosították a
buszt, a szállást, az ellátást és a programokat részünkre. Meghívták a
Musica Nostra nõi kórust, az OMK fiatalokból álló kis mûvészcsapatát, és
képviselte a községet a jelenlegi és a volt polgármester, képviselõ és néhány vendéglátó.
A helyi ünnepségek egyik legnagyobb élménye az volt, hogy a település szinte valamennyi mostani és volt polgára részt vett az ünnepségeken,
a szervezésben. (Vajon mi megérjük-e, hogy Dömsödön egy-egy rendezvényre ennyi ember összejöjjön?)
A másik nagy élmény számomra a dömsödi OMK ifjú mûvész csapata,
igazándiból most tudtam meg, hogy Ju és Zsu Társulat a nevük.
Amit ezek a fiatalok az ottani fellépésükkel mutattak, lenyûgözõ, elkápráztató volt, és ezért el kellett utazni ilyen messzire, hogy felfedezzem
õket!
Két alkalommal léptek fel, nekem az elsõ alkalom volt a meghatóbb,
ahol – párhuzamot vonva a magyar honfoglalás és a 900 éves fennállás
között – magyar nemzeti múltunkat, magyarságunkat megmutató énekeket adtak elõ gyönyörûen, úgy, hogy a németek is megérezték a mi magyarságunkat.
A fiatalok sikere annál is inkább fontos, mert több német barátunk
mondta, hogy példaértékû lehetne ez német gyerekek számára is, jó lenne,
ha szánnának idõt, energiát egy ilyen közösségben való részvételre.
Természetesen sikere volt a nõi kórusnak is, szeretnek minket odakint,
visszük a derût, a jókedvet és a hangulatot.
Lehetõségünk volt a kirakodóvásáron egy magyar asztal felállítására,
itt borral, kolbásszal, pálinkával kínáltuk meg a vendéglátóinkat. Na minek volt a legnagyobb sikere? A pálinkának, a „tüzes víznek”. Bár mindenki fújtatott a pálinka-hörpintés után, ennek ellenére volt, aki mind a
három zamatot kipróbálta.
Köszönet Csikósné Jutkának az út szervezéséért, de legfõképp a gyerekek mûsorának betanításáért és a gyerekekkel való törõdéséért.
Laczi Eszter

Az iskolások futóversenye

Az elsõ nekiiramodás
Iskolánkban immár hagyománnyá vált, hogy október 6. jegyében
megrendezésre kerüljön a futóverseny, mely mindig az OMK elõl indul, a
Dózsa György úton.
Ebben az esztendõben okt. 3-án pénteken futottak a tanulók. Az OMK
bejáratához fegyelmezett sorokban érkeztek, szülõk, pedagógusok
kíséretében. A szervezõk születési dátum és nemek szerint állították
rajthoz a versenyzõket. A teljesítendõ távot ugyancsak az életkor
figyelembevételével növelték.

Csodálatos napokat
töltöttünk…
Csodálatos napokat töltöttünk ismét Németországban, a Ju és Zsu
Társulattal és a Musica Nostra nõi kórussal.
Jó érzés, hogy gazdagíthattuk szereplésünkkel Remsfeld város megalakulásának 900 éves évfordulójának rendezvénysorozatait.
Szeretnénk megköszönni a meghívást, a buszköltségünk támogatását, a vendéglátást, a napi programjaink megszervezését:
Jörg Müller Polgármester Úrnak és feleségének Anikónak, Nyerges
Lászlónak és feleségének Eszternek, Inse Bork-nak, Claudia Schrödernek, Speck Horst-nak és Brehm Hans-nak.
Köszönjük!
Csikós Lászlóné
A résztvevõk nagy izgalommal álltak a rajtvonalhoz, majd nekiiramodtak. A küzdés hevében nagyon jól kirajzolódtak a gyermekek
jellemvonásai.
Volt aki villámgyorsan célhoz ért, volt aki egyszerûen feladta, de
olyanok is akadtak, akik a saját képességeikhez mérten kitartó becsülettel
teljesítettek. Sajnos a durva, agresszív megnyilvánulások sem maradtak
el, és bizony csúnya esések is akadtak.
A versenyzõk szurkolótábora is említést érdemel! A pálya két szélén
drukkoltak, szülõk, nagyik, testvérek, barátok, osztályfõnökök, sokan
közülük rekedtre kiabálták magukat.
Jó volt ennyi aktív embert együtt látni!
A nyerteseket külön díjazták, mégis azt hiszem, hogy ezen a szép õszi
délutánon kivétel nélkül minden résztvevõ nyert és hazavihetett valamit,
amit csak õ kapott…
-V.I.-
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Nemzeti ünnepünk, október 23.
Évrõl évre megemlékezünk nemzeti ünnepeinkrõl. Államilag munkaszüneti napnak vannak nyilvánítva ezek az alkalmak,
így minden állampolgár, saját lelkiismeretének megfelelõen részt vehet ezeken a
megemlékezéseken.
Az elmúlt hónapban október 06-ot és
23-át ünnepelte az ország.
Faluszinten is készülõdtünk, minden lakost szeretettel várt a rendezõség. A meghívó mind a Hírnökben, mind pedig a falu
honlapján elérhetõ volt.
Az OMK nagyterme megtelt. idõsek,
középkorúak és fiatalok is akadtak szép
számmal, de hozzáteszem: Lehettünk volna még többen is!
A mûsort a Ju és Zsu társulat adta, melynek felkészítõje Csikós Lászlóné volt.
A gondosan összeállított mûsor egyenesen a forradalom eseményeibe röpítette a
közönséget.
Az odaillõ betétdalok, a fények, hang
effektek illetve a folyamatosan vetített archív képkockák mind-mind maradandó élményt nyújtottak.
Talán a legfontosabb, és ami az egész
megemlékezés hitelességét adta, az a szereplõk kiválasztása és hozzáállása! Otthonosan mozogtak a színpadon, és mind a
szövegeiket mind pedig az általuk elõadott
dalokat nagy átéléssel közvetítették a közönség felé. És nem véletlen hangsúlyoztam a szereplõk megválasztását! Akkor,
1956. október 23-án tizen- és huszonéves

fiatalok váltak áldozattá egy nemes cél érdekében, és most 2008. okt 23-án ugyanilyen korú fiatalok álltak elõttünk a színpadon!
A mûsor után Bencze István polgármester úr mondott ünnepi beszédet, melyben
kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos saját gyermekeink helyes felvilágosítása az
1956-os eseményekrõl!
Végül a megemlékezés koszorúit helyezték el a különbözõ intézmények, a civil szervezetek és az önkormányzat képviselõi.
Záró gondolatként, a mûsorban elhangzott Wass Albert: Ébredj magyar c. versét
idéznem:
„Országodon Kufárok osztozódnak,
Rabtartóid leszármazottjai.
S kik raboltak, öltek, véredet vették,
Ma mástól rabolt Palotákban élnek.
Szétterelnének száz aprók a pártba,
Hogy szavazatod feldarabolódjon,
S egy kisebbség fölzárkózva keményen
Uralkodhasson a többség felett.
Gyermekeid lelkébõl már kiöltek tisztességet Istent és Hazát.
Volt kínzólegények demokráciára tanítják
ma az unokát.
Szabadságról rikácsol a lopó,
A fosztogató Igazságról fecseg
S aki kifosztott, ma igazságról kesereg.”

Az események felidézése

-V.I.-

Köszönet a 2008. esztendõ
„56-os” fiataljainak!
Kedves Tanítványaim;
– Bak Barbara
– Bõdi Lajos
– Bõdi Viktor
– Cserna Marianna
– Csikós Zsuzsi
– Fehér Richárd
– Katona Viktor
– Káli Károly

– Mózes Szabina
– Miskolczi Beáta
– Nagy Sebastián
– Perger Ági
– Szimonidesz Bogi
– Szijártó Mónika
– Ungár Márk
– Zátrok Vivien

Köszönöm Nektek a helytállást!
Köszönöm, hogy legjobb tudásotok szerint, lelkiismeretesen, fegyelmezetten mutattátok be október 23-án a megemlékezõ mûsort!
Megrendítõ élményt nyújtottatok, igazi
könnycseppeket fakasztottatok az 50-es, 60as években volt fiatalok szemébõl, akiknek a
fölidézett események letûnt ifjúságuk és talán
fájó emlékeik érzéseit hordozzák.
A zászlóvivõ „Gyurka” halála és az õt sirató lány jelenete szíven ütötte a nézõket, akik
azt is láthatták, hogy a lány fölveszi a zászlót
és ö viszi tovább.
És megértették a jelet, hogy ti vagytok a
ma zászlóvivõi, mai fiatalok, akik a kultúra
zászlaja alatt önként gyûltetek össze. Sokat
tanultok és gyakoroltok, és boldogok vagytok, amikor sikerül elvarázsolni a közönséget.
Igazán szívbõl szólt ajkaitokról az ének:
„ki szívét osztja szét” – és ugye szívekig ér!
Szeretettel:
Jutka néni
Ezúton köszönetet mondok még azoknak,
akik ötleteikkel, régi kellékekkel, ruhadarabjaikkal segítettek, hogy hitelesebben tudjuk
bemutatni az '50 év elõtti világot, és azoknak
akik technikai eszközökkel segítették munkánkat. Köszönjük Várkonyi Mária, Kocsis
András, Necsász Márk, Gábor Peti nagypapája, Kõvári Zoltán, Bokor Zsolt segítségét.
Csikós Lászlóné

Polgármester úr köszönetet mond a
Ju és Zsu Társulatnak
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PROGRAMOK AZ OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító
úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK elõterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk minden vállalkozó
kedvû bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól

MUSICA NOSTRA NÕI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti
Általános Iskolában
NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái
18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva

OMK NOVEMBERI PROGRAMJAI
November 08.
November 14.

Tökfesztivál
Bababörze

OVIS SZÍNHÁZ
2008. november 20. 10.30 óra
Piroska és a farkas
Belépõjegy ára 400 Ft

November 21-22.
Mûvészeti napok, s ennek keretén belül
Katalin-bál, melynek rendezõje
a Dezsõ Lajos AMI
November 28.
Polgárõr közgyûlés
DECEMBERI ELÕZETES
Idõsek Karácsonya
Karácsonyi koncert
Retro bál
Nemzetközi sakkverseny
Amûsorváltozás jogát fenntartjuk, a rendezvényekkel kapcsolatos bõvebb felvilágosítást az OMK-ban kérhetnek,
a 06-24-533-265-ös telefonsámon, ill.
szórólapokról, plakátokról értesülhetnek.
Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklõdõt!

Megérkeztek a Mátrix Könyvesboltba a
Szalay Kiadó új könyvei
széles választékban, a legjobb árakon!

Könyv ajánlatunk:
– Albumok, atlaszok, ismeretterjesztõ
– Szakácskönyvek
– Gyerekkönyvek
Képzési ajánlatunk:
– Bolti eladó
– Kereskedõ-boltvezetõ
– Angol alapfokú nyelvtanfolyam

Egyes képzéseinkre

5%-os, 30%-os és 50%-os
kedvezmények vonatkoznak!*
*Részletek a 06-76-550-220-as telefonszámon!

2344 Dömsöd, Kossuth L. u. 87.
06-24-435-343

Dömsöd, Átrium üzletház
• Illatok
• Testápolási cikkek
• Bizsuk, plüssök, gyertyák
• Gyógyteák, étrend-kiegészítõk
• A teljes Flavin termékskála katalógus áron
• Fûzõgyöngyök, kiegészítõk
• Teljes körû 1 napos fotószolgáltatás, képek
akár netrõl feltöltve is
• Keres-kínál hirdetésfelvétel
10 ezer forint feletti vásárlás esetén (kivéve
fotó és hirdetés) egyedi, értékes ajándékot
adunk minden kedves vásárlónknak!
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Szüreti mulatság régen...
A szüreti mulatságok hangulatát idézzük most fel régi és az idén készült
felvételek alapján
Fazekas Jánosné Keresztesi Márta bocsátotta rendelkezésünkre a következõ felvételeket, melyek az 1940-es évek elején készültek.

Ökrös fogat 1941-ben

Ez a csoportkép 1940-ben készült.
A rajta álló lányok: Rab Teréz, Baracskai Julianna,
Gulyás Emília, Csilling Mária, Horog Eszter, ismeretlen,
Faragó Ilonka.
A leányok mögött álló fiúk: Orosz Gábor, Horvát János,
Papp József, Kelemen József, Varsányi István, ismeretlen,
Kassai István.
Egy másik fotót, Gergely Lajosné Szikora Mária Magdolna bocsátott
rendelkezésünkre. Ez a felvétel az iparoskör elõtt készült 1942-ben.

Horváth János, Gyöngyösi Julianna, Gyöngyösi Krisztina és Keresztesi Gábor. A felvétel 1938-ban
készült

Keresztesi Gábor és
Rab Teréz, a felvétel
1941-ben készült

Horogh Ilona és
Rab Lajos,
a felvétel ugyancsak
1941-ben készült
Ülõ sor: Bárány ….., Gyöngyösi Lenke, Szikora Mária
Magdolna (13 évesen), Szûcs Erzsébet (bíróné),
Krizsa József (bíró), Ágoston Juci, ismeretlen.
Álló sor: Kovács …, Bárány..., ismeretlen, ismeretlen,
Brassó Tinike, Nyerges Ilonka, Szikora Manci, ismeretlen,
László Anna (Jávorka Istvánné), ismeretlen, ismeretlen,
ismeretlen, ismeretlen.
Fenti álló sor: ismeretlen, ismeretlen, Herdibu József,
Mendi Antal (cigányprímás), Jávorka István, ismeretlen,
ismeretlen.
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...és ma
2008-ban a szüreti mulatság, felvonulás hangulatát Kõvári Zoltán örökítette meg.

A kisdobos: Nagy Szebasztián, Bíró: Bajnok Ferenc,
Bíróné: Bajnok Irénke

Csak úgy pörgetik a legények a leányokat, ropják a táncot
kicsik-nagyok!

A leánykoszorúban: Kõvári Róza, Pék Bianka, Perger Dóri és
Szûcs Vica

Az ifjú legénykék is kocsin kísérték a menetet. A képen Kõvári
Áron, Markó Sándor, Csabai Imre, Kun Sámuel, Szûcs Bence
és Kun Ábrahám látható

A Sáfrán saroknál is fergeteges hangulatot produkáltak a fiatalok

A felvonulást a bálozás követte

14
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Dömsöd területén az eltelt idõben egy személyi sérüléses baleset történt.
Október 09-én kb. 13.15 óra körüli idõben
egy budapesti lakos a szürkéslila színû VW
Vento típusú személygépkocsijával fizetés nélkül távozott a benzinkútról, és a Préri Horgásztónál eddig ismeretlen okból lehaladt az úttestrõl és egy fának ütközött. A sofõr és utasa, valamint egy egyéves kisgyermek remélhetõleg
könnyebben megsérült, õket kórházba szállították. A becsült anyagi kár kb. 200.000 Ft.
Egy budapesti 71 éves úr a személygépkocsijával és a hozzá kapcsolt utánfutójával közlekedett az 51-es úton október 10-én 16.00 óra körüli idõben. A 26-os kilométerszelvényben nem
biztosított kellõ követési távolságot a vele azonos irányban haladó szintén budapesti lakos által vezetett személygépkocsinak és hátulról nekiütközött. A vétlen személygépkocsi az úttest
melletti füves útárokba sodródott és 3 fõ utasa
könnyebben megsérült, köztük két gyermek. A
keletkezett anyagi kár kb. 750.000 Ft. Az alkalmazott alkoholszonda nem színezõdött el, a sofõrök a vezetés megkezdése elõtt nem fogyasztottak alkoholt.

Dömsödi bûnügyek…
Szeptember 19-én 11.00 óra körüli idõben a
Kossuth Lajos utcán a JUNO ABC elõtti részen
parkoló kistehergépkocsiból, annak nyitott állapotát kihasználva övtáskát, iratokat loptak el kb.
190.000 Ft értékben. Szeptember 28-án a Préri
Horgásztónál 21.00-22.00 óra közötti idõben
értékes horgászfelszereléseket zsákmányolt egy
alkalmi, ismeretlen tolvaj. Szeptember 29-én
délelõtt egy Mercedes 123 típusú személygépkocsi tûnt el a Tókertbõl. Az autó mûködésképtelen volt. A Káka utcában egy hétvégi ház melléképülete maradt nyitva, és onnan mûszaki
cikkeket zsákmányoltak október elején ismeretlen tolvajok. A Kossuth Lajos utcán egy családi
ház pincéjébe ajtóbetörés módszerével törtek be
október 10-re virradóra, és onnan asztalosipari
gépeket tulajdonítottak el.
Október 12-én kb. 16.15 órakor egy motorkerékpáros Dömsöd után kb. 500 méterrel
Tass irányába megrúgott egy személygépkocsit. Az esetet megelõzte egy közlekedési affér, a személygépkocsi még elõbb megelõzte
a motorkerékpárost, aki sérelmezte az oldaltávolságot, vagy már nem is tudják igazán, hogy
mit sérelmeztek. Lényeg az európai stílusú
ügyintézés…
Szeptember 25-én 14 óra 30 perc körüli idõben az 51-es úton Majosházáról indult egy sofõr
tehergépkocsival sóderért Kiskunlacháza Kavicsbányába. Ahogy kikanyarodott az útra,

mert európai módon engedték kikanyarodni,
elõzékenyek voltak vele szemben, természetesen lassabban haladt a tehergépkocsijával, mint
azok, akik a háta mögül érkeztek nagy sebességgel. Akaratlanul is feltartott néhány gyorshajtót és forgalomlassítóként üzemelt. Körülbelül a Csóka tanyák magasságában kielõzte õt
egy Opel Vectra típusú személygépkocsi, a jobb
elsõ ülésen utazó utas egy pisztollyal fenyegette
meg a teherautó vezetõjét. Elõször csak kitartotta, kvázi megmutatta, hogy neki meg milyen
csodája van, majd kb. Áporka felsõ bejáró magasságában kitartotta ismételten a pisztolyt az
ablakon és lõtt is vele. A tehergépkocsi vezetõje
lekanyarodott az 51-es útról, de rendesen beijedt, ki ne ijedt volna meg, és telefonált a Rendõrségnek. Dömsödön a Kossuth Lajos és Rákóczi utca keresztezõdésében igazoltatták a személygépkocsi vezetõjét és utasát, mint az amerikai filmeken földre kerültek, hátrabilincselték
õket. Az utas derekába tûzve egy gázriasztó
fegyvert találtak benne tárral, 4 db lõszerrel, és a
kesztyûtartóban még találtak tárat az intézkedõ
rendõrök gáz-riasztó lõszerrel. A fegyver a
megszólalásig hasonlatos a forgalomban lévõ
éles lõfegyverekhez, és alkalmas arra, hogy másokban félelmet, riadalmat keltsen. A két kalocsai illetõségû fiatalember már állt hatóság elõtt
különbözõ cselekmények elkövetése miatt, és
az utas nem tett vallomást, cselekménye elkövetését elismerte. A sofõr viszont olyan hangosan hallgatta a zenét és annyira figyelte a közlekedés rendjét és folyamát, hogy nem hallotta a
lövést és nem látta, mit csinált az utasa. Mindketten szabadlábon védekeznek, garázdaság
miatt kerültek felelõsségrevonásra.

Körözések
Takáts Péter 46 éves Dömsöd, Szabadság u.
97. sz. tartózkodási helyû férfi ellen a Szeghalmi Városi Bíróság adott ki körözést tartás elmulasztása bûncselekmény elkövetése miatt.
Bödõ György 55 éves Dömsöd, Középsõ út
118. sz. alatti lakos ellen a Ráckevei Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya adott
ki elfogatóparancsot.
Elsik Attila 40 éves Dömsöd, Tókerti lakos
ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott ki
körözést, tartózkodási helyét kell megállapítani
egy magánokirathamisítás bûncselekmény
ügyben.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. hölgyet, a körözési elõadót is vagy bármelyik
rendõrt.
A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-30960-0572, 06-20-444-1268
Szabó Sándor
r. alezredes

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tekintettel az utóbbi idõben a gyalogos-átkelõhelyek közelében, illetve kerékpárosok
részvételével bekövetkezett közúti közlekedési balesetek megnövekedett számára, a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság a gyalogos-átkelõhelyek környezetének és a kerékpárral
közlekedõk fokozott ellenõrzését hajtja végre.
A fokozott ellenõrzés 2008. október 1.
08.00 órától 2008. november 30. 22.00 óráig
tart.
A fokozott ellenõrzés célja a gyalogosok
szabálykövetõ magatartásának kikényszerítése a közlekedés biztonságának növelése érdekében.
A rendõrök az ellenõrzés során felhívják a
gyalogosok figyelmét a gyalogos-átkelõhelyek szabályos használatára, hogy a jelzõlámpával ellátott gyalogos-átkelõhelyeken tilos
jelzés esetén ne haladjanak át, és csak a kijelölt gyalogátkelõhelyet használják.
A közlekedésben részt vevõk közül a kerékpárosok vannak a legveszélyeztetettebb
helyzetben, és sajnos évrõl évre egyre több a
halálos kimenetelû kerékpáros baleset.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpárral közlekedõk közül sokan nincsenek
tisztában a rájuk vonatkozó alapvetõ közlekedési szabályokkal. A 2008. év I-VIII. hónap adatai alapján Magyarországon a kerékpárosok által okozott személyi sérüléses közlekedési balesetek aránya az összbaleseti számokhoz viszonyítva 10%.
A fokozott ellenõrzések célja a kerékpárosok jogkövetõ magatartásának formálása, a
szabályok maradéktalan betartásának kikényszerítése, ezzel a kerékpáros balesetek
megelõzése, a súlyossági mutatók javítása,
amelynek érdekében kiszûrésre és eljárás alá
vonásra kerülnek a szeszesital és a vezetési
képességre hátrányosan ható szer befolyása
alatt közlekedõ kerékpárosok, differenciáltan
szankcionálásra az egyéb szándékos szabálysértéseket (pl. tilos jelzést figyelmen kívül
hagyó), a kerékpárokra vonatkozó mûszaki
elõírásokat (elsõsorban kivilágítási), ill. kerékpárosokra vonatkozó láthatósági szabályokat elmulasztó kerékpárosok.
Az ellenõrzési akció során a jogkövetõ
magatartás elõsegítése és a további balesetek
elkerülése érdekében a rendõrök a Pest Megyei Baleset-megelõzési Bizottság által biztosított láthatósági mellényeket és kerékpáros
lámpákat adnak át, elsõsorban éjszaka és korlátozott látási viszonyok között közlekedõ
kerékpárosoknak, akik ilyen felszerelésekkel, eszközökkel nem rendelkeznek.
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság

XVIII. évfolyam 11. szám

15

Mikulás-várás Dömsödön!
Kedves Szülõk, Nagyszülõk!
A több éves hagyományt folytatva 2008-ban is lehetõség nyílik arra, hogy a szülõk, nagyszülõk, ismerõsök csomagot és ajándékot küldjenek gyermekeiknek, unokáiknak, barátaiknak, szeretteiknek a Mikulással! A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet szervezésében
a csomagokat, ajándékokat a Mikulás krampuszok kíséretében lovas kocsival és különbözõ autókkal viszi el a megadott címre, 2008. december 5-én pénteken, Dömsöd Nagyközség Közigazgatási területén belül.
Hagyományosan lehet rendelni az Egyesület csomagját, illetve átadják a saját csomagot és ajándékot is.
Az egyesületi csomag ára 500 Ft/fõ + családonként a kiszállási díj: 800 Ft/család
Saját csomag, ajándék esetén a megrendeléskor csak a 800 Ft kiszállítási díjat kell megfizetni.
Kérjük Önöket, hogy a megrendeléskor adják meg a pontos adatokat, jellemzéseket, üzeneteket a
Megrendelõlapon, itt jelezzék, hogy hol találja meg a Mikulás (villanyóra, terasz, ablakpárkány
stb.) az ajándékokat, csomagokat!
A MEGRENDELÕHELYEKEN NE ADJANAK LE AJÁNDÉKOT, CSOMAGOT!!!!!

Bababörze
2008. november 14-én
15-tõl 18 óráig a dömsödi OMK-ban

Megrendelõhelyek:
- Júnó diszkont - Dömsöd, Kossuth L. u.
- Élelmiszer-Zöldségbolt (Faragóék)
- Dömsöd, Kossuth L. u.
- Zöldségbolt (Kaszásné) - Dömsöd,
Horváth-kert

- Virágoskert Drogéria - Dömsöd, Átrium üzletház
- Surda Falatozó - Dömsöd, Kossuth
L. u.
- Dobos ABC - Dömsöd, Váci utca

Jelentkezési határidõ: 2008. december 4. csütörtök
A megrendelést minden esetben írásban kérjük megadni, a megrendelõlap a fenti megrendelõhelyeken található.
Tisztelt Dömsödiek, kérjük Önöket, hogy közösen, együtt szerezzünk minél több dömsödi gyermek és felnõtt számára örömöt a Mikulással!
Mikulás program mindenkinek!
2008. december 5-én pénteken, a csomagszállítás napján 16,30 órától Mikulás-felvonulás a Horváth-kerthez, rövid találkozó a várakozó gyermekekkel és felnõttekkel a téren. (Mikulásokat szállító fogatok és jármûvek a tér mindkét oldali parkolójában megállnak!)
2008. december 6-án szombaton 16,00 órától „Ajándék a Mikulástól” címmel meglepetés mûsor és program lesz a Horváth-kerti téren. Lesz zene, tánc, vetélkedõ, sült tök, forró tea, forralt bor
stb. A gyerekek kedvéért a Mikulás újra eljön krampuszaival a mûsor végén!
2008. december 7-én vasárnap „játszóház, kézmûves foglalkozás” a Mikulás jegyében a Petõfi
Múzeumnál 10 órától, a játszóház végén betlehemes állítása (12,30-13,00 óra).
Sok szeretettel hív minden kedves érdeklõdõt a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet, a Mikulás és a Krampuszok!

Várjuk olyan anyák,
kismamák jelentkezését, akik
szeretnék:
– Gyermekük kinõtt ruháit (0-14 év)
– Babahordozóját, babakocsiját,
járókáját
– Megunt játékait
– Egyéb jó állapotban lévõ gyermekholmiját

JUTÁNYOS ÁRON
eladni, vásárolni

Krampuszok Figyelem!
A korábbi évek gyakorlatát folytatva a „Mikulás-várás Dömsödön” elnevezésû programhoz jelentkezõ krampuszok számára
elõvetélkedõt, vizsgát tartunk!!! Csak azok lesznek krampuszok, kísérõi a Mikulásnak, akik a nemes versengésben jól szerepelnek. A vizsga után kerülnek kijelölésre a krampusz feladatok! Krampusz vizsgára jelentkezési határidõ: 2008. november
21. péntek. Jelentkezni lehet személyesen az Óvodakonyhán
Tarrné Zsókánál, Tóthné Erzsike néninél!
Sok szeretettel:
a Mikulás

Asztalfoglalás:
30/588-9383 Szûcsné Vali
Ill.: 70/614-7368 Orosz Kata
400 Ft/asztal
Az asztalfoglalásból és értékesítésbõl
felajánlott összeggel – A még 1000 év
Dömsödért Egyesületen keresztül – támogatjuk az épülendõ dömsödi játszóteret.
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Tisztelt Dömsödiek!
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet 2008 tavaszán indította a
„Sok kicsi a játszótérre megy” elnevezésû aprópénzgyûjtési akcióját. Ebbõl az akcióból, valamint az adóból felajánlott 1%-os hozzájárulással együttesen megközelítõleg 700.000 Ft-ot
gyûjtöttünk össze. A hozzávetõleges szám azért
szerepel, mert még nem tudtunk minden 1 és 2
Ft-ost beváltani, valamint több üzletben a vásárlók és boltosok kérésére visszavittünk gyûjtõedényeket!
A lakossági közvéleménykutatásban megjelölt játszótérre alkalmasnak vélt helyekrõl,
valamint az eddig befolyt összegrõl tájékoztattuk a polgármestert és a képviselõ-testületet.
Vezetõségünk a megjelölt játszótéri helyszínek
közül elsõsorban a Hajós-kastély kertjében
megépítendõ játszó- és kalandparkot támogatta, de elfogadható lett volna számunkra a falu
„rendezvény” tere – a gyakorló lovas-pálya, a
cirkusz, a valamikori gyermeknapi vidámpark
– is, felmerült annak lehetõsége, hogy a Gesztenye soron lévõ ingatlanon – ami sajnos már
magánkézben van – közös megegyezéssel jöjjön létre egy játszótér! Egyesületünk – az elõzetes tájékoztatásokat figyelembe véve – vésztartalékként megjelölte a Dunavecsei útnál lévõ szabad területet is. A Településfejlesztési
Bizottság és a polgármester is ez utóbbit támogatta és támogatja a játszótér megvalósítása

Siker és kudarc a focicsapatnál
Dömsöd : Taksony 4:1 (1:0)
Dömsöd, 150 nézõ
Vezette: Karászi (Csávás, Mány)
Dömsöd: Balázs – Bognár S., Kun G.,
Szarka, Szabó P. (Bak A.) – Turcsán T.,
Jezsek, Almási, Farkas, – Dunai, Zsolnai.
Edzõ: Gábor Tamás
Gólszerzõ: Szarka 2, Bak, Dunai, ill.
Gáspár
A második félidõben a megbontott védelmünk ellenére, a kitámadó vendégcsapatot
biztosan gyõzte le a dömsödi gárda.
Jó: Balázs, Kun, Szarka, Jezsek, Dunai

céljából. Igaz, még a képviselõ-testületnek is
áldását kell adnia rá!
Mivel az Egyesületünk az eddigi tevékenysége során az itt élõ emberek bizalmából, adakozásából és jóindulatából táplálkozott, építkezett
s váltotta be ígéreteit, így már elkezdtük az elõzetes információk begyûjtését egy leendõ játszótér megépítése érdekében. A felajánlott terület nagysága (4050 nm) és fekvése – szakemberek szerint is – ideális helynek bizonyul e célra.
Mi továbbgondoltuk a dolgot, és az adottságok
alapján egy játszó- és kalandparkot szeretnénk
létrehozni. Olyan helyet, ahol több gyermek
korosztály számára is lehet megfelelõ játékelemeket építeni, szabadidõs programokat szervezni! Most a tervezõket keressük, illetve a különbözõ már mûködõ hasonló profilú létesítményeket tanulmányozzuk!
Már most látszik, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló majd 700.000 Ft egy pályázat 10%os önrésze lehet – amivel kb. 7 millió Ft-ra tud-

nánk pályázni –, vagy magát a parkot és játszóteret tudnánk megterveztetni ebbõl a pénzbõl
(tervek, engedélyek nélkül nem is lehet építeni
és nem is lenne célszerû) s a késõbbiekben egy
újabb akció keretén belül gyûjtenénk a játszótéri elemekre, önrészre. Remélve, hogy a jövõ évben írnak ki olyan pályázatot, ahol minimális
önrésszel – de már meglévõ tervvel – tudnánk
pályázni!
Tehát a „sok kicsi a játszótérre megy” remélhetõleg már jövõre! Rajtunk nem múlik, a felajánlásokat – pénzbelit és természetbelit – továbbra is szívesen vesszük és elfogadjuk!
Ezúton szeretnénk megköszönni a sok aprópénzt az adományozóknak, az üzletek tulajdonosainak és alkalmazottainak a gyûjtésben való
részvételt, az óvoda és az iskola igen aktív segítségét, valamint az 1%-os felajánlásokat
(334.869 Ft-ot ), az eddigi felajánlásokat!
Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület Közhasznú Szervezet
elnöke

Kirándulás Dömsödön

Piliscsaba : Dömsöd 1:2 (0:2)
A Dömsöd góljait Szarka szerezte.
Dömsöd : Bugyi 0:1 (0:0)
A sutyiban szombatra elõrehozott mérkõzésen nem sikerült pontot szerezni csapatunknak.
A hátralévõ mérkõzések:
Szigetszentmárton : Dömsöd
nov. 1. szombat 13.30
Dömsöd : Ráckeve
nov. 9. vasárnap
Varsányi

Festõi szépségû a dömsödi Duna-part
A Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképzõ Iskola tantestülete kirándulást szervezett okt. 10-ére.
Úgy döntöttünk, hogy a környék nevezetességeit tekintjük meg. Így jutottunk el Dömsödre is. Itt
megtekintettük a Petõfi Múzeumot, ahol Bencze István polgármester úr, és a múzeum gondnoka,
Krisztina szeretettel fogadott bennünket. A Petõfi-fa meglátogatása után egy kis sétát tettünk a Duna-parton. Kellemes élményekkel indultunk tovább. Megállapítottuk, hogy sok idegen messzi vidékrõl utazik ide a látnivalókért, míg nekünk a környezetünkben van ez a sok szépség. (Csak észre
kell venni, hogy milyen nagy kincs ez a dömsödieknek.)
Mné
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Találtam egy képet...
Az elõzõ számunkban leközölt felvételeket Krizsa Lajos bocsátotta
rendelkezésünkre. Folytatólagosan még néhányat szeretnénk megosztani
Önökkel:

A régi posta épülete, amelyben Bálint Lázár postamester és családja
is lakott /a Petõfi utcában a Petõfi házzal szemben/

Nagy Gábor tiszteletes prédikál a
dömsödi református templomban
Elsõ sor balról: 1. Rattkay Éva, 2. Szepessy Klára, innentõl mindenki
ismeretlen, kivéve közvetlen a tartóószlop mellett id. Krizsa Lajos, jobb
szélen söröskorsóból iszik Szepessy Gyula

Ülõ sor balról: 1. Bálint Lázárné, a postamester felesége /ifj. Krizsa
Lajos anyósa/, 2. ismeretlen, 3. Bethlendy János tanító felesége /Héli
néni/, 4. Szõnyi Károlyné Margit néni
Álló sor: 1. Szepessy Gyuláné /volt dömsödi fõjegyzõ felesége/, 2.
Hrenkó Ferenc róm. kat. plébános édesanyja, Mariska néni, 3. Kerkápoly Zoltánné 4. ismeretlen

Szeretet vendégség Dömsödön az 1950-es években
Láng Zsuzsa, balra id. Krizsa Lajos presbiter.
Továbbra is várjuk érdekesnek vélt felvételeiket!

Könyvtári hírek
Tisztelt olvasóink!
felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
könyvtárunk november 08-án szombaton
zárva lesz!Megértésüket köszönjük!

D. Nagy Judit
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Keresztyén élet
Dr. Ravasz László:
Sorsunkat alakító hatalmak
(A Kálvin téri templomban, 1935. október 6-án)
Lectio: Ézs. 40:26-31.
Textus: Róm. 9:16

„Tehát nem azé, aki akarja, sem nem
azé, aki fut, hanem a könyörülõ Istené.”
Azt olvastam egyszer egy tudós lélektani
könyvben, hogy az embert az állattól az elõrelátás tehetsége különbözteti meg. Ez azt jelenti,
hogy az állat mindig a jelenvaló pillanatban él;
nem látja a jövendõt, tehát lelkében nincs meg a
holnapnak az az állandó fenyegetõ képe, amely
a gondoknak szülõanyja. Csak az ember az, aki
elõre látja az eshetõségeket és igyekszik úgy berendezni az életét, hogy elkerülje a veszedelmet
és biztosítsa a holnapot. Az ember lelki életének
legjellemzõbb, legegyetemesebb és éppen ezért
legemberibb tulajdonsága a gond, mint magának az emberi életnek indítéka és irányítója. A
fenyegetõ rossznak a látása hívja létre azt a tervszerû védekezõ és megelõzõ munkát, amelynek
évmilliókon keresztül felhalmozódó eredménye: az emberi mûvelõdés. Minden más létezõ
sorsa a pillanatokból támad és a pillanatok részleteiben vész el, egyedül az emberi élet szakad
el a pillanattól és lesz önálló, elõrelátó, tervszerû
alakításnak a tárgya. Lényegében ez a különbség nem más, mint ami a természeti alkotás és a
mûtárgy között tapasztalható.
Ki alakítja sorsunkat? Erre három feleletet
adhatunk a felolvasott Ige alapján. Ez a három
látszólag ellentmond egymásnak, végeredményében bensõ összhangot és egységet mutat.
Ki alakítja sorsunkat?
Az elsõ felelet ez: Én. Ezer példaszót lehetne
idézni ama velünkszületett õsi meggyõzõdés
mellett, hogy sorsomat az én akaratom igazgatja. Ki-ki a maga szerencséjének kovácsa, tanultuk az iskolában. Minden nevelés abból indul
ki, hogy az embert öntudatos életalakításra nevelje. Ezen az alapon valljuk, hogy az emberi
méltóságnak legmagasabb foka a szabad önelhatározás. Legnemesebb jellem az, aki önmagát
és világát öntudatos elvek szerint alakítja, s ezen
az alapon igényeljük a legnagyobb jogot: a szabadságot és hordozzuk a legnagyobb terhet: a
felelõsséget. Igyekezzél tehát takarékos lenni és
vagyont fogsz gyûjteni; igyekezzél békességes
szívûnek lenni és életed csendben folyik le;
igyekezzél másoknak szolgálni és mindenki
elõtt kedvességet nyersz; igyekezzél jó lenni és
boldog leszel. Rajtunk áll, hogy milyen az életünk; önnön szívünk tesz boldoggá vagy boldogtalanná, és ha megtanultuk a magunk rakon-

cátlan és szenvedélyes szívét megzabolázni,
életünk olyan zavartalan és összhangzatos lesz,
mint ahogy egy vad hegyi patak megváltozik és
csendes, áldást hozó élettérré válik, mihelyt
medrét és partjait szabályozzák. Ennélfogva
nem lehet nagyobb feladatunk, mint ha minél
jobban megismerjük magunkat, minél jobban
megismerjük a világot, ráeszmélünk a mindkettõben rejlõ örök törvényekre, és magunk fegyelmezésével, sõt megtagadásával ezeknek a törvényeknek megfelelõ életet élünk. Nincs szeriszáma azoknak a bölcsészeti rendszereknek,
melyek erre a gondolatra épültek fel, s nincs
száma azoknak az irodalmi alkotásoknak, amelyek szóban vagy írásban ezt az életeszményt
hirdették és ezt az életutat ajánlották. Aki akar,
annak sikerül. Aki fut, az célhoz ér. Olyan alapvetõ meggyõzõdések és vigasztalások ezek,
amelyekben az emberiség nagy része nem szokott kételkedni. Hány ember van aki életpályát
választ, és biztos benne, hogy jövendõje el van
rendezve. Hány ember van, aki fundamentumot
rak, és azt hiszi, hogy a háza tetejére fel fogja
tenni a bokrétát. Hány ember van, aki élettársat
keres, s azt hiszi, hogy megtalálta a legfõbb boldogságot. Hány ember van, aki gyermekei születésekor birtokába veszi már a biztosított és
meghódított jövendõt.
Rá kell mutatnom arra, hogy ez az életfelfogás mennyire aktívvá teszi az embert, és összes
erõit a határtalanságig felfokozza. Rá kell mutatnom arra, hogy ez a felfogás mennyire megtiszteli az embert, mikor szinte mindenhatóságot tulajdonít neki. Ebbõl a felfogásból születtek a nagy mûveltséghõsök s az emberi haladás
aranykorszakai. Önbizalmat, optimizmust nevel
egyénekbe és nemzetekbe, s nyomában hõsiesség és nagyvonalúság támad.
És mégsem igaz ez a felfogás. Ugyanis egyszer csak szembeáll velünk valami érthetetlen,
váratlan és megmagyarázhatatlan fordulat.
Magvetés után nem aratunk, mert elveri a jégesõ a határt. Takarékosságunkból nincs öreg
napjainkra betevõ falatunk, mert lábunk alól
elszökik a föld, és ládánk fenekén hamuvá válik az arany. Élettársunk hirtelen ellenségünkké válik, s úgy tekintünk egymásra, mintha
valami ismeretlen erõ egyikünkkel a másikat
halálra gyötörné és láthatatlanul büntetni
akarná. Házunk, amelyet örömmel építettünk,
rommá válik. Gyermekeink meghalnak vagy
elromlanak. Pályánk derékba törik, s egyszer
arra ébredünk összeomlott világunk romjain,

hogy életünket egy ismeretlen és rosszindulatú hatalom igazgatja: a Végzet. Egyének és
nemzetek váratlanul szörnyû bukás mélységeibe zuhannak alá.
Lássuk ezt a gondolatot. Az emberi gondolkozásban sokszor nyomát sem lehet találni egy
olyan életérzésnek, amely pedig emberi létünknek velejárója: a kockázat érzésének. Vannak
korszakok, amelyek hisznek a számításaikban,
meg vannak gyõzõdve, hogy a lét matematikára
van berendezve, s ha az ember jól számított,
nem érheti csalódás. Viszont vannak korszakok,
amelyekben alapmeggyõzõdéssé vált, hogy az
élet kiszámíthatatlan; a lét maga kockázat; hiába
akar valaki, nem sikerül, s hiába fut, sohasem ér
célhoz. Vannak nemzetek, amelyekre nézve valósággá válik a végzet, és ez az uralkodó tapasztalás egész világukat átalakítja.
Mégpedig kétféle átalakítást végezhet rajta.
Vagy azt az alapmeggyõzõdést ébreszti, hogy
együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk.
Ennélfogva belehajtja a tobzódásba, az élet habzsolásába, az öröm és a mámor kergetésébe. Ha
kockázat az élet, hát legyen kockajáték: könynyelmûen rá kell tenni az életet egyetlenegy lapra, s ha nyerünk: újra va banque-ot játszani, ha
pedig veszítünk: fanyar mosollyal le kell vonni
a következményeket. Mennyi meggondolatlanság, mennyi kalandvágy, mennyi lelkiismeretlenség származik ebbõl a gondolatból, mindenki nyilván megláthatja. Ha szétnézünk mai társadalmunkban, látnunk kell, hogy éppen a mai
bizonytalan és kiszámíthatatlan élet a szülõoka
az élet kockázatos és kalandos berendezésének.
A másik, amit a Végzet gondolata felébreszthet bennünk, ennek éppen az ellenkezõje: a lemondás, visszavonultság és teljes közömbösség. Az oroszos „holt lélek”, vagy a törökös fatalizmus ez, amelyik ujját se mozdítja meg,
hogy elhessegesse a szemtelenkedõ legyet,
mert örökkévaló és ismeretlen erõk döntenek
életünkrõl, magunkról, minden pillanatunkról,
tehát kár a fáradságért, mert életünket úgysem
lehet mássá tenni. Sivatagra esett sorsunk; ki
ültetne virágos kerteket? Kõszikla alján lakunk; ki gondol szõlõültetvényekre? Lápra kerültünk; ki törõdnék a lecsapolással? Valahogy
õröljük le ezt a bizonytalan, értelmetlen, kiszámíthatatlan életet, essünk túl azon a kockajátékon, amelyben mi nem játszók, hanem a játékszerek vagyunk.
Ha itt megállunk, lehetetlen nem látnunk két
merõben ellentétes életformát. Az egyik: az emberi akaratot fokozza és serkenti annak a gondolatnak a sugalmazásával, hogy tõlünk függ a
sorsunk és életünket magunk alakítjuk, a másik:
tárggyá teszi az embert, elsorvasztja a kezdeményezést, a felelõsséget, az erõkifejtést, a harcot,
az élettel való szembenállást, s vagy állati tengésre vagy pedig szenvedõ szemlélõdésre kárhoztatja az embert. Mindenik igazolásul önnön
életét mutatja fel, és mindeniknek rettentõ cáfolata ott van a másikban. Az akarat emberét meg-
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csúfolja és legázolja a Végzet. A Végzet játékszerét lenézi és megveti a sorsát öntudatosan
alakító, élete felõl szabadon határozó és jövendõjét harcok árán biztosító szuverén ember.
Történelmi korszakokat, népeket lehet osztályozni a szerint, hogy inkább egyik vagy a másik típushoz tartoznak, és saját életünkben is fel
lehet fedezni azt az ellentétes feszültséget, amely
önmagunk és végzetünk között rian. Különösen
a mai világban látható ez világosan, amikor a
történelemben is, az egyének életében is ez a
kétféle erõ, kétféle ember, kétféle lélek vívja a
maga harcát.
Ennek a feszültségnek megoldása a felolvasott Ige: Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki
fut, hanem a könyörülõ Istené. Látszólag a
Végzet embereinek ad igazat, mert megállapítja, hogy nem magunk alakítjuk sorsunkat. Ezzel egy olyan tényt mond ki, amelynek ellenkezõjét csak ábrándos racionalisták próbálták bizonyítani. A sors maga kiszámíthatatlan, a lét
ésszerûtlen, a holnap bizonytalan és váratlan, és
az, ami bekövetkezik, sokszor merõben más,
mint amit akartunk vagy elõkészítettünk. Lehet,
hogy száz és ezer esetben helyes a számításunk,
sikerül is, amit akartunk, minden úgy következett be, amint elõkészítettük, de a végén mindig
ott van az idegen és félelmetes Más, az, ami
magunknak és életünknek ellentmond, sõt azt
egyenesen megszünteti: a bizonyos halál. Ha
semmi más nem volna, ez az egy mégiscsak azt
bizonyítja, hogy nem azé, aki akarja, sem nem
azé, aki fut, hanem a döntõ szót más, tõlünk
független, idegen hatalom mondja ki.
Az evangéliumnak az a nagy bizonyságtétele, hogy ez a tõlünk különbözõ idegen hatalom,
amelyet a vak és hitetlen ember Végzetnek nevez, nem más, mint Isten. Nemcsak azért Isten,
mert nem õ függ tõlünk, hanem mi tõle; nemcsak azért, mert összemérhetetlenül hatalmasabb, mint mi; nemcsak azért, mert nem kérdez
meg, nem hallgat ránk, jó tetszése és kedve szerint dönt életünk és halálunk felõl, hiszen ezért
még lehetne végzet is; hanem azért Isten, mert
ez a tõlünk független, örökkévaló hatalom: velünk személy szerint törõdõ atyai szív, vagy
amint Igénk mondja: könyörülõ Isten. A Végzet
könyörtelen, éppen ez a könyörtelensége teszi
végzetté, tõlünk idegen, ellenünk irányuló,
megfellebbezhetetlen, megváltozhatatlan és értelmetlen határozás. De Isten könyörülõ, azaz
minden fölsége, minden észfelettisége, minden
szuverenitása mellett is gyengéd, jóságos, javunkat akaró atyai szeretet.
Ez az atyai szeretet nem pusztítja ki az akaratot, az önállóságot, az erõfeszítést és az öntudatot. Mindezeket õ adta, és azért adta, hogy éljünk vele. Õ tart a kezében, de akarja, hogy vállunkkal hordozzuk a terhet; õ parancsol ellenségünknek, de engedi, hogy halálos küzdelemben
vívjunk vele. Megengedi, hogy magunk határozzunk, mert önállóságra és felelõsségre akar
nevelni; ugyanakkor azonban a rosszból jót hoz
ki, az elhibázottat megigazítja, és el nem fárad
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türelme az újrakezdésben és az újrakezdetésben. Mindezt azonban csak addig a határig cselekszi, amíg ostoba gõgünk azt nem képzeli,
hogy mienk az érdem, mienk a siker. Isten azt
akarja, hogy törõdjünk, dolgozzunk, cselekedjünk, de meg ne feledkezzünk arról, hogy mindent tõle veszünk, és vele szemben csak elfogadók vagyunk. Az önállóság és a felelõsség csak
akkor emberi méltóság, ha nem tesz felfuvalkodottá és képtelenné arra, hogy magával Istennel
helyes viszonyba kerüljünk. Ennek a helyes viszonynak a lényege a hálás elfogadás képessége. Isten lénye az ajándékozás, s õt az ismeri
igazán, aki minél több hálát tud érezni iránta,
aki minél több ajándékot tud elfogadni tõle. Isten akarata végzet. Ez azt jelenti, hogy tõlünk
független és meglepetést hoz, de ez a meglepetés mindig ajándék, valami mérhetetlen nagy
kincs, aminek elfogadására készít elõ szüntelenül, és lassacskán képessé tesz reá.
Ebbõl a szempontból nézve világos, hogy a
hívõ ember számára az élet minden fordulata
megannyi új, nagy ajándék. A különb az, aki
többet tud elfogadni és több ajándékért tud hálát adni, a legnagyobb ember az, aki Istentõl
legtöbb ajándékot képes elfogadni. És ez teljesen független attól, hogy mit akarunk mi Istentõl elfogadni, ez csak attól függ, hogy mit akar
Isten adni nekünk. Sokszor megtörténik, hogy
mi gazdagságot kérünk és Isten szegénységet
ad. Egy drága lélekhez ragaszkodunk, és Isten
elveszi azt. Egészséget és életet akarunk, Isten
betegséggel látogat meg és leültet a halál kapujába. De ugyanakkor azt is jelenti, hogy a szegénységben, a betegségben, szeretteink vagy
magunk halálában, mint egy érdes, véres, gyilkos pakkoló papirosban Isten a legnagyobb
ajándékot adja nekünk: Önmagát. Mert a Végzet nem más, mint a sorsfordulatban elrejtõzködõ Isten. Az a jóságos, az a könyörülõ, az a
felséges és csodálatos Isten, aki mindnyájunkat
a maga számára teremtett és egyebet sem akar,
csak azt, hogy õ életünk értelme, telje és legnagyobb ajándéka legyen; Õ a mienk legyen. Kicsodám van nekem az egekben? Rajtad kívül
semmiben nem gyönyörködik az én lelkem.
Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kõsziklája és az én örökségem Te vagy óh
Isten mindörökké. Az öreg Rákóczi György
bibliájába éppen úgy mint ágyúira ezt az Igét
íratta: Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki
fut, hanem a könyörülõ Istené. Most, amikor az
egész világ a legirtózatosabb kockajáték izgalmai között remeg, amikor a világ sorsa, nemzetünk, magunk és gyermekeink sorsa ismét
egy hajszálon függ, lehet-e nagyobb vigasztalás és édesebb biztatás, mint ez az Ige. Sorsunkat, holnapunkat, életünket nem magunk alakítjuk, nem is a vak Végzet, hanem a könyörülõ Isten. Ámen.
Közreadta:
Balogh László Levente
ref. lelkipásztor

LEJÁR T
SÍRHELYEK
Felhívjuk a kedves hozzátartozók
figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét
1983-ban vagy korábban váltották meg a
DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMETÕBEN, úgy annak érvényessége a
törvények értelmében
– 25 év elteltével – idén lejárt.
Amennyiben szeretnék azt megõrizni, újra
meg kell váltani
2008. december 31-ig.
Újraváltani a Lelkészi Hivatalban lehet:
Dömsöd, Petõfi tér 7. Hivatali idõ: hétfõ
és csütörtök 9-12 óra.

Kézbõl kézbe
Amikor kezed
puha fészke
többé nem melenget
örvénylõ mélység
fölött, mint elenged kavicsot a
gyermek.
Akkor lehullunk
egedrõl miként
a kósza csillagok
Fényük kihuny,
utánunk csak a
sötétség ragyog.
Egyre szédítõbb
lesz e zuhanó
szárnyalás
Nincs már menekvés
itt
a vég, a meghalás
Aztán, a többi néma
csend és fény és ölelés
és szárnyas gyülekezet
Véget ért halálos
Zuhanásunk.
Mert kinyújtottad
értünk a kezed.
Simon István ref. lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BÁBEL SÁNDOR
elhunyta alkalmával gyászunkban osztoztak, utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés koszorúit, virágait helyezték el.
Gyászoló család
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HISTÓRIÁNKBÓL
„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

Dab és Dömsöd községek hõsi halottai az I. világháborúban
Az I. világháború eseményeit követve szeretnénk felsorolni azoknak a hõsi halottainknak a nevét, akik a háborúban életüket vesztették. A fotókat
Dulcz Dénes készítette.

Emlékmû elsõ oldala, felsõ rész szemben
Orosz Zsigmond
Pintér Mihály
Pongrácz József
Sebestyén József
Simon Imre
Sümegi Sándor
Szakos István
Szakos Lajos
Szemler István
Ifj. Sipos Antal
Szujkó Sándor
Szabó András
Szabó János
Szabó Antal
Szõgyényi Ferenc
Takács László
Tassi Imre
Toma Béla
Toma Vilmos
Tóth Pál
Tóth József
Tormási István
Tóth István
T.-né Mikus Ilona
Takács Zsigmond
Valkai István
Váradi József
Varsányi Gábor
Varsányi Gáborné
Vén János

Várkonyi Sára
Zsiba Zsigmond
Belyi György
Kraszna Ferenc
Balogh Pál
Bosovits Sándor
Hegedûs Imre
Kilences Sándor
Pajor József
Szûcs Ferenc
Túróczi Bálint
Id. Ambruska György
/alsó sor/
Ács József
Bak Lajos
Bangó József
Balázs Lajos
Bajnóczi József
Bajnóczi László
Berze László
Benes Ferenc
Bencze Károly
Bene János
Bán Ferenc
Bácsi Gábor
Bácsi István
Bárány József
Bottlik Imre
Bödõ Gábor

Bödõ Imre
Bödõ Lukács
Czahesz József
Dancsics Ferenc
Éliás Sándor
Fabók Pál
Földesi István
Fábián István
Gacs Lajos
Gulyás Miklós
Gergely Mihály
Gere János
Gulyás Mihály
Gyenes József
Hegedûs József
Horváth Gyula
Horog László
Horváth Imre
Ispán Ignácz
Jaksa István
Kiss Bálint
Karaszi István
Karaszi Sándor
Kancsár Péter
Krizsán György
Keresztes János
Leidl Zsigmond
Markos György
Márki Zsigmond
Marjai Gyula
Mészáros Zsigmond
D. Nagy Zsigmond
Nagy István
Nagy Antal
Váczi Sándor
Bajnóczi István

Karasz Ferenc
Ujvári Mihály
Csizmadia Zsigmond
Fodor Zsigmond
Várkonyi János
Id. Pálföldi Gábor
Csipán Károly
Kiss Sándor
M. Tóth Mihály
M. Tóth Károly
B. Szabó Imre
Szlovoda János
Varga Gábor
Izsák Gábor
Pap Lukács
Kakas János
Tóth Imre
Kárbin Antal
Horváth Imre
Dab és Dömsöd községek hõsi
halottai az I. világháborúban
/Emlékmû hátsó oldala/
Dobos Lajos
Domokos Sándor
Drahos Bálint
Dudás Imre
Dudás Mihály
A. Dudás Mihály
Duzmath Imre
Deutsch Pál
Erdélyi Ferenc
Faragó Antal
Faragó Dániel
Faragó István
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Fazekas István
Fehér Dániel
Fodor Mihály
Galambos Ferenc
Gere Lajos
Gergely Imre
Gergely Sándor
Gulyás Imre
Gulyás Mihály
Gyökeres Sándor
Hirschler Izidor
Hirschler Miklós
Horog Antal
Horog Bálint
Horog Imre
Horog Lukács
Horváth Ignác
Horváth János
Ispán Ambrus
Ispán Ignác
Ispán József
Ispán Lajos
Joó Sándor
Kabai István
Kasos János
Kapitány Ignác
Kincses József
Molnár Károly
Monori Gyula
D. Nagy József
L. Nagy János
B. Nagy Károly
Nagy Pál
Nemes János
Nuszpl Balázs
Olaczki István
Olaczki János
Rumi József
Sass Gábor
Sass István
Ifj. Sass József
Siket Bálint
Knul Ferenc
Knul József
Kocsi József
Kocsi Sándor
Kocsis András
Kovács Miklós
Kovács Ignác

21

G. Kovács István
Kovács Zsigmond
Krizsa József
Kudar Antal
Kudar Lajos
Kudar Mihály
Kudar Sándor
Lacza István
Laczi Bálint
Laczi Mihály
Lakics János
Leidl Mihály
Leidl Pál
Marjai József
Marjai Mihály
Meister Zoltán
Menyhárt László
Menyhárt Sándor
Molnár Imre
A.Molnár Imre
Siket Gábor
Siket Imre
Sümegi Zsigmond
Szabó Ferenc
Szabó Gábor
Szabó Imre
Szakos Gábor
Szalai János
Szekeres József
Szekeres Lajos
Szemler György
/jobbra/
Albertski János
Ifj. Ambruska György
Ambruska József
Ács Ignác
Ács István
Ágoston József
Back András
Back Imre
Balassa Lajos
Balaton Benjámin
Balaton Lajos
Bátori József
Bednarik István
Bernát Pál
Bíró Dániel
Bíró Gábor
Bíró Lukács

Sonnenschein Salamon
Szénási János
Szombati János
Szõllõsi János
Sztakó István
Takács Lajos
Takács Zsigmond
Takó Mihály
Tatár Sándor
K.Tóth Gábor
Tóth Gábor
Tóth Ignác
Tóth Imre
Tóth József
Bödõ Ferenc
Bödõ József
Bödõ Miklós
Budai István
Bujáki István
Bujáki Sándor
Buránszki András
Csegei József
Cser József
Cser Károly
Ifj. Csernák Gábor
Ifj. Csides László
Csilling János
Cziráki István
Denke Bálint
Denke Lajos
Denke Lukács
/balra/
Sonnenschein Salamon

Szénási János
Szombati János
Szöllõsi János
Sztakó István
Takács Lajos
Takács Zsigmond
Takó Mihály
Tatár Sándor
K.Tóth Gábor
Tóth Gábor
Tóth Ignác
Tóth Imre
Tóth István
Tóth Miklós
Törbe Lajos
Turi Imre
Turi József
Túri Lajos
Túri Zsigmond
Varga József
Váradi Lajos
Végi Lajos
Végi László
Zsolnai Rudolf
Szûcs Sándor
Farkas János
M. Nagy János
Ifj. Bödõ Sándor
Földvári Bálint
Várkonyi Bálint
Gábor István
Összeáll. Dulcz Dénes gyûjtése
és fotói alapján: Szabó Andrea
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Mezõgazdasági hírek
2008. év november hó

Õszi mezõgazdasági munkák a szántóföldeken és a kiskertekben
Az õszi hónapokban egyre rövidebbek a nappalok és hosszabbak
az éjszakák, hûvösek a reggelek. Az elmúlt idõszak az átlagosnál is
hûvösebb volt és elég sok esõ is esett, amire ugyan nagy szükség volt,
mert így az õszi talajmunkákat jó minõségben lehet elvégezni. A gazdálkodóknak, növénytermeléssel, állattenyésztéssel, kertészkedéssel
foglalkozóknak tavasztól õszig, sõt még télen is mindig van feladatuk, munkájuk, de a legtöbb tennivaló az õszi idõszakban van, mert
be kell takarítani a terményeket, és az õszi vetésû növényeket el kell
vetni. Az idei esztendõ idõjárása kedvezõ volt a növénytermesztésre,
és a jó termés betakarítása, elraktározása, tárolása nagy munkát és
odafigyelést kíván.
A termõföld termõképességét úgy is növelhetjük, ha a betakarított
termények szármaradványát – ami az idei csapadékos idõjárásnak köszönhetõen bõséges volt – visszajuttatjuk a talajba, de ekkor nitrogén
jellegû mûtrágyát is kell a talajba juttatnunk. Az õszi betakarítású növényeket lehetõleg elõbb azokról a táblákról takarítsuk be, amely táblákba õszi kalászos gabonát, búzát, árpát akarunk vetni, mert a gabonavetést október hó folyamán be kell fejeznünk, mert csak így várhatunk jó termést. A vetés ideális elvégzése mellett nagyon fontos, hogy
jó magágyat készítsünk és lehetõleg fémzárolt, csávázott vetõmagot
vessünk, ami ugyan nem olcsó, de a többlet termésben és a jobb minõség következtében megtérül a gazdának.
Az utóbbi években a mûtrágyák ára nagyon megemelkedett, de ha

Tájékoztató!
Írta: Baka Imre
A könyv címe „Afrikai Kaland”, a nyáron kezdtem írni,
mielõtt a „Fegyverek Hangja” megjelent. Sokan nem olvasták azt a könyvet, mert azt gondolták, hogy fegyverek a fõ témák, de ez nem a valóság. Az „Afrikai Kaland” már elkelt, a
svájci Alterra kiadómnak a feldolgozási folyamatában van.
Ez nem egy kitalált ponyvaregény. Minden megtörtént igazi
helyeken, igazi személyekkel. Harminc év elteltével már sokan meghaltak. Némelyek univerzális katonák voltak, és harcoltak az utolsó leheletükig. Mások szakmát változtattak, és a
világ különbözõ részeiben keresik szerencséjüket. A helyszín
Rhodezsia 1976 és 1979 között, ahol a mai Zimbabwe létezik. Dr. Robert Mugabe, akinek a példaképe Hitler és Sztálin,
aki a liberális sajtónak a hõse volt 1980-ban. Az utolsó huszonnyolc évben dr. Mugabe tönkretett egy gazdag, virágzó
országot, ami négyszer akkora mint Magyarország, és csak
2,1 millióval több a lakosság.

„Soha ne mondj nemet a kalandnak, mert akkor barátom, nagyon unalmas lesz az életed.”
Baka Imre

magasabb hozamot, jobb termést akarunk elérni, hektáronként szórjunk
ki 1-3 q komplex mûtrágyát, azt a vetés elõtt munkáljuk be a talajba.
A házi kertben is van most feladat, fõként a betakarítás. A kései káposzta, karalábé, karfiol kivételével, amelyek még 2-3 fokos hideget
is elviselnek, minden még kintlévõ termést be kell takarítani, fõként
sárgarépát, céklarépát, tehát a lédús növényeket. A hidegre, fagyra
legérzékenyebb zöldségeket, a paprikát, paradicsomot, uborkát még
az elsõ talajmenti fagyok elõtt be kell takarítani. A fûtetlen fóliasátorokban levõ növényeket még a pár fokos fagyoktól megvédhetjük, így
még a késõ õszi napokban is szedhetünk paradicsomot, paprikát, persze az öntözésrõl továbbra is gondoskodni kell, mert a fóliasátor alatt
nem jut víz az õszi esõkbõl a még fejlõdõ nõvényeknek.
Erre az idõszakra esik a virágoskertekben a fagyérzékeny gumós,
hagymás virágtövek felszedésének ideje. A kiemelt gumókat, hagymákat megtisztítjuk a földtõl, és száraz, szellõs, fagymentes helyen
kell tárolnunk a tavaszi kiültetésig.
A fentiekben leírtakon túl még nagyon sok a tennivaló úgy a szántóföldeken mint a kiskertben, és ezt a gyakorlott gazdálkodó kertészkedõ tudja. A munkákhoz kívánok jó erõt és egészséget.
Összeállította
Tóth István
nyugdíjas mezõgazdász

XVIII. évfolyam 11. szám

23

Anita
Egy idõ után én is elhittem, hogy énekesnõ vagyok
Sárközi ANITA bármilyen hihetetlen, idén ünnepli pályafutásának huszadik esztendejét. „Maradj meg nekem” – énekelte azon a bizonyos
fesztiválon, és Õ megmaradt Nekünk. Fantasztikus elõadásmódját, kedves, barátságos, mindenfajta allûröktõl mentes természetét nagyon sokan
szeretik, tisztelik. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
hogy nemrégiben õ énekelhette a Magyar Himnuszt a Forma 1 Magyar Nagydíj nyitónapján.
– Mi az, amit összegzésképpen elmondanál
errõl az idõszakról? Nagyon sok szép emléket
õrizhetsz.
– Fantasztikus két évtized volt, nagyon gyorsan elszaladt, és az egész egy öröm volt. Nem
mûvészcsaládból származom. Szüleim nagyon
szeretik a mûvészetet, de kívülállók voltak. Kisgyerekkorom óta tudom, hogy énekelni szeretnék, amin mindenki mosolygott. Nekem ez a
húsz év a személyes fejlõdésem miatt is fontos
volt. A sikertelenségek, a mélypontok is. A pozitív dolgok közé tartozik például, hogy bekerültem az OSZK stúdiójába, ahol Sík Olga néni
kiválasztott, mert tehetségesnek tartott. Ez megerõsített abban, hogy énekesnõ leszek. Nagy
megtiszteltetést jelentett, hogy az Express
együttesben vokálozhattam, hihetetlen mennyiségû szakmai tapasztalatot szereztem. A Csillagfény Disco rendezvényein találkoztam a
V’Moto-Rock és a Z’ZI Labor zenekar tagjaival, akikkel a mai napig jó barátságban vagyunk. Amikor a Demjén Rózsi megkérdezte,
hogy van-e kedvem énekelni a Moziklip címû
filmben, elõször nem hittem el, hogy ez velem
megtörténhet. Ezek nagyon jó dolgok voltak.
Az InterPop fesztivál számomra egy beteljesült
álom volt. Senki sem gondolta volna, hogy
megnyerem. Csak szerettem volna megmutatni
magam, és ez a vágy nagyon erõs volt bennem.
Megjelent az elsõ két lemezem, koncertturnék
sorozata következett. Ez a húsz év nem volt
könnyû, de bizonyíték arra, hogy valamit tudok
az, hogy a mai napig lemezt készíthetek.
– Senki nem szeret beszélni arról, milyen az,
amikor úgy érzi valaki, hogy egyik napról a
másikra bizonytalanná válik az élete. A te életedben is voltak nagyon nehéz napok, amikor
az sem volt biztos, hogy egyáltalán másnap
színpadra állsz és énekelsz, hiszen jó pár évig
csend volt körülötted. Egyáltalán nem is énekeltél?
– De, akkor született a Szerelmes dal, ami az
Eurovíziós dalfesztivál hazai selejtezõjére készült, és amelyben az akkor még kevésbé ismert
Szalóky Ágnes közremûködött.
– Ez az idõszak mit adott neked, mire volt jó
a csend körülötted, az hogy egy kicsit visszavo-

nultál? Mi változott gondolkodásban, barátságokban, kapcsolatokban?
– Szerintem nagyon fontos, hogy nem szabad
görcsösen ragaszkodni semmihez. Mondjuk, ha
egy lemezhez görcsösen ragaszkodom, sohasem
sikerül. Ahogy eleresztem, jönnek a felkérések,
lehetõségek. Ez nálam a mai napig így van.
– A húsz év alatt miért nem jelent meg húsz
lemezed? Ha jól számolom, ez a hetedik, és biztosan lett volna számodra rengeteg dal, jó szerzemény, ami évenként megjelenhetett volna.
– Igen, ez az õsszel megjelenõ albumom lesz
sorban a hetedik. Nagyon lassú ember vagyok,
lassan érlelõdnek a gondolatok, lassan lépek a
tettek mezejére. Nekem nagyon fontos, hogy ne
összecsapott dolgot csináljak. Meg lehetne oldani sok mindent futószalagos módon, de az
nem én lennék. Csak úgy tudom hitelesen interpretálni, ha teljesen benne vagyok, ha az az
anyag teljesen én vagyok. Ehhez sok idõ kell.
Nem tudok három perc alatt megcsinálni egy jó
lemezt. Akik így ontják a lemezeket, azokat
szerintem egy idõ után megunják az emberek.
– Visszatérésed 2000-ben nagyon jól sikerült. Látsz különbséget az új és a régi rajongók
között? Vajon aki késõbb szeretett meg, hogyan lát Téged?
– Nincs különbség. Talán annyi, hogy mondjuk 2000-tõl nagyon sok a tizenéves, és többségében lányok. Az ember azt hinné, hogy inkább
a férfiak a rajongóim, mivel nõi elõadó vagyok.
Képzelj el egy fellépést, én állok a színpadon,
elsõ sorokban a tizenéves tinédzserek, aztán a
hölgyek, leghátul pedig a pasik vannak. Amire
büszke vagyok, hogy ott vannak a harmincévesek, a huszonévesek és a tizenévesek is.
– A Van másik út címû lemezed milyen utat
járt be a megjelenés óta?
– Ez egy Best of album. Az Angyal címû dalnak külön karrierje van; volt egy zenei szavazás
az interneten, és ott benne volt az elsõ tízben,
2008-ban, a 2004-es lemezrõl.
– Milyen lesz az új lemez?
– A tõlem megszokott stílusban hallhatók a
dalok, de lesznek rajta újítások is. Hallható két
r’n’b-s dal, amit én még nem nagyon énekeltem, de azt gondoltam – rajta! Nagyon szeretem
a modern dolgokat, és ez a két dal lehetõséget
ad arra, hogy kipróbáljam magam. A lírai nagy
balladák visszanyúlnak a múltba. Lesz rajta egy
majdnem tíz perces megamix a ’89-es és a ’91es lemezrõl. Van egy bónusz szám, egy kanadai
szerzõtõl – B. Tóth László hozta nekem, (aki a
producerem) –, mely egy készülõ musicalbõl
való, ami a Kapcsolat címû film átdolgozása.
Jövõre fog itt megjelenni.

– Te milyen stílusú dalokban érzed otthon
magad?
– Popénekesnõ vagyok. Otthon érzem magam a lírai dallamvilágban, de ugyanakkor szeretem a jól mozogható, modern, pörgõs dalokat.
Csináltunk egy olyan remixet, ami kifejezetten
diszkókba, klubokba való. Amit fontosnak tartok, az a szövegmondás.
– Biztos van az új nemzedékbõl olyan, akire
azt mondod, tehetséges. Milyen tanácsot adnál
neki?
– Ez a legnehezebb. Én úgy szocializálódtam, hogy tanulni kell, és utána kell kimenni a
színpadra. Higgyék el, hogy tanulás nélkül nem
fog mûködni.
– Sokan nyilatkozták már, kiegyensúlyozott,
stabil háttér nélkül nehezebb lenne megvalósítani a pályájukat. Ez biztosan nálad is így van.
Mi az, amit megtudhatunk a magánéletedrõl?
– Kiegyensúlyozott, stabil háttér van mögöttem, ami nélkül nem is tudnék létezni. Támogatást kapok a családomtól, tudják, hogy nekem
ez az életem, ezért megküzdöttem. Soha egy
rossz szóval nem bántottak, csak bátorítottak.
Van néhány nagyon közeli barátnõm, akikkel el
tudunk cseverészni, ahogy a csajok szoktak.
– Biztosan van még álmod, amit szeretnél
megvalósítani.
– Nagyon sok álmom már beteljesült. Vannak
olyan álmaim is, amikrõl már lemondtam, de
azért természetesen vannak megvalósítandó álmaim. Az új lemezemmel is az álmaimat valósítom meg. Szeretnék jövõre koncertturnét, élõben fellépni, mint a 80-as években.
Kancsár Péter
Fotó: Szabó Adél
Köszönet Gedeon Beának
és Gyuriss Gábornak
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