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Minden dömsödi lakótársamnak békés, bol-
dog és sikerekben gazdag újesztendõt kívánok!
Békéset, mert az elmúlt évek zaklatottsága után
igazán ránk fér egy nyugodt év. Boldogot, mert
ha boldogság van, akkor a nehézségeket is
könnyebb elviselni. És sikerekre is szükségünk
van, mert az egyéni és a közös eredményeink
viszik elõre ügyünket, településünk fejlõdését.
Az ünnepek után szinte minden ember latol-

gatja magában, hogy vajon milyen év elé né-
zünk? Nehéz lesz? Lesznek-e olyan váratlan
történések, amelyeket ma még nem látunk, de
alapvetõen befolyásolják mindennapjainkat?
Bár alapvetõen inkább pesszimista beállítottsá-
gú vagyok, aki sokszor is meggondolja, mielõtt
elkapná a hurrá hangulat, most mégis úgy gon-
dolom, sikeres tizenkét hónap elé nézünk.Hogy
mire is alapul ez az optimizmus bennem? Nos,
azért lehet, mert az elmúlt egy esztendõben
meggyõzõdhettem arról, hogy milyen elsöprõ
lendületû és erejû szellemi potenciál vesz körül.
Gondolok itt a képviselõ-testület nagyon sze-
rencsés összetételére, alkotó kedvére, szorgal-
mára. Közvetlenmunkatársaim kötelességtuda-
tára, szakmai felkészültségére. Utoljára, de nem

utolsósorban pedig a dömsödi emberek segítõ-
készségére, kreatív gondolkodásmódjára. Sze-
rintem mindezen összetevõk garantálják azt a
fejlõdési ütemet, amelyet joggal elvárnak tõ-
lünk azok az emberek, akik megbíztak bennün-
ket településünk vezetésével.
A következõ hetek a tervezés idõszakát je-

lentik.A 2008. évi költségvetés koncepciójának
tárgyalásán már túl vagyunk, most el kell mé-
lyednünk a részletekben, és meg kell találnunk
azokat a költségmegtakarításokat, amelyek biz-
tosítják azt az eddigi folyamatot, amely a pénz-
ügyi helyzetünk további stabilizálásához vezet.
Természetesen a bevételeink növelésével is erõ-
síthetnénk gazdaságunkat, de a képviselõ-testü-
let egyhangú döntése nyomán � a következõ év-
ben � nem emeljük meg a helyi adók közül
egyiket sem. Az ma elkerülhetetlennek látszik,
hogy 2009-tõl mi is bevezessük az értékalapú
építményadót, de addigmég sokminden történ-
het. Optimistán nézve a dolgokat, még az is elõ-
fordulhat, hogy egy év múlva lényegesen több
központi pénzhez fognak jutni az önkormány-
zatok, és nekünk sem lesz szükségünk az adó-
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Folyt. a következõ oldalon.

Fotó: Kõvári Zoltán

MEGH Í VÓ
DömsödNagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete

2008. január 30-án (szerdán) 18.00 órakor

az Oktatási ésMûvelõdési Központba

FALUGYÛLÉS - t

hív össze, melyremeghívja
a település lakosságát.

A falugyûlésen a lakosság tájékoztatást kap a
2008. évi önkormányzati költségvetés
tervezetérõl, a tervezett fejlesztésekrõl.

Dömsöd, 2008. január 8.
Bencze István

MEGH Í VÓ
DömsödNagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete

2008. január 18-án (pénteken)
18.00 órára

az Oktatási ésMûvelõdési Központba

VÁLLALKOZÓI
FÓRUMOT

hív össze, melyre Önt ezúton tisztelettel
meghívom.

Dömsöd, 2008. január 8.
Bencze István

Fórum
amezõõri szolgálat
megszervezésére

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

A fórum témája:
A mezõõri szolgálat megszervezésére

irányuló kezdeményezésmegvitatása.
A község helyzetének ismertetése.
A mezõgazdaság helyi sajátosságainak a

megvitatása.
A Fórum házigazdája Varsányi Antal

alpolgármester.
A Fórumra minden földtulajdonost,

mezõgazdasági vállalkozót, földbérlõt és
érdeklõdõt szeretettel várunk!
Alakítsuk együtt közös jövõnket!

Dömsöd községÖnkormányzata



Születtek:
Haraszti László �KrepszMargit

DÁNIEL
VargaGéza �Hegedûs Zsuzsanna

MÁTÉGÉZA

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
Domokos ImrénéHorog Ilona 83 éves
Horváth Ferenc 55 éves
Uhrin Jánosné
Gubuznai Bernadett Eszter 82 éves

Farkas KárolynéMendi Ottilia 94 éves
Nagy IstvánnéKata Zsuzsanna 69 éves
Berki Gézáné
Kocsi Emília Borbála 57 éves

Király Sándorné SlezákMária 77 éves
Drahos Károly 72 éves
Major IstvánnéNikita Irén 53 éves
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bevételek növelésére. No! Ehhez tényleg rózsa-
színben kell látni a világot!
A jövõ év milyenségéhez szervesen kapcso-

lódnak azok a rendezvények, amelyek az év el-
sõ hónapjában kerülnek sorra. Január 18-án vál-
lalkozói fórumot, 21-én mezõgazdasági fóru-
mot tartunk. Január 30-án lesz a szokásos, év
eleji Falugyûlés. Ezekre az eseményekre várjuk
Dömsöd lakóit, minél nagyobb számban, már
csak azért is, mert ekkor fogunk beszámolni a
mögöttünk hagyott esztendõrõl, és vázolni fog-
juk az idei elképzeléseinket is. Mindhárom ta-
lálkozónkon várjuk észrevételeiket, megvaló-
sítható elképzeléseiket, ötleteiket.
Az évet immár hagyományosan a Nyugdíja-

sok karácsonyával és a Karácsonyi koncerttel
búcsúztattuk. Mindkét rendezvény nagyon jól
sikerült, sablonoktól mentesen. Köszönet érte a
fellépõmûvészeknek, a felkészítõ tanároknak, a
gyermek és felnõtt szereplõknek, Csikósné
Ócsai Jutka vezetésével az OMKdolgozóinak.

Befejezésül ismét kérem Önöket, hogy adó-
juk egy százalékáról � ha még nem szánták
máshova � rendelkezzenek úgy, hogy a Döm-
södért Alapítvány kaphassa meg. Adószám:
18668456-1-13. Az elmúlt évben is nagy segít-
ségünkre volt. Köszönöm elõre is!

Bencze István

Állatorvosi ügyelet

2008. január 19-20.

dr. VonaViktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-9264-293

2008. január 26-27.

dr. Balogh Péter
Majosháza, Széchenyi sétány 216.
06-20-399-7131

Háziorvosi rendelés

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

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

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

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

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

07.30�11.00 óráig
szerda: 13.00�16.30 óráig

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

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

Anyakönyvi hírek

��ÕÕrriizznnii aa
fféénnyytt����

�Szülõföldünkön szüleinktõl ered
ami szép, ami sokszor lehúz a végtelen
mélységek körébe, ami szárnyat ad a
magasságok mérhetetlen messzeségé-
be.
Gyökerünk végül, ha kihúzatott is

életadó, verítékes munkán cserzett és
öröklötten megõrzött talpalatnyi föld-
jébõl, szólok Édesanyám szavával:
Ne hagyjátok elveszni azt a

�kis Mindent�!, ami otthonunkat je-
lenti.�

Így vall Bazsonyi Arany, községünk
díszpolgára.

Az Õ egész lényét, munkásságát a
szolgálatkészség, a szeretõ alázat jel-
lemzi. Mindezt a szülõföld és az õsök
iránti tiszteletbõl meríti.
Mai modernizált világunkban ezeket

az erényeket egyre inkább elfelejtjük, és
hagyjuk elveszni �azt a kis Mindent��
ami az otthont jelenti számunkra.
Legyen mindannyiunk elõtt példaér-

tékû ez az életút!

***

Aranka néni január 13-án tölti

8800.. éélleettéévvéétt
Ezen alkalomból jó egészséget

és a jó Isten áldását kívánják

AzÕt szeretõ és az általa szeretett
Dömsödiek
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2007. december 18.

December 18-án Dömsöd Nagyközség Kép-
viselõ-testülete megtartotta azévi utolsó rendes
ülését.
Elsõként elbírálásra kerültek a Dömsödi Hír-

nök önkormányzati újság szerkesztõi feladatai-
nak ellátására benyújtott pályázatok. A képvise-
lõ-testület figyelembe véve az Oktatási, Közmû-
velõdési és SportBizottság javaslatát, a szerkesz-
tõi feladatok ellátásával 2008. január 1. napjától
határozatlan idõreVass IlonaGyörgyit bíztameg.
Ezután került sor a talajterhelési díjjal kap-

csolatos eljárási szabályokról szóló 12/2004.
(X. 28.) rendelet módosítására. Az elfogadott új
szabályok szerint az eddigi mentesítések köre
jelentõsen leszûkül, azonban továbbra is lehetõ-
ség van az egyéni szociális helyzetmiatti méltá-
nyossági igények benyújtására, amelyeket az

adóhatóság egyedi ügyként bírál el a jövõben is.
Ezt követõen a 2008. évi csatornadíj-emelés-

re vonatkozó javaslat került megvitatásra. A
képviselõ-testület a 2008. évi csatornadíj-eme-
lésre vonatkozó javaslatot nem fogadta el.
Egyidejûleg felkérte a csatorna közmûvet üze-
meltetõ KEVE-VÍZ Kft.-t, hogy a 2008. évre
tervezett díjemelést megalapozó részletes díj-
kalkulációt készítsen, valamint felkérte Bencze
István polgármestert, hogy a 2008. évi csatorna-
díj-emelésre vonatkozó díjkalkuláció és javaslat
elõzetes véleményezését kezdeményezze a
Ráckeve és Térsége Társult Települések
Szennyvízcsatorna és Tisztítómû Tulajdonkö-
zössége gesztoránál.
A településen belül gépjármûvel szállított

szennyvíz díja pedig az eddig 1200 Ft/m3-rõl
1400 Ft/m3-re változik január 1-jétõl. A díj az
ÁFA-t tartalmazza.

A testület azután elfogadta a 2008. évi mun-
katervét, amelyben meghatározta a rendes ülé-
sek idõpontját és az elõre tervezhetõ napirende-
ket is.
A körjegyzõség létrehozása miatt szükséges-

sé vált a Polgármesteri Hivatal alapító okiratá-
nakmódosítása is, amelyet a testület egyhangú-
lag jóváhagyott. Szintén a polgármesteri hiva-
talt érinti, hogy jelen ülésen hagyták jóvá a köz-
tisztviselõk egyéni teljesítménykövetelményei-
nek alapját képezõ önkormányzati célokat is a
2008. évre vonatkozóan.
A képviselõ-testület a már több hírünkben is

említett, idén benyújtásra kerülõ pályázat kere-
tében a Széchenyi utcában esetlegesen megépí-
tésre kerülõ általános iskola épület bemutatott
építészeti programtervét jóváhagyta azzal, hogy
a tervezett épület pinceszintjén fõzõkonyha ke-
rüljön kialakításra.
A képviselõ-testület következõ soros ülését

2008. január 30-án 15 órai kezdettel tartja az
OMK-ban. Az ülés nyilvános.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZAT I H Í REKT I H Í REK

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete és Apaj
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007. november 29-én
együttes ülésen döntött arról, hogy 2008. január 1-jén körjegyzõséget ala-
kítanak. A döntés értelmében 2008. január 1-jétõl a polgármesteri hivatal
feladatkörét Apaj Község vonatkozásában Dömsöd Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatala, mint körjegyzõi hivatal látja el. Ez nem érinti azonban a
résztvevõ települések önkormányzatainak önállóságát.

Bencze István, önkormányzatunk polgármestere az ülést megnyitó kö-
szöntõjében úgy fogalmazott, hogy Dömsöd újkori történelmének olyan
szakaszához érkezett, mely mérföldkõ lehet további fejlõdése szempont-
jából. Fontos döntés ez a település számára erkölcsi, politikai és gazdasági
szempontból egyaránt. A körjegyzõség kialakítása növeli településünk
térségben betöltött szerepének további súlyát és presztízsét.
Novák Pál, Apaj Község polgármestere elmondta, hogy a két település

kapcsolata jóval régebbre nyúlik vissza, és a rendszerváltozást megelõzõ-
en nem volt mindig felhõtlen. Amai társadalmi, gazdasági és politikai vi-

szonyok között azonban másként kell gondolkodni. Újra kell értékelni a
települések helyzetét, és az önkormányzatok önállóságánakmegtartása és
tiszteletben tartása mellett olyan bizalmat kell felépíteni mind a lakosság,
mind a képviselõ-testületek oldaláról, amely a két település együttmûkö-
dését kölcsönös elõnyökre építve hosszú távon gyümölcsözõvé teszi.
A megállapodás elfogadását hosszas elõkészítõ munka elõzte meg,

amelyben a dömsödi és apaji polgármesteri hivatal munkatársai oroszlán-
részt vállaltak. Önkormányzatunk polgármesteri hivatala több térségi fel-
adatot is ellát, 1996 óta elvégzi a térségi hulladékgazdálkodási feladatokat
ellátó Ráckeve és TérségeÖnkormányzati Beruházási Társulás gazdálko-
dási és szervezési feladatait, valamint több éve sikeres együttmûködést
folytat Apaj községgel a családsegítõ és gyermekjóléti intézményi társu-
lás közösmûködtetése terén is.
Apaj község képviselõ-testülete az elmúlt egy év során számos lehetõ-

séget megvizsgált, és ennek során meggyõzõdött hivatalunk szakmai al-
kalmasságáról, a feladathoz való elkötelezett hozzáállásáról, ezért döntött
úgy, hogy a többi szomszédos település közül községünkkel állapodik
meg körjegyzõség kialakításáról.
A döntést mindkét képviselõ-testület egyhangúlag fogadta el.
A megállapodás szerint valamennyi igazgatási feladatot Dömsöd

Nagyközség Polgármesteri Hivatal látja el Apajra kiterjedõen is, és min-
den köztisztviselõ a nagyközségi hivatal alkalmazásában áll. A körjegyzõ
heti egy alkalommalApajon tart ügyfélfogadást, és az ügyintézõk az apaji
lakosok ügyében lefolytatott hatósági eljárásokban a tárgyalásokat az apa-
ji hivatali épületben végzik. Az egységes hivatali szervezet kialakításának
egyik fõ elve, hogy a hivatalok átszervezése nem nehezítheti meg egyik
társult településen sem a hatósági szolgáltatások elérésének lehetõségét,
az ügyintézés menetét, nem csökkentheti a szolgáltatás színvonalát. A
körjegyzõ feladata az egységes hivatal vezetése, mindkét polgármester és
testület mûködésével kapcsolatos teendõk ellátása ésmindkét település il-
letékességébe tartozó feladat végzése, valamint évente be kell számolnia a
körjegyzõség tevékenységérõl mindkét település képviselõinek.
A két testület évente két alkalommal együttes ülést tart, amelynek a

költségvetés és a körjegyzõségi hivatal szakmai munkájáról szóló beszá-
moló megvitatása képezi témáját. Fontos itt megjegyezni, hogy az együt-
tes ülés ebben a kérdésben pusztán a közös hivatal finanszírozási kérdései

Beszámoló a körjegyzõség megalakulásáról

Apolgármesterek aláírják a körjegyzõség alapításáról szóló
megállapodást
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miatt szükséges, egyebekben a költségvetési kérdésekbenmindkét telepü-
lés abszolút önállóságát továbbra is megõrzi.
A körjegyzõség kialakításának szakmai indokoltsága mellett a kedve-

zõbb finanszírozás is mérvadó. Egyértelmûen megállapítható, hogy ezen
a térenmindkét település szintén nyer. Dömsöd jogosulttá válik a költség-
vetési törvény által a körjegyzõség mûködtetésére fordítható plusz támo-
gatásra, amely jelenleg évi 4.400.000 Ft, továbbá a felek megállapodása

szerint a körjegyzõség fenntartásával járó kiadásokat a két település la-
kosságarányosan megosztja egymás között. Így egyrészrõl megtakarítás
is jelentkezik mindkét település költségvetésében, másrészrõl a már ren-
delkezésre álló erõforrások � mind személyi, mind pedig dologi � racio-
nalizáltabb, hatékonyabb és ezáltal költségkímélõbb felhasználását is le-
hetõvé teszi.
Az állampolgár szempontjából azonban talán az egyik legfontosabb

kérdés, hogy egy szervezeti változást követõen õ ebbõl mit fog megérez-
ni, mint ügyfél. A válasz az, hogy az ügyfelek � legyenek bár dömsödiek
vagy apajiak � semmilyen hátrányát nem tapasztalhatják ennek. Ügyinté-
zés szempontjából a hivatal ugyanúgy tartja ügyfélfogadását, az ügyinté-
zõk továbbra is változatlanul az ügyfelek érdekeitmaximálisan szem elõtt
tartva állnak szíves rendelkezésükre.

A megállapodásban az önkormányzatok elõrevetítik a jövõbeli együtt-
mûködés további lehetõségeit is, és rögzítették, hogy az egyes közszolgál-
tatások célszerûbb, hatékonyabb biztosítása érdekében ezen feladatok el-
látására további együttmûködések kialakítására törekednek az egyenjogú-
ság, kölcsönös elõnyök és arányos teherviselés szellemében.
Bízunk benne, hogy az amegállapodás, amely szorosabbra fûzte a kap-

csolatot Dömsöd és Apaj között, és az ennek szellemiségében végzett
munka további lehetõségeit teremti meg a mindkét fél számára egyaránt
elõnyös partneri együttmûködésnek, amely hozzájárul fejlõdésükhöz.

Dr. Bencze Zoltán

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata nemrégiben pályázatot írt ki a
helyi újság felelõs szerkesztõi posztjának betöltésére.
Mielõtt a képviselõ-testület meghozta volna döntését, az oktatási bi-

zottságmeghallgatta a pályázatra jelentkezõket.
Bevallom, kicsit izgultam Dömsödre menet, mert írni jobban szeretek

mint beszélni, de most nekem is elõ kellett adnom, mit csinálnék ha én
lennék a jövõben a felelõs szerkesztõ.
Hatan pályáztunk. Kellemes meglepetés volt Vargáné Varga Júliát fel-

fedezni, aki jókedvével, humoros egyéniségével a feszült hangulatú vára-
kozást feloldotta, és elõjött sok régi közös emlék is, hiszen õ volt a szer-
kesztõ amikor 1998-banmegjelent elsõ kis írásom aHírnökben.
Amikor rám került a sor, nagy nehezen elmondtam mire is gondolok

majd szerkesztõként, majd a bizottság vezetõje feltett néhány szakmai
kérdést. Úgy gondolom, teljesen egyetértettünk bizonyos dolgokban.
Polgármester úr is látható érdeklõdéssel foglalkozott velem is, és a többi
résztvevõvel, jólesett hogy vele is tudtam terveimrõl beszélni.
Köszönöm a bizottság tagjainak, hogy ilyen precízen, odafigyeléssel

végzikmunkájukat, kívánomNekik hogy a jövõben is hasonlóképpen te-
gyenek, kívánok mindenkinek ehhez jó egészséget és kitartó együttmû-
ködést!
Aztán egy hét múlva megszületett a döntés: Vass Ilona maradt a Hír-

nök szerkesztõje.
Nem vagyok csalódott! Tudom, és köszönöm, hogy Ilona továbbra is

számít rám, és én igyekszem jó anyagokkal megörvendeztetni a Hírnök
olvasóit.
Sõt, mivel tavasszal lesz TÍZ ÉVE hogy itt vagyok, ebbõl az alkalom-

ból meglepetést is tervezek.
Köszönöm dr. Vörös Andrea jegyzõnek a szakmai és emberi hozzáál-

lást, kívánok Neki is jó egészséget munkájához, fõleg most, hogy Apaj
községgel közösen együtt dolgoznak.

Kedves Dömsödi Hírnök olvasók!
Maradjanak továbbra is a lap olvasói � velem együtt.
Tisztelettel:

Kancsár Péter � rovatvezetõ

Tisztelettel felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a 2008-as eszten-
dõre is van lehetõség újságunk elõfizetésére! Ezt az önkormányzat fõ-
pénztárában, illetve a régi elõfizetõk számára az újságokban elhelyezett
csekkeken lehet januárban megtenni. A postai költség is az elõfizetõket
terheli, az elõzõ évekhez hasonlatosan. 2008-ban ennek értéke: 120 Ft.
Hírdetések feladására is van lehetõség a Dömsödi Hírnökben, me-

lyet Richter GyulánéVeránál lehet leadni, ugyancsak a fõpénztárban.
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy az újság elõzõen megjelent számai

2006 októberéig visszamenõen olvashatóak lesznekDömsöd honlapján!

Kedves Dömsödiek!

Eredményekben gazdag, Békés, Boldog Új Esztendõt kíván
aHírnök Szerkesztõsége!

Erõs hitet, egészséget, szeretetet, békességet,
Õsi magyar becsületet, hû lelket, kit Isten vezet,

Júdásoktól szabadulást,
Élhetõ szép szabad HAZÁT!

A szavazás pillanatai

Szerkesztõi levél
az Olvasóknak!

MEGHALLGATÁSON
VOLTAM�
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Néhány napja sokan megvártuk az éjfélt és
köszöntöttük az új évet, melynek homlokán ez
áll: az Úr 2008. esztendeje.
Ne tagadjuk, ekkor nagy kérdõjel állt elõt-

tünk. Igaz, mindnyájan boldog új évet kíván-
tunk egymásnak, de azért nem tudhatjuk, mit
hoz az új esztendõ: jót vagy rosszat?
Az új év hosszú, sötét alagút. Nem látjuk a

végét. Az új év magas hegy, amelyre nem tud-
juk, feljutunk-e? Az új év tele van kérdõjellel.
Nem tudjuk, mit hoz: örömet vagy szenvedést,
sikert vagy sikertelenséget, szerencsét vagy sze-
rencsétlenséget, egészséget vagy betegséget,
életet vagy halált? Még azt sem tudjuk, hogy
egyáltalánmegérjük-e a következõ új évet.
Mivel bizonytalan az új év, nem tudjuk, med-

dig tart. Dehogynem � mondhatná valaki � 365
napig!De az nem is olyan biztos!Kimondhatná
magáról, hogy a jövõ esztendõt megéri? Senki
közülünk. Mivel az új év bizonytalan, biztosan
fel kell rá készülni.
De hogyan? Ha hegyre megyünk, erõs turis-

tabotot veszünk a kezünkbe, hogy a kapaszko-
dón rátámaszkodhassunk. Most az élet ismeret-
len hegyét kell megmásznunk. Két erõs botot
vegyünk a kezünkbe. A hit és a remény erõs
botjára kell támaszkodnunk. Kezdjük az új évet
mélységes hittel és erõs bizalommal. Ezután is
érnek majd szenvedések, de Isten kegyelmével
nem törünk le. Ezután is jönnek keresztek,meg-
próbáltatások, de ezeket is elviseljük. Az élõ,
imádkozó és Istenbe kapaszkodó hit mindig fel-
emel. �Mert szegénynek drága kincs a hit, tûrni
és remélni megtanít...� � mint az egyik legna-

gyobbmagyar költõ, Arany Jánosmondotta fiá-
nak. Érvényes e tanítás ma is!
A másik amire okvetlenül szükségünk van: a

remény! A jövõ teljesen bizonytalan, ködbe
vész...
Egy azonban biztos, van szabad akaratunk, és

a jövõ irányításában így mi is részt veszünk. Ha
nem is tudjuk kiküszöbölni a bajokat, de szeb-
bé, elviselhetõbbé tehetjük magunknak a jövõt.
Törhetetlen munkakedvvel, erõs akarattal kell
nekiindulnunk az új esztendõnek. De csak ak-
kor bízhatunk Isten segítségében, ha magunk is
résen leszünk. �Segíts magadon, az Isten is
megsegít!� Az erõs akarat elõbb vagy utóbb di-
adalt arat!
Az új év minden perce kincs, használjuk fel

jól. Becsületesen sáfárkodjunk vele: Isten di-
csõségére, családunk és önmagunk javára.
Amikor éjfélkor a nemzeti imádságot, aHim-

nuszt énekeljük, mindig mély meghatódottsá-
got érzek, de eszembe jutnak a Szózat szavai is:
�Hazádnak rendületlenül
Légy híve ómagyar!
Bölcsõd az smajdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.
A nagyvilágon e kívül
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.�
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden

dömsödi lakosnak hittel, bizalommal és kegye-
lemmel teljes, boldog új esztendõt!

Nemeskürti Ferenc
római kat. plébános

Keresztyén élet
Kedves Olvasók!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük kimindazoknak, akik

TABAJDI LAJOS

halála évfordulóján tiszteletüket fejezték ki,
sírjára koszorút helyeztek el.

Tabajdi család

EGYETEMES
IMAHÉT

(100évesmozgalom)

Alkalmaink január 21-25-ig:

21. hétfõ 17 óra
Baptista imaház

22. kedd 17 óra
Baptista imaház

23. szerda 17 óra
Dabi Református Templom

24. csütörtök 17 óra
Dömsödi Református
Gyülekezeti Ház

25. péntek 17 óra
Dömsödi Református
Gyülekezeti Ház

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségiÖnkormányzat,Bencze Istvánpolgármester

Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

Lapzárta: január 15.
Várhatómegjelenés: február 10.

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében közremûködõk:
BábelLászló,BalázsCsaba, ifj.BaloghLászló,Béczi János,Bencze István,

BurjánnéZsuzsi,CsikósLászlóné,D.Nagy Judit, dr.Domonkos
János,DulczDénes,GáborTamás,GáspárLászló,Habaczellerné Juhász Judit,
Jávorka Józsefné,KancsárPéter,KõváriZoltán,KudarZsigmondné,Mészáros
Pálné,OrbánnéKiss Judit,OrosnéDávid Ildikó,OroszLajosné,RichterGyuláné,
dr.RókusfalvySylvia, dr. SiketPéter, SzabóAndrea,SzabóPéter, SzabóSándor,

Tóth István,VarsányiAntal,Vass IlonaGyörgyi, dr.VörösAndrea
Készült 1100 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, GáborÁron u. 2/a

ÓÓccssaaii  PPááll   ééss   CCssöörrggõõ  JJuulliiaannnnaa
Immár 50 éve, hogymegfogadtátok,

�holtomig-holtodig� közös úton jártok.
Küzdelmes nehéz út, mégis félszáz éve
éltek egybekötve, szeretet jegyébe' .
Hálás szívvel mondunk köszönetet,
Isten éltessenmég sokáig Titeket!

Szeretettel:
Lányotok, vejetek és unokáitok
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(A30éves iskolamegépítésének, fennállásának jubileumára,
amitKónyaMiklós bácsi idéz fel nekünk.)

Minden nehézség ellenére elérkeztünk az 1977-es évhez.A falak és
a tetõzetmár készen volt. A külsõ és a belsõmunkákkal egyszerre indí-
tottuk az évet. Igyekezni kellett, mert a technológiai dolgok szerelése
még hátra volt. Ekkor felgyorsultak a folyamatok, és egymást keresz-
tezve dolgoztak a szakemberek az épületen és benne is. Ez igazán az
igazi zûrzavar képe volt, de végtére minden rendezõdött. Még nem te-
hettük ölbe a kezeinket, mert itt kellett javítani, ott még átszerelni, de
azértminden amegfelelõ helyen volt, és ha zötyögve is, lassanmûköd-
tetni lehetett a rendszert. Még minden az ostrom állapotában volt, de
már iskolának látszódott. Ezután kezdõdött a rendteremtés ésmindjob-
ban kirajzolódott az épület, olyan amilyen még Dömsödön nem volt.
Elérkezett a nyár és vele együtt amûszaki átadás. Ez amûvelet ismeg-
érne egy misét, de a sok-sok kifogás mellett ez is rendben megtörtént,
és ha szakaszosan is, de át lett advamûszaki vonatkozásban.
Ilyenkormondanánkazt,hogya�Mûelkészültésa teremtõpihenni tért�.

Ámmég sok teendõ volt, amit végre kellett hajtani. A környékmég csata-
térhezhasonlított,valahogyanhozzákellett látniésezt isrendezni.Társadal-
mimunkásokatkértünk,ésazemberektucatjával jötteksegíteni.Jókedvûen
és serényendolgoztak,büszkén jelentveki, hogyezami iskolánk lesz.
Felnõtt és gyerek is részt vett ebben a munkában, hiszen ezt érezték

mindannyian. A kisiparosok is ezekben a munkákban önzetlenül segí-
tettek. Sok és sokféle segítség állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy tanév
kezdetére birtokba vehessék a gyerekek ami iskolánkat.
Utána a kertépítõk vették át a terepet, elkezdõdött a parkosítás és a

fásítás. A határidõre készen lett az épület és a környezete is. Az embe-
rek jöttek és megnézték az impozáns épületet és a környezetét, Döm-
söd egyik legszebb részét. Végre elérkezett 1977 augusztus 20-a és az
iskola ünnepélyes átadása. Az ünnepség szép volt, az idõ ragyogó,
mindenki boldog. Mindenki ott volt a protokoll szabályai szerint a
meghívottak közül. Zászlódíszbe öltözött a környék, volt napfény és
ragyogás, énekkar, szavalatok, ünnepi beszédek, állófogadás, végül az
új épület megtekintése. Órákig tartott, mígmindenki végignézhette ezt
az épületet, amely a szétszórt iskolák helyett a felsõ tagozatban egy
helyen el tudta látni az oktatási és nevelési feladatokat.
Szép volt az avató ünnepség, az ünnepi emelvényen ott voltak a he-

lyi vezetõk, ameghívott vendégek, a társadalmi szervezetekmeghívott
képviselõi és az építõk. A beszédekben elhangzottak a dicséretek,mél-
tatások, az építõk átvehették a kitüntetéseket és jutalmakat. A tanulók
ésDömsöd község nevében az iskolaigazgató és a tantestület átvette az
épületet. Az ünnepség aHimnusz eléneklésével ért véget.
Eddig a nagybetûsmondanivalót mondtam el. De a lényegmindig a

kisbetûs részben található, abban van mindig elbújtatva valami fontos.
Dömsöd ésDab 1938 óta egy község, demáig ismondjuk, hogyDabra
megyünk, vagy a dabiak Dömsödre. A két község egyházi iskolákat
tartott fenn, volt dabi ref. iskola, dömsödi ref. iskolák és katolikus isko-
la és volt egy községi iskola is (az Ötödik isk.). 1944 után a közigazga-
tási rendszer az iskolákat is állami intézménnyé tette. A vezetõket
többnyire lecserélték, és állami igazgatókat neveztek ki az iskolák ve-
zetésére. Tudtuk és éreztük ezeket a változásokat, hiszen a mi életünk
is megváltozott. Az utak erre vezettek, és nekünk is ezeken kellett jár-
nunk. 1949-ben ami községünkbe is új igazgatót neveztek ki. Ekkorra
már ízelítõt kaptunk abból, amit rendszerváltásnak hívtak, ezért félve
vettük tudomásul, hogy az iskolaigazgatót a Pártbizottság egyetértésé-
vel helyezték hozzánk. (Az öröm nem volt nagy, mert a mi tantestüle-
tünk még a régi egyházi volt, és minden ismeretlentõl féltünk.) Tehát

megérkezett egy ember, az igazgató elvtárs, mert akkor már ez volt a
társadalmimegszólítás.
Mindenki félve fogadta, mert hát nem ismerhettük. Annyit tudtunk

róla, hogy hadifogoly volt, most Pilisszentivánról érkezett, tanító a ké-
pesítése. A bennfentesek tudni vélték, hogy rendcsinálásra érkezett
hozzánk. Az elsõ ember aki találkozott vele Balogh László tanító volt.
Az ismerkedés utánLaci elmondotta, hogy tényleg a párt beleegyezése
kellett, de a beszélgetés közben kiderült, hogy az újonnan kinevezett
igazgató néptanító, a tanítás az életeleme, azért jött, hogy e szép hiva-
tást gyakorolja, nem pedig, hogy a tantestületet szétverje. Bizony ilyen
idõk voltak ezek, amikor csak abban lehettünk biztosak ami mögöt-
tünk volt. Zûrzavaros idõkben vezette az igazgató az iskola bukdácso-
ló hajóját a háborgó politikai tengeren. Istennek és a diplomáciai érzé-
kének hála, kisebb-nagyobb dõlésekkel mindig el tudta kerülni a zá-
tonyt. A tantestület összetétele miatt erre gyakran került sor, de ez tette
a tantestületet kikezdhetetlenné. Sokféle társadalmi munkát végzett,
mindenkivel emberhezméltóan viselkedett, de így is hosszú idõ kellett
míg a lakosság elfogadta. Rengeteg ismerõst és barátot szerzett, és
ezek a kapcsolatok tették lehetõvé az iskola építését.
Az igazgató Decsov Lajos kapta azt a bizonyos telefont (amirõl az

elsõ részben meséltem), hogymenjen fel Pestre, ahol aMegyei Tanul-
mányi Osztály vezetõje (volt iskola- és katonatársa), aki tudta, hogy is-
kolát szeretne építeni, szólt, hogy egy lemondás révén most lehetõség
nyílik erre, de gyorsan kell cselekedni. A helyi tanácselnöknek és a
Dózsa Tsz elnökének elmondva a jó hírt, azonnal szövetségeseket
szerzett az iskola építésének. Beadtak egy pályázatot rövid idõ alatt.
Nemvolt ez olyan sima dolog,mint amilyennek látszik, de a gyorsaság
lényeges volt. Ha a vezetõink nem ilyen gyorsak, most nem lenne mi-
rõl írnom.Akik késõbbmás községnek akarták adni ezt az építési lehe-
tõséget, komoly aknamunkát végeztek ellenünk, de ez már törvénye-
sen amiénk volt. A szerzõdéstmegkötötték, Dömsöd vállalta az iskola
felépítését, az államilag erre szánt pénzt zárolt számlára tették. (Ennek
december 31-ig meg kellett történnie.) Elértük amit szerettünk volna,
de ennek ára is volt.A háttérben zajló �nemnyilvános akciónak� az lett
az eredménye, hogy aki a legtöbbet tette azért, hogy legyen iskolánk,
egyik napról amásikra eltûnt. Sajnos akkor ez volt az általános szemlé-
let, felsõbb utasításra kötelezõ volt haragudni arra, akire a felsõbb szer-
vekmegharagudtak. Félreállították és nyugdíjba küldték. Pedig neki és
a tsz elnökének köszönhetõ a létesítmény. Az iskolára adott pénz a
tervgazdasági számítással együtt nemvolt elég.A tsz elnöke, aVezetõ-
sége, a tagsággal együtt azt mondta, az építkezések sohasem annyiba
kerülnek, mint amennyit terveznek rá, de iskolát sem építenek minden
nap. Ez kerüljön annyiba, amennyibe, de ami gyerekeinké lesz, és ami
községünket gazdagítjuk vele. Ezzel egyetértve végeztek társadalmi

Emlékezés

A toronydaru, mellyel az elemeket helyezték be
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Megjött a tél, a vizet szeretõ ember vágyik té-
len is a vizek partjaira, a befagyott vizek jegére.
ADunai Vízirendészet információi szerint aDu-
na lassúbb folyású mellékvizein megjelent az
egybefüggõ, de még vékony jégtakaró. A gyor-
sabb mellékvizeken és a fõmederben egyre na-
gyobbmértékben zajlik a jég.

Ahogy a nyári fürdési idénynek megvannak
az áldozatai, sajnos az elõírások nem ismereté-
bõl vagy be nem tartásából eredõen a jeges vi-
zek is szedik áldozataikat.
A Vízirendészeti Szolgálat szeretné, ha ebben

az évben csökkennének a balesetek, ezért indo-
koltnak tartja kellõ idõben felhívni a lakosság
figyelmét a jégen való tartózkodás és közlekedés
legalapvetõbb rendelkezéseire. A 46/2001. (XII.
27.) BM. számú rendelet ide vonatkozó rendel-
kezései sajnos kevés ember elõtt ismertek.
Indokolt felidézni saját jól felfogott érdekünk-

ben a legfontosabbakat.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor
szabad, ha a jég kellõ szilárdságú, nem olvad,
illetve nemmozog.

Agyakorlati tapasztalatok alapján az állóvi-
zek jege akkor tekinthetõ kellõ szilárdságúnak,
ha vastagsága eléri vagymeghaladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:

âéjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
â jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivé-

telével,

â kikötõk és veszteglõhelyek területén,
â folyóvizeken.

Teherbírást csökkentõ tényezõk:

â fenékrõl elõtörõ kisebb-nagyobb források
â csatornabekötések
âáradás, apadás által kialakított jégmozgás
â felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a

jégen tartózkodók számára veszélyes lehet.

Folyóvizeken jellemzõ a befagyás folyamatá-
ban, hogy a már beállt jégmezõre újabb és újabb
táblák torlódnak, rakódnak, ezeknembiztonságo-
sak, rajtuk való közlekedés életveszélyes és tilos!

A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jég-
mozgást idéznek elõ, apadás következtében a
látszólag még szilárd jég állapota megváltozik,
beroppanása várható. Több naposmelegebb idõ
hatására a felület mosódik, a jég vastagsága
csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való
közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes.
Nagyobb jégfelületen különös veszélyeket rejthet
a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát
nem lehet idõben felismerni. Ezeken a területe-
ken az éjszakai tartózkodás különösen veszélyes.

Felhívjuk azon gazdálkodó egységek, hor-
gászegyesületek, horgászok és magánszemélyek
figyelmét, akik valamely vízterület tulajdonosai,
kezelõi, hogy amennyiben a jégen léket vágnak,
jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmen-
tessé vált területet távolról felismerhetõ módon,
egy méter magasságban elhelyezett, legalább

10-10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal
megjelölni, körülhatárolni!

Jégkitermelés vagymás� jégen történõ�mun-
kavégzés esetén a munkáltató köteles figyelõszol-
gálatot szervezni ésmentõeszközt biztosítani.

Ajánljuk még, hogy azokon a területeken,
ahol felnõttek vagy gyermekek tömeges megje-
lenése várható, pl.: szabadstrandok jegén, átke-
lési helyeknél, a jégbõl való mentéshez felúszó,
nagyfelületû tárgyakat, pl.: falétrát, pallót és
megfelelõ erõsségû és karbantartott kötélzetet
tartsanak készenlétben.

Fontos tanács, hogy a jeges vízbõl, a jégbõl
mentett embert azonnal ne vigyük túlfûtött me-
leg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkerin-
gését beindítani, természetesen elõzõleg a jeges
ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen sze-
mélyt minden esetben orvosi elsõsegélyben, or-
vosi ellátásban kell részesíteni.
RészletesebbtájékoztatástaDunai,TiszaiésBa-

latoni Vízirendészeti Szolgálatnál, az életmentéssel
foglalkozókaritatív egyesületeknél kérhetnek.

A Belügyminiszter 46/2001. (XII. 27.) BM
rendelete alapján a jégen tartózkodás szabá-
lyait, a jégbeszakadásokmiatt bekövetkezett ba-
lesetek megelõzése érdekében a vízirendészet
fokozottan ellenõrizni fogja!

Felhívásunk betartása, az állampolgárok tör-
vénytisztelete megelõzheti a tragikus balesetek
bekövetkezését.

munkát a helyi kisiparosok és járultak hozzá a berendezés költségei-
hez, az iskola SZMK-val és a helyi társadalmi szervezetekkel együtt.
Az átadási ünnepségen az új iskolaigazgató vette át az épületet, a

meghívásokat is õ intézte, és akik jelen voltak, mind éljeneztek. E de-
rûs, és minden száz évben egyszer elõforduló szép ünnepnek volt
árnyoldala is.Mindenkimegkapta az avatásra ameghívót, csak a gyor-
san és csendben eltávolított igazgató nem. (Még ma sem tudjuk, hogy
miért?) Végignézve az ünneplõ tömegen, az egyik kis szegletben ott
voltDecsovLajos igazgató úr, könnyes szemmel és fájó lélekkel, hogy
ezt, amit õ álmodott és mint fõmûvét sikerült megvalósítani, nem õ
avathatta fel. Tudom, hogy lélekben most is ott kering az iskola felett,
és lámpásával igyekszik a fejekben a sötétséget eloszlatni,mintGárdo-
nyi �A lámpás� c. regényének fõszereplõje � egy tanító.
Köszönöm a szerkesztõ segítségét, és Polgármesterünknek, hiszen

az Õ ötlete volt, hogy az iskoláról beszélgetés közben elhangzott té-
nyeket szedjük össze, hogy azok is megismerhessék, akik még nem,
vagy alig éltek, az idõseket pedig emlékeztessük.
�Minden nép addig él, ameddig az emlékezete!� (Kölcsey)

KónyaMiklós

A Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság
F E L H Í V Á S A

A fotót Dulcz Dénes készítette
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A nevelés tízparancsolataA nevelés tízparancsolata
�8. Parancsolat�: Gondoldmeg,mit kívánsz! �A fáknemérnek az égig!�

Természetes óhaj, hogy aki gyereket nevel,
legyen az szülõ vagy pedagógus, szeretné a leg-
jobbat �kihozni belõle�, a legmagasabb szintre
juttatni az élet minden területén elvégzett fel-
adatokban. Az azonos, hasonló életkorú gyer-
mekek korántsem fejlõdnek azonos mértékben,
tempóban, hanem igencsak eltérõen. A képes-
ségek kialakulásában az egyén adottságai jelen-
tik az alapot. Az adottság öröklött tulajdonság.
A további fejlõdés, nevelés, környezet dönti el,
megjelennek-e vagy elsiklanak. A meglévõ
adottság kedvezõ környezetben növekvõ, ked-
vezõtlen esetén csökkenõ tendenciát mutat. A
rátermettség bizonyos cselekvésformákban
megnyilvánuló adottságok együttese. A hajlam
a rátermettség alapján születikmeg. A képesség
minden cselekvés végrehajtásának belsõ feltéte-
le. Az adottságokat gének által örököljük, ezért
egyénenként mások. Az élõ szervezet meghatá-
rozó eleme a DNS /dezoxiribonukleinsav/, egy
kettõs spirálú, bonyolult óriásmolekula. Ez az
élõvilág örökítõ anyaga, valamennyi élõlény
belsõ-külsõ felépítését, mûködését alapozza
meg. A fejlõdésben fontos tényezõ a környezet
és a nevelés. A külsõ tényezõ, az életmód leg-
feljebb �rátesz egy lapáttal� a meglévõ hajlam-
ra, ésmáris számos baj kerül felszínre.
A képességek kifejlesztésének megvannak a

törvényszerûségei, szabályai, amelyek ismerete
hozzásegít a sikeres pedagógiai munkához.
� A képességek csak tevékenység-gyakorlás

közben alakulnak. A gyermeknek lehetõséget
kell adni az önálló tevékenységre. Ha a gyer-
meknek problémás szituációban túl gyorsan
adunk segítséget, idõvel kialakul benne, hogy
csakmásokkal együtt tud produkálni.
� Kialakítandó képességgel párhuzamosan a

gyermek fejlettségének megfelelõen különbözõ
személyiségtulajdonságok kibontakoztatását is
tartsuk szem elõtt. Ilyen pl.: lankadatlan érdek-
lõdés, kitartás, akaraterõ.
� Az egyénben a képességek sajátos hierar-

chikus felépítettségben fordulnak elõ. A maga-
sabb rendû képességet nem lehet kialakítani, ha
hiányzik az alacsonyabb rendû.
� Kognitív /megismerõ/ képességfejlesztés

kiindulópontja, hogy egy vers-mondóka repro-
dukálása nem jelenti annak megértését is. A
gyermek csak visszamondja, de nem érti, mit
mond. Ha a gyermek felfogja, megérti például a
vers lényegét, az eredményes ismeretként ma-
rad meg benne, és szükség esetén alkalmazni
tudja.
Ajánlatosmegjegyezni: a gyermek nem azért

nem tud, mert nem figyel, hanem azért figyel-
metlen, mert nem érti, mirõl van szó! Addig
nem lehet, nem szabad továbblépni semmilyen
ismeretátadásban, amíg meg nem gyõzõdtünk

arról, megértették-e a gyerekek a hallottakat, jól
értelmezték-e a látottakat.
Mivel a képességalakulás gyakorlással páro-

sul, nagy szerepe van ebben az érzelmeknek.
Bármely cselekvés-tevékenység végzéséhez ki
kell alakítani az ún. belsõ indítékok rendszerét,
a kellõmotivációs struktúrát.
A szabályok mellett a képességfejlesztésnek

megvannak a feltételei is:
� demokratikus nevelõlégkör, ahol a pozití-

vumok elismerésemindennapos dolog, ezmoti-
vációként szolgál a további gyakorláshoz, ahol
bizalommal fordul a felnõtthöz, ha akadályok
elé kerül, és biztos abban, hogy megkapja a tá-
mogatást.
� kreatív pedagógus, aki felismeri a gyermek

értékeit, engedi a szabad gondolkodás megnyil-
vánulását, együttmûködik a gyerekkel, inspirál-
ja õt az új megoldások keresésére, hagyja szár-
nyalni a fantáziáját, teret ad az önálló cselekvés-
nek, azok kipróbálásának.
� nagyobb szabadság az ismeretelsajátítás-

ban, ami a tervezett témákon kívül, érdeklõdés
által irányított kérdések, kutakodások létrejöttét
engedélyezi, támogatja. Az információs forra-
dalom már az óvodába is betör, a gyerekek a
médián keresztül szinte feldolgozhatatlan mér-
tékû ismerethez jutnak. Ezek egy része fejlett-
ségükhöz illõ, mások pedig felhasználhatatla-
nok, mivel az alapozó-elemi tények még hiá-
nyoznak. A pedagógus, szülõ feladata megros-
tálni a �híreket�.
� a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez

való igazodás az eredményes képességfejlesz-
tés egyik fõ ismérve.
A pedagógus fejlett megfigyelõképességet,

figyelemmegosztást kíván. Ahány gyerek,
annyi eltérõ megnyilvánulást kell rögzítenie
emlékezetében. Ki milyen képességet tekintve,
hol milyen szinten áll, mennyi idõ szükséges a
megalapozáshoz, majd kifejlesztéshez, hány-
szor gyakorolhatunk, mely cselekvések, tevé-
kenységek biztosítják a gyakorlás sikerességét.
Átgondolt döntést igényel, az elhamarkodott

választás ártó hatása hónapokkal visszavetheti a
fejlõdést!
Optimális gyermeklétszám többféle szem-

pontból meghatározó tényezõ. Nem véletlen,
hogy azt mondjuk, 20-30 fõs gyermekcsoport
adja a gyermekek egyéni fejlesztését biztosító
optimumot. A magas létszám az egyéni képes-
ségek szerinti gyakorlást lehetetlenné teszi. Az
óvodaimagas létszámok ebben az esetben és ér-
telemben gyermeket sértõek! A gyermek fejlõ-
dése folyamán a következõ képesség csírák
megjelenése várható:
Csecsemõ- és kisgyermekkorban alapozódik

meg a kommunikációs képesség. Anya és gyer-

mek közti érintkezésbe a �fizikai� érzékelés
mellett /pl. látás/ a verbális kommunikáció so-
rán a személyközi érzelmi viszony átélése is
számottevõ. Az érzelmi kifejezése is egyre tu-
datosul a fentiek segítségével. Megjelenik az
emlékkép és az elhangzott szavak közti asszoci-
áció, a társulás, összekapcsolódás következté-
ben azonos vagy hasonló szituációkban felhasz-
nálja a tanultakat.
Óvodáskorban kommunikációs képesség to-

vábbfejlõdéséhez alapfeltétel a szülõi-nevelõi
irányítás és állandó segítség. A gyermek-felnõtt
közti kapcsolattartás szempontjából már a szü-
letés utáni percek is meghatározóak. Az anya és
az óvónõ szerepe az anyanyelv elsajátításában,
tökéletesítésében, a gondolatok érthetõ szavak-
kal való megfogalmazásába elemi fontosságú.
Nemvéletlen, hogy az óvodába kerülõ gyermek
naponta tanul új szavakat, kifejezéseket,mert az
új környezet, az új helyzetek kínálják a szókincs
bõvítését. Régi igazság, hogy a felnõtt beszéde
mindig mintául szolgál. A gyermek csak azokat
a szavakat-kifejezéseket rögzíti és használja,
amelyeket környezetében hall. Az óvodában a
társas érintkezés elõírt és elfogadott formáit, a
kölcsönös együttmûködés, a beszéd útján törté-
nõ kifejezés fejlesztését célozza.Mindezzel pár-
huzamosan a világban való eligazodás, a válto-
zó helyzetekhez, ismerõs-ismeretlen szemé-
lyekhez való sokoldalú alkalmazkodás és az ér-
telem folyamatos lendületes fejlõdése is bekö-
vetkezik. Számolni kell azzal, hogy a szókincs-
bõvítésben nem csak az óvoda szerepel, hanem
az õt körülvevõ szûkebb-tágabb környezet ver-
bális ingerei is. Természetesen ragadnak a gyer-
mekre a nemkívánatos kifejezések is. Az erre
való reagálás mérföldkõnek értékelhetõ, ha
kuncogás, nevetés a válaszunk a nem kívánt
szóra, akkor a gyermeket újabb produkcióra
sarkallja � a nem reagálás, hagyjuk �elmenni� a
fülünk mellett, másról kezdünk el beszélni, ak-
kor felhívjuk a gyermek figyelmét � a nem
megerõsítés, a közömbösség, a reakció hiánya
nem szülmotivációt, nem sarkall ismétlésre. Az
óvodások szerencsére � és önkéntelenül � kéz-
zel, lábbal, szemmel, füllel, szájjal beszélnek.
Az egész gyermek beszél. A szemléletes és
szimbolikus gondolkodás képességénekmegje-
lenése is az óvodáskorra tehetõ. Amár önmagát
jól kifejezõ, folyamatosan, bátran beszélõ gyer-
meknél napról napra elõbújnak az egyre bonyo-
lultabb kérdések. A világra nyitott gyermek igé-
nyét nyújtja be a körülötte zajló élet felfedezésé-
re, a természetes érdeklõdés kielégítésére. A
grafikus ábrázolóképesség az érzelmek, gondo-
latok kifejezésére szolgál. A színek használata,
a ceruzafogás, vonalak erõssége, tétova, halo-
vány képe legtöbbször jelez valamit, fõleg ha ez
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rendszeresen fordul elõ. A képesség tudatos fej-
lesztése az írástanulásban nyeri el a koronát.
Mindenfajta rajzolás, ábrázolás az írás-elõké-
szítést szolgálja, amihez még hozzájárul a fes-
tés, mintázás, kézimunka stb. A kreativitás ké-
pessége elsõsorban a gyermekekkel foglalkozó
felnõttõl függ. Törvényként fogalmazhatjuk
meg, hogy kreatív gyermeket csak kreatív peda-
gógus tud nevelni! Akibõl hiányzik ez a képes-
ség, igazi eredményekre nem számíthat. Hogy
miért kellett mindezen végigrágnimagunkat?A
�parancsolat� címe adja meg a választ. Az
adandó feleletben a kiindulás a képességben
rejlik.A gyermeknevelésben komoly probléma,
hogy a szülõk � és bizony a pedagógusok is! �
olyan teljesítményt várnak el a gyermektõl,
amire nem képes. Ha minduntalan véghezvihe-
tetlen feladatokat kapunk, állandóan szembe-
sülhetnénk hozzá nem értésünkkel, felkészület-
lenségünkkel. Egy idõ után nem ösztönöz, ha-
nem éppen az ellenkezõjébe csap át és leállítja

az aktivitást. A sorozatos eredménytelenség
egyenes úton vezet a betegségek megjelenésé-
hez. Tudatosítjuk: az akarat nem pótolja a hi-
ányzó képességet. A sorozatos kudarcok visel-
kedési problémákhoz is vezethetnek. Egyszerû,
mert ameglévõ, illetve hiányzó képességcsírák-
ról van szó, amelyek óvodáskorban is meghatá-
rozzák, ki milyen szinten produkál. Nem létezõ
öröklött adottságokból soha nem lesz semmi.
Ilyenkor eszeveszett pedagógiai baklövés az
erõltetett gyakorlás, a kényszerítés, a gyermek
büntetése, mint nevelési módszer, mert egyik
sem hoz eredményt. Ugyanilyen rossz módszer
a gyerekeket folyton egymáshoz hasonlítani,
mert más tulajdonságokat örököltek, más jel-
lemzõk alakultak ki náluk. Az egészséges én
képkialakításához hozzátartozik a tapasztalat,
mi sikerül és mi nem. Nekünk az a feladatunk,
hogy pozitív megerõsítéssel a meglévõ képes-
ségekre, sikeres cselekvésekre alapozzunk.
Emellett úgyis átél kudarcot, de ha nem ször-

nyülködünk, akkor hamar túlteszi magát rajta.
Tovább próbálkozik, ami elõremutató. Ezért
fontos hogy találjuk meg a momentumot,
amellyel kapcsolatban elégedettségünket kife-
jezhetjük. A különbözõ szinten funkcionáló ké-
pességek maguktól adják, hogy legyen mit di-
csérni, erõsíteni a további fejlõdésében. Ha azt
várjuk el tõle, amire képes, derûs kiegyensúlyo-
zottságot viszünk mindannyiunk életébe. Meg-
éri! Igényeink, elvárásaink megfogalmazásánál
gondoljuk át, kinek mi teljesíthetõ. A nevelés
nem lóverseny. Itt mindenki célba ér, ki elõbb,
ki utóbb. Az érdem mindazoké akik �végiglo-
vagolták a távot�.

Folytatás következik: a következõ számban
a 9. �parancsolat�-ról olvashatnak: �Hagyd sa-
ját tempója szerint fejlõdni!�

Turócziné BékyKatalin
óvodapedagógus

2007. dec. 12-én 37 órakor izgatottan gyüle-
keztünk az iskolánk elõtt. Nem dolgozatra ké-
szültünk, hanem egy nagyon várt kirándulásra.
Elsõ állomásunk az Országház volt. Amíg a

kordonon kívül várakoztunk, néztük azt a gyö-
nyörû épületet és arról beszélgettünk, hogy mi-
lyen is lehet belülrõl, olyan-e mint a TV-ben?
Találkozunk-e bent képviselõkkel, miniszterek-
kel? Vajon milyen közelrõl a korona? Mindezt
hamarosan megtudhattuk, mert jött elénk az
idegenvezetõ néni és beléphettünk a kapun. Ott
várt ránk az elsõ élmény, a mágneses kapu, ami
csipogós hangot adott, ha valakinél fém tárgy
volt. Végre csendben indulhattunk fel a piros
szõnyeges lépcsõkön. Elõször egy gyufaszálak-
ból készült makettet láttunk. A lépcsõ mellett a
bal oldali márványfalon található Steindl Imre
mellszobra. Az õ tervei alapján készült a Parla-
ment. A mennyezetet nagyon szép freskók dí-
szítették. Az ablakok színesek, mindegyiknek
más mintája volt. Innen a kupolacsarnokba ér-
keztünk. Ez egy 16 szögletû körfolyosó. Az
oszlopokat 16 uralkodó szobra és címerpajzsa
díszítette. Középen a korona és a koronázási ék-

szerek helyezkedtek el. Szerencsések voltunk,
mert az õrség éppen akkor érkezett a koronához
õrséget állni, amikor ott voltunk, így ezt is lát-
hattuk.Majd a társalgóba érve egy híres szõnye-
get, az oszlopokon különbözõ mesterségek
szobrait, a mennyezeten pedig freskókat néz-
tünk meg. Az utunk tovább az ülésterembe ve-
zetett. Ez egy patkó alakú terem. Itt megtudtuk,
hogy szavaznak, hol és milyen sorrendben ül-
nek a képviselõk. Érdekességként még elmesél-
te a néni, hogy az épületnek 27 kapuja, 29 lép-
csõháza, 13 liftje valamint több mint 200 iroda-
helyisége van. A díszítéseknél 40 kg 22-23 ka-
rátos aranyat használtak fel, és 50 ötemeletes la-
kóház férne el a belsejében. Ezzel fejezõdött be
sétánk. Az idegenvezetõ megdicsért bennünket,
mert jól viselkedtünk, és jutalmul megmutatta a
folyosó ablakainál elhelyezkedõ számozott szi-
vartartókat, és elmondta, hogy régen a honatyák
szivaroztak, és szivarjaikat csak a kijelölt szám-
hoz tartozó tartóba helyezhették el.
Jó viselkedésünkért Eszter néni is megjutal-

mazott. Bementünk a Kossuth téren lévõMiku-
lásházba. Ebben egy szép karácsonyi hangulatú

szoba volt, benne kandalló, karácsonyfa, a Mi-
kulás meg két krampusz, Gyöngyvér és Albert.
Mi énekkel köszöntöttük a Mikulást, õ pedig
verset mondott. A krampuszok különbözõ rosz-
szaságokat találtak ki. Albert megvizsgálta a
szívemet. A szívemen kis fekete foltocskákat
talált, amik a rosszaságok jelei. A Mikulásnak
megígértem, hogy ezentúl megpróbálokmindig
jól viselkedni. Albert jövõre kontrollvizsgálatra
vár vissza. Búcsúzóul mindenki kapott Albert-
tõl egy szaloncukrot.
Következõ állomásunk a Tropicárium volt.

Itt kígyókat, kis majmokat, békákat, teknõsbé-
kákat, leopárdcápákat, rájákat, aligátorokat, ro-
varokat, korallokat és rengeteg halat láttunk. Az
egyik teremben a trópusi esõerdõ hangulatát is
megtapasztaltuk. Amerészebbek a sós vizûme-
dencében a rájákat megsimogatták.
A végén még felültünk a Boci-Mikulás vo-

natra, ahol a vonatvezetõtõl egy-egy csokit kap-
tunk.
A vonatozás után elindultunk hazafelé. A bu-

szonmég egy kicsit énekelgettünk.
6 órakor fáradtan, de sok élménnyel értünk

haza. Nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük,
a következõ kirándulásunk is ilyen jól fog sike-
rülni tavasszal Ópusztaszeren.

BíróKlára 3. c

KKiirráánndduullnnii vvoollttuunnkk
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A tiszta környezet iránti igényt már kisgyermekkorban el kell kezde-
nünk alakítani. Az óvodamindennapjaiban is igyekszünk erre nagy hang-
súlyt fektetni, hisz nevelési programunk a környezet megismerését tûzte
ki fõ irányelvéül.
A Takarítás Világnapjáról, szeptember 22-érõl sem feledkeztünkmeg.
Igyekeztünk a megelõzõ héten a gyerekek figyelmét fokozottabban rá-

irányítani a tiszta környezet fontosságára.
Sokat beszélgettünk a szemétgyûjtésrõl, a tisztálkodásról, takarításról.

A beszélgetéseket a csoportszobai játékokba is beépítettük. A lányokkal
babaszobát takarítottunk, a fiúk autóit szemétszállításra használtuk.
Szétválogattuk a különféle szemetet, hiszmegtanultuk, hogy a szelektí-

ven gyûjtött hulladék nagy részét újrahasznosítják, s ezzel is óvjuk kör-
nyezetünket.
A játékokat tett is követte. Minden csoport a szétválogatott szeméttel

elindult a szelektív hulladékgyûjtõkhöz. A gyerekekkel a helyszínen újra
alaposan végigbeszéltük, melyik konténerbe milyen hulladékot teszünk,
hogyan hasznosítják õket. A csemeték leginkább azt élvezték, amikor Õk
maguk tehették a megfelelõ konténerbe a szemetet, taposhatták a mû-
anyag flakonokat, s hallgatták az üveg csörömpölését.
A Dózsa György úti óvoda nagycsoportosainak és középsõseinek szep-

tember 21-én lehetõségük nyílt arra is, hogy végignézhették a papíros kon-
téner ürítését.Kukásautótmármindannyian láttunk, de ez egy speciális jár-
mû volt, amihez eddig még nem volt szerencsénk. Egy hatalmas kampót
erõsíttek a konténerhez, s egy csörlõ segítségével kimozdították a helyérõl,
majd a szemétszállító autóra emelték, s az alján keresztül kiengedték a sok
papírhulladékot. �Agyerekek tátott szájjal nézték végig az egész folyama-
tot. � A tömörítés után pedig elindult az autó a szeméttelepre. A szülõk se-
gítségével személyautókba szálltunk, s követtük a szemét útját. A szemét-
telepre érve elõször lemérték a kukásautót, rögzítették adatait. Ezután egy
nagy raktárba ürítették a hulladék papírt, ahol a telep vezetõjétõl, Korona
Sanyi bácsitól azt is megtudtuk, hogy itt még szétválogatják a barna papírt
a többitõl. Kalauzunk elmesélte, innét újrahasznosítani viszik tovább. Tü-
relmesen válaszolt a gyermekek által feltett kérdésekre is.
Szeméttelepi kalandunk ezzel még korántsem ért véget. Megtapasztal-

hattuk azt is, hogyan lesz a zöldhulladékból komposzt. Megnézhettük az
aprítógépeket. Balesetveszélyes lett volna azonbanmunka közbenmegfi-
gyelni, de a hangját azért meghallgathattuk.
A legnagyobb szenzációnak a kukásautó birtokbavétele bizonyult.

Minden kisgyerek örömmel mászott fel a magas jármûre, s élvezettel te-
kergette a kormányát. Amígmindenki sorra került, maradt idõ csoportké-
pek készítésére is.
Túránk végsõ állomása az iroda volt, aholmegnézhettük, hogyan törté-

nik a jármûvekmérlegelése, az adatok rögzítése a számítógépen.

A látogatás végénmég ajándékokat is kaptunk. A tájékoztató füzetecs-
kemellémindenkinek jutott egy-egy jópofa gumicukor is.
Élményekkel telve indultunk aztán vissza az óvodába.
Biztos vagyok benne, hogymaradandó emléket sikerült szerezni a gye-

rekeknek.Mibõl gondolom?
A következõ héten volt, aki otthonról elhozta a játék szemetes autóját,

amimár szelektíven gyûjtötte a hulladékot, és sokak szülei örömmel újsá-
golták: gyermekük otthon is szelektíven gyûjteti velük a szemetet.
Ezúton is köszönetet mondunk a Bio-Pannonia Kft. vezetõségének és

dolgozóinak, az élményszerzõ kirándulás lebonyolításában résztvevõ
szülõknek.

SzabadnéAszódi Zsuzsanna
óvodapedagógus

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

Ajelentkezés feltételei:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Ráckevei Rendõrkapitányság felvételt hirdet Rendészeti
Szakközépiskolán 2008 szeptemberében induló képzésre

Ismét szépen szerepeltek tanulóink a 2007. december 4-én Kun-
szentmiklósonmegtartott területi tanulmányi versenyen.

MATEMATIKA:

Aharmadik évfolyamon (32 versenyzõ közül)
Balogh Emese 3. a osztályos � 3. helyezést

(felk.: GacsnéGáborMariann)
KamrásGábor 3. b osztályos � 1. helyezést (felk.: Patonai István)
Láng Levente Zete 3. b osztályos tanuló � 2. helyezést ért el

(felk.: Patonai István)

Anegyedik évfolyamon (34 versenyzõ közül)
GondaAndrea 4. b osztályos � 6. helyezés (felk.: VargaGézáné)
Gyivi Ildikó 4. a osztályos � 6. helyezés (felk.: VargaGézáné)
Szûcs Bence 4. b osztályos tanuló (felk.: VargaGézáné)

MAGYARNYELVÉS IRODALOMBÓL:

Aharmadik évfolyamon (32 versenyzõ közül)
Hajdu Fanni 3. a osztályos (felk.: GacsnéGáborMariann)
Kamrás Gábor 3. b osztályos � 9. helyezés (felk.: Patonai István)
Pethes Vivien 3. b osztályos tanuló (felk.: Patonai István)

Anegyedik évfolyamon (34 versenyzõ közül)
Bábel Beáta 4. a osztályos � 10. helyezést (felk.: BakGáborné)
Baranyi Virág 4. a osztályos � 3. helyezést (felk.: BakGáborné)
Gyivi Ildikó 4. a osztályos tanuló � 9. helyezést ért el

(felk.: BakGáborné)

A versenyen induló tanulóinknak a Kunszentmiklós több iskolájá-
ból, Szabadszállás, Fülöpszállás, Szalkszentmárton, Kunadacs, Apos-
tag, Solt, Nyárlõrinc, Tass helységekbõl érkezett diákjaival kellett
összemérni a tudásukat.

Gratulálunk a versenyzõknek és a felkészítõknek!

Köszönetet mondunk min-
denkinek, akik az elmúlt év-
ben adományaikkal támogat-
takminket.
Bízunk benne, hogy sike-

rült a megfelelõ családok ré-
szére továbbítanunk.

Békés, boldog új esztendõt
kívánunk az új évben.

Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, valamint a
Gyermekbarát Egyesület

Egymásnak segítünk
Alkoholproblémád van?Gyere közénk!
Önsegítõ csoport vagyunk.Mit jelent ez?
Csoportunk csupa olyan emberbõl áll � nõkbõl és férfiakból � akik

onnan jönnek, ahol most te vagy: ittunk ésmajdnem belehaltunk.
Próbáltunk mindent, semmi sem segített. Megjártuk a kórházakat,

sokfelé és sokan kezeltek, tettünk ígéreteket... Aztán már csak halni
vágytunk.
Meghalni sem sikerült, élni sem.
Figyeltük helyzetünket és önmagunkat. Rájöttünk, hogy nincs legal-

só lépcsõ. Amikor már azt hittük, mélyebbre nem kerülhetünk, újra
csak lefelé zuhantunk. Ha úgy érzed, hogy már nagyon lent vagy, ha
úgy látod, minden széthullik ésmindenki elhagy�
Egyedül vagy, félsz, vagymár azt sem�De biztosan kínlódsz.
Gyere közénk! Számítunk rád!
Kovácsné Zsuzsa tel.: 06-30-664-9408
Helyszín: Dömsöd, Petõfi tér 5.
2008. januártól minden csütörtökön este 6-tól.
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Már hosszú évek óta nagy esemény a dömsödi nyugdíjasok életében a
szeretet ünnepének, a karácsonynak közösmegünneplése. Az elõzõ évek-
ben is színvonalas, bensõséges és meghitt, családias hangulatban került
megrendezésre, de elmondhatjuk, hogy az idén talánmég családiasabban,
színvonalasabban sikerült ezt az idõsek által már hagyománnyá vált
ünnepet megrendezni és lebonyolítani.

Az Oktatási és Mûvelõdési Központ nagytermében az asztalokon
üdítõitalok, pogácsa, sütemény várta a nyugdíjasokat, akikmegtöltötték a
helyiséget. Az asztaloknál a mûsor megkezdése elõtt már jó hangulat,
beszélgetés alakult ki.
El kell mondani, hogy a mai rohanó világunkban jólesõ érzés volt látni,

hogy egyedülálló idõs emberek elbeszélgetnek egymással, felidézik a múlt
szép emlékeit. Azt tudomásul vesszük, hogy átalakult a társadalom, a világ,
de jó volt visszaemlékezni a termelõszövetkezeti zárszámadó köz-
gyûlésekre, illetve az utána lévõ közös vacsorára és mûsorra. Még csak
annyit, hogy az OMK helyén volt a régi valamikori �Gazdakör� majd
kultúrotthon, ésott volt ezelõtt harmincéve (1978-ban) a termelõszövetkezet
közgyûlése, és utána fellépett, énekelt Jákó Vera népdalénekes. Minderre
nagy szeretettel és nosztalgiával gondol e sorok írója, és úgy hiszem azok is,
akikmég élnek és visszaemlékeznek arra az idõszakra.

Visszatérve a jelenbe, a karácsonyi ünnepi mûsort a polgármester úr
nyitotta meg, majd nótaénekesek adtak nagyon színvonalas mûsort, és
bizony néha együtt énekeltünk velük.
Az elején nem említettem, de együtt ünnepeltünk az apaji nyugdíja-

sokkal, és az Apaji Nyugdíjas Klub is nagyon színvonalas mûsort adott.
Énekeltek és egy nagyon fergeteges táncot adtak elõ. A következõ fellépõ
a Dömsödi Banya Klub volt, akik szintén nagy sikerrel szerepeltek.
Ugyancsaknagy tapsot kaptak a JUésZSUénekes csoport tagjai.ADezsõ
Lajos Zeneiskola �AMI� társastáncos növendékei pedig olyan mûvészien
táncoltak, hogymegállnák a helyüket egy országos versenyen is.
A mûsor után az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hívatal

vendégül látta az idõseket, finom fasírozottal és még finomabb diós-
mákos kaláccsal. Végezetül a polgármester úr minden nyugdíjasnak
BoldogKarácsonyi Ünnepeket és Békés Új Esztendõt kívánt.

Úgy érzem, hogy nem csak a magam nevében, hanemminden dömsö-
di nyugdíjas és fõként az ünnepélyen résztvevõ idõsek nevében is
köszönetetmondok azÖnkormányzat, aKépviselõ-testületminden tagjá-
nak, az OMK vezetõjének, dolgozóinak, a konyha vezetõjének és dolgo-
zóinak, hogy ilyen színvonalas vendégségben részesültünk.
Tudjuk, hogy a község, az Önkormányzat milyen szûkös anyagi

lehetõségekkel rendelkezik, és ennek ellenére is sikerült egy jó hangulatú
délutánt rendezni.
Minden közremûködõnek Istentõl megáldott boldog új esztendõt

kívánok, jó egészséget, békességet, és a jövõben se felejtkezzenekmeg az
idõsek karácsonyánakmegrendezésérõl.

A dömsödi idõsek nevében:
Tóth István

(Dömsöd,Haladás u. 1.)
Fotó:Kõvári Zoltán

Az A2-es

Ez az influenza vírus
Egy kitûnõ anatómus
Azt hiszi, hogy én vagyok
a Forma 1-es pálya
Zeg-zugaim végigjárja
Tõle fáj az ujjam, hátam
és a lábam,
Fel-fel szökik belsõ
lázam
Csavargatja orrom, torkom
Nembánja hogymegorrontom
Na, de jönnek a gyógyteák
Elûzik az influenzát.
Elmegymásba!
Nem fárad a �mászkálásba�
Mindenkit össze-vissza fertõz
Nem köszönsz, de õmegelõz
Nem hívod, de �beljebb kerül�
Behatol amély-homályba
Felejtenéd, ha nem fájna!

Juliska néni (Szujkó-Lacza)

ÁLLANDÓPROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti ki-
állítás a könyvtárban Kovács László tanító
úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyv-
tári nyitvatartási rend szerint.

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

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

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

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

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemu-
tatója az OMKelõterében.

FELHÍVÁSKIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemu-
tató kiállításra hívunk minden vállalkozó
kedvû bemutatkozót.

BANYAKLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól

OVISNÉPTÁNC
Minden csütörtökön 17-18-ig

PROGRAMOK AZ OMK-BAN

Dömsödi Idõsek Karácsonya
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Ahonfoglalás kori településhez 1938-ban csatolták Dab községet. Dab
neve elõször 1291-ben fordult elõ �mint �Dob� földje � egy dömsödi ha-
tárjárásban, amikor a Nyulak szigeti apácák részére adott birtok bejárásá-
nál egy itteni határjelrõl szóltak. Dömsöd környéke a honfoglalástól a fe-
jedelem szállásterületéhez tartozott. A középkorban a falut a csepeli is-
pánság részeként tartották számon. Dömsöd a békés együttélés szép pél-
dája; négy nemzetség talált otthonra a faluban, és nyolcféle vallás törvé-
nyei szerint éltek lakói egymással békében.
Az egyházközség 1773-ban kérvényt nyújtott be új templom építésére.

Az engedélyezés után a templom helyét Beleznay Miklós generális, a
község földesura választotta ki.

Az építkezés 1774-ben kezdõdött el, és 1775 decemberében szentel-
ték fel az épületet. A toronymegépítése a következõ évremaradt. A temp-
lom egyhajós, homlokzati tornyos, copf stílusú épület, melynek belsõ bú-
torzatára a késõi barokk a jellemzõ. A templomot azok is ismerhetik, akik
soha nem jártakDömsödön, hiszen a templom elõtti téren forgatták 1948-
ban a LudasMatyi jeleneteit.
A dabi református templomot negyedszázaddal késõbb, 1801-ben

kezdték építeni, és 1803-ban szentelték fel a korábbi vályogépület és ha-
rangláb helyett. Amai torony 1824-ben készült. A templom külsõmegje-

lenése utcasorba illeszkedõ, berendezése klasszicista, faragott, oldalukon
vájatsorral és rózsával díszített alkotás.

A falu katolikus egyházközségét a váci püspök 1924-ben engedte
megszervezni, majd ezt követõen, 1928-ban felépítették neogótikus
templomukat.

Szöveg és fotó: Dulcz Dénes nyugd. pedagógus

Az 1942-es Atheneum által kiadott: Magyar Református Templo-
mok c. kötet a következõ adatokat rögzítette Dab ésDömsöd egyházairól:
�Dab. (Pest m.) 730 lelkes anyaegyház 286 ülõhelyes temploma 1803-

ban épült. Átalakításokkal, 1929-ben nyerte jelenlegi alakját. 3 harangja,
6 regiszteres orgonája van. Régi úrasztali felszerelése: kehely 1848-ból, 6
db cin edény 1724-bõl, 2 terítõ 1737 és 1875-bõl.
A templom környéke parkozott. Néhai Láng György és neje, nagyha-

rangos Láng György és dr. Láng Sándor >>Hõsök harangját ajándékoz-
tak. Lp.: Borza Nándor.
Dömsöd 3812 lelkes anyaegyház 875 ülõhelyes temploma a XVIII. sz.

végén épült, a régi templom átépítésével. 3 harangja, 1 regiszteres orgo-
nája van.
Két értékes, régi kehely 1652 és 1723-ból származik, a keresztelési kan-

na és tál 1832-bõl. Lp.: Sebestyén Pál.�

Közreadta: Vass Ilona

Helyesbítés
Az elõzõ számunkHazai famatuzsálemek c. cikkében sajnálatos mó-

don két hiba esett, ezért azt a két mondatot, helyesen, a következõképp
olvashatják:
� �Ötmegtermett férfi kell ahhoz, hogy körbefogjaMagyarország leg-

vastagabb fáját�;
� �Ahazai famatuzsálemekalighanemnagyobbkorra tekintenekvissza,

mint a róluk ismegemlékezni kívánómájus 10-eiMadarak és fák napja,
amit Apponyi Albert kultuszminiszter 1906-ban honosított meg.�

PROGRAMOK
ASPORTCSARNOKBAN

ÁLLANDÓPROGRAMOK

Kézilabda (lány)

Hétfõ: 17.30-19.00, Péntek: 18.00-19.00

Kézilabda (nõi)

Csütörtök: 18.00-19.00

Nõi torna:

Kedd: 19.00-20.00, Péntek: 18.00-19.00

Labdarúgó edzések:

Kedd: 15.00-16.30, Csütörtök 16.00-17.30

Konditerem:

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

��eeggyy sszzeelleett mmúúllttuunnkkbbóóll ��
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1. A bajnokság helyszíne:
Dömsödi Sportcsarnok
Dömsöd, Széchenyi út 9/c

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

3. A bajnokság célja:
Játéklehetõség biztosítása az asztaliteniszt

szeretõ sportbarátok részére.

5. Nevezés:
Nevezés a helyszínen, 9.00-ig

6. Nevezési díj:
A kupa lebonyolításához szükséges hoz-

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

7. A bajnokság résztvevõi:

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

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

számának függvényében körmérkõzéses for-
mában, illetve csoportok kialakításával.

9. Játékszabályok:
Az asztalitenisz általános szabályai szerint.

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

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

értékeljük.

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

érmet és oklevelet kapnak.
A bajnokság legjobbjait korosztályonként

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

12. Egyéb:
A játékosok a kupán saját felelõsségükre

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

relésekért tulajdonosuk felel.

Dömsöd, 2007. december 01.

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

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

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

3. A bajnokság célja:
Játéklehetõség biztosítása a tollaslabdát

szeretõ sportbarátok részére.

5. Nevezés:
Nevezés a helyszínen, 9.00-ig

6. Nevezési díj:
A kupa lebonyolításához szükséges hoz-

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

7. A bajnokság résztvevõi:

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

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

számának függvényében körmérkõzéses for-
mában, illetve csoportok kialakításával.

9. Játékszabályok:
A tollaslabda általános szabályai szerint.

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

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

értékeljük.

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

érmet és oklevelet kapnak.
A bajnokság legjobbjait korosztályonként

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

12. Egyéb:
A játékosok a kupán saját felelõsségükre

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

sekért tulajdonosuk felel.

Dömsöd, 2007. december 01.

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

� TÉLI KUPA �
ASZTALITENISZBAJNOKSÁGVERSENYKIÍRÁSA

� TÉLI KUPA �
TOLLASLABDABAJNOKSÁGVERSENYKIÍRÁSA
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A következõ képeket Brassó János kedves olvasónk bocsátotta ren-
delkezésünkre.

Barátságosmérkõzés az ÁFÉSZ-nél 1967-ben
Balról állnak: Dobos György, Szekeres Géza, Sándor István, Hosszú

Gábor, ismeretlen, Zima József, Jónás József.
Balról jobbra ülnek: Kiss József, Hriazik Illés, Brassó János, Jónás

Ferenc, Kajdácsi Imre, Kovács Zsigmond, Jakab Bálint.

A képen látható házaspár Körmendi Mária és Brassó István. A
feleség zalai származású, ezért zalai viseletben láthatjuk. A felvétel 1955-
ben készült.

Ez a felvétel 1919 május 21-én készült, hátulján a következõ
olvasható Cziráki Rozália kézírásával:
�Kaptam 1919. május 21-én
Kedves Võlegényemtõl�
Álló: ismeretlen, Cziráki Rozália (szül. 1902-ben), Brassó Imre

(szül.1900-ban), a többiek sajnos ismeretlenek.

Kedves olvasók, várjuk továbbra is érdekes régi fotófelvételeiket, hogy
közzétéve, másokkal is megoszthassuk azt!

Vass Ilona
-szerk.-

Találtam egy képet...

Kirándulások alkalmával, erdõkben vagy réteken sétálva sok növényt fe-
dezhetünk fel,melyekelsõ látásra csupángazoknak tûnhetnek, pedigközöttük
találhatunk gyógyító hatásúakat is. E növények különféle kémiai anyagokat
tartalmaznak, ebben rejlik titkos erejük.Egy-egygyógynövényakár többcélra
is használható, mint pl. házi készítésû gyógyteák elkészítése, fûszerként, illat-
szer alapanyagként. A továbbiakban olyan növényekrõl teszek említést, ame-
lyekközös tulajdonsága,hogyvalamiképpenazemberekhasznáraválhatnak.
A hangsúlyt azokra a gyógynövényekre helyezem, melyek itt a mi ég-

hajlatunkon, hazánkban, környezetünkben gyakran elõfordulnak. Fontos
azonban megemlíteni, hogy közöttük mérgezõ hatásúak is fellelhetõk,
ezért elengedhetetlen az efféle növények megkülönböztetése. Most azon
növények bemutatására szorítkozom, amelyek számunkra értékesek.
A közönséges cickafarkról talán már sokan hallottak. Többnyire réte-

ken, legelõkön, utak mentén, silány füves területeken látható fehér sátor-
virágzata. Teája görcsoldó és epehajtó hatású, gyomorfekélyek és bélhu-
rut kezelésére alkalmazzák. Vérzéscsillapító és hámosító hatása miatt se-
bek kezelésére is használható.
A vérehulló fecskefû friss nedvét a bõrfelületekre kenve régebben, s ta-

lán egyes helyeken manapság is szemölcsirtásra használják baktériumölõ
hatása végett. Hatóanyagot legnagyobb mennyiségben a gyökere tartal-
maz, amely epehólyag-gyulladás kezelésére kiváló. Felismerhetõ 4 sárga
sziromból álló virágairól s szárnyalt leveleirõl.
Az orvosi székfû � közismertebb nevén kamilla � a népi gyógyászatban

talán az egyik legtöbbször alkalmazott növény. Virága igencsak hasonlít a
százszorszéphez, de a sárga porzókat körülölelõ fehér szirmok lefele áll-
nak. A kamillatea nyugtató hatású, ezért jót tesz stressz, álmatlanság és
emésztési zavarok esetén. Jómagamnátha ésmegfázás ellen inhalálásra is
használtam már. A gyógyfû alkalmas nehezen gyógyuló sebek borogatá-
sára is gyulladáscsökkentõ hatásamiatt.

Gazok vagy
gyógynövények

Folytatás a köv. oldalon
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APOLGÁRÕRJOGAI:

A POLGÁRÕR amagyar állampolgárt meg-
illetõ jogosultságok keretében, polgárõr szolgá-
latban és azon kívül:
� bûncselekmény elkövetésén ért személyt

elfoghat, az intézkedésre jogosult hatóság kép-
viselõinek megérkezéséig a helyszínen vissza-
tarthat
� a jogos önvédelem és a végszükség jogin-

tézménye alapján mások személyét és vagyonát
az adott helyzetnek megfelelõ védelemben ré-
szesítheti
A POLGÁRÕR � a közbiztonság fenntartá-

sát hivatásszerûen végzõ szerv (pl.: rendõrség,
határõrség, katasztrófavédelem stb.) tagjának
jogszerû intézkedéséhez nyújtott segítsége so-
rán és azzal összefüggésben a hivatalos személy
támogatója.
� a külön jogszabály által meghatározott álla-

mi szervvel, önkormányzattal kötött együttmû-
ködési megállapodás alapján végzett közfel-
adatnak minõsülõ tevékenysége során a közfel-
adatot ellátó személyre vonatkozó jogi véde-
lemben részesül.

APOLGÁRÕR
KÖTELEZETTSÉGEI:

A POLGÁRÕR köteles � a mozgalom célki-
tûzései, az egyesület által felvállalt feladatok
megvalósítása érdekében aktív tevékenységet
folytatni.
� a polgárõr szervezetek saját és ideiglenes
használatra kapott vagyontárgyait a tõle elvár-
ható gondossággalmegóvni, azokat rendeltetés-
szerûen használni,
� az általa észlelt, vagy tudomására jutott bûn-

cselekményekrõl, vagy a közbiztonságra káros
következményekkel fenyegetõ cselekmények-
rõl az abban eljáró illetékes hatóságot haladék-
talanul értesíteni,
� felkérésre segítséget nyújtani az eljáró hivata-
los szervekmunkájában,
� a rendvédelmi vagy más szervekkel történõ
együttmûködés során tudomására jutott állami
vagy szolgálati (üzleti) titkot megtartani.

APOLGÁRÕRSZOLGÁLAT:

POLGÁRÕR szolgálatnak minõsül vala-
mennyi, a polgárõr mozgalom célkitûzéseinek
megvalósítása érdekében végzett oktatási, kép-
zési, felvilágosító, propaganda kiadvány ter-
jesztési, ügyeleti, közterületi figyelõ-jelzõ vagy
hatósági eljárásban való közremûködési tevé-
kenység, amely:
� szerepel a polgárõr szervezet feladat-tervében,
� a polgárõr szervezet szolgálat-tervezetében
elõzetesen, hivatalosan rögzítésre került,
� a hatóság hivatalos eljárásában soron kívüli
felkérés alapján,
� bûncselekmény, súlyos szabálysértés, baleset,
elemi csapás, katasztrófahelyzet észlelése ese-
tén azonnali közremûködést igényel.

A településeken, lakókörnyezetben elõfor-
duló bûncselekményekmegelõzése érdekében a
polgárõrök figyelõ-jelzõ szolgálatot teljesíte-
nek. Errõl a februári lapszámban olvashatnak.

Szeretettel hívjuk és várjuk a Dömsödi Pol-
gárõr Egyesület tagjainak sorába a polgárõrség
céljaiért aktívan tenni akaró felnõtt polgárokat!
Jelentkezését várja: Dobos György polgárõr

parancsnok. Tel.: 06 (30) 3520 937

JÓHÍR!

A Balassagyarmati Határõr-igazgatóság az
együttmûködési megállapodás, valamint a
Dömsödi Polgárõr Egyesület sikeres tevékeny-
ségének elismeréseként decemberben egy Lada
Niva gépjármûvet ajándékozott a polgárõrsé-
günknek, melyet Dobos György, a D.P.E. veze-
tõje vett át.

Figyelem!

Felhívjuk az erdõtulajdonosok figyelmét,
hogy megszaporodtak az illegális fakivágások,
lopások. Kérjük, hogy fokozottan ellenõrizzék a
tulajdonukban lévõ erdõket, gyümölcsösöket a
fák védelme érdekében. Ha jogsértést észlelnek,
bejelentésüket tegyék meg a polgárõrség
és/vagy a rendõrség telefonszámán!
Polgárõrség telefonszáma: 06 (30) 3520 937
Ráckevei Rendõrkapitányság ügyelete:
06 (20) 444 1268
06 (24) 518 680

Varga Júlia
sajtóreferens

A POLGÁRÕR JOGAI és KÖTELEZETTSÉGEI

Bûnözésmentes, békés,
boldog új esztendõt kívánunk
a polgárõrség tagjainak,

együttmûködõ partnereinknek,
támogatóinknak ésminden

dömsödi polgárnak!
ADömsödi Polgárõr
Egyesület nevében:

DobosGyörgy parancsnok

A pongyola pitypang � hétköznapi nevén gyermekláncfû � üde réte-
ken, lakótelepek környékén sárga virágszõnyeget varázsol elénk. A nyár
beköszöntével a gyerekek kedvenc szórakozása a növény bolyhos kaszat-
termését fújdogálni.Mivel segít a húgysav kiürítésében, ezért eredménye-
sen alkalmazhatják reumások és köszvényesek egyaránt. A friss, zsenge
leveleinek magas a C- és B-vitamin tartalma, ezért tavaszi erõsítõkúrák-
hoz salátának elkészítve igen ajánlott.
A mezei zsálya kaszáló réteken lila színben pompázik. Korábban az

emésztés elõsegítésére és a bélgázok túlzott képzõdésére alkalmazták.
Napjainkban gyógyászati célokra ritkábban használják, bár fõzete torok-
öblítõként száj- és ínyfertõzések ellen ideális.
Amezei katángnak a bíbortól az égszínkékig terjedõ színû virágai van-

nak, melyek akár fél métert is meghaladó szárakon ülnek. A pirított gyö-
kerébõl készült õrlemény közismert pótkávé, enyhén kesernyés ízzel. Le-
veleit � tavasszal gyûjtve � saláták pikáns adalékaként alkalmazhatjuk.
Az egész növénybõl készült fõzet étvágyjavító és vértisztító hatású.
A pásztortáska gyakori, jelentéktelen külsejû (apró, fehér virágok)

gyomnövény, azonban gyógyászati szempontból fontos vérzéscsillapító.
Gyógyteáját � más növényekkel keverve � gyakran fogyasztják méregte-
lenítõként, továbbá vérnyomásra, szívmûködésre, a húgyúti és hólyagfer-
tõzésekre gyakorolt pozitív hatásamiatt.
A kapor könnyen felismerhetõ jellegzetes, sárga ernyõs virágzatáról.

Egyik leghasznosabb konyhai fûszerünk. Friss levelei tökfõzelék, ubor-
kasaláta és káposzták ízesítõje.Akapormag segíti az emésztést, és szopta-
tó anyáknál tejserkentõ.
Az akár embermagasságot is elérõ szöszös ökörfarkkóró sárga virága

vizelethajtó hatású, teája kitisztítja a felesleges húgysavat a vesékbõl. A
sziromlevelekbõl készült olaj felhasználható sebek tisztítására. Az illóolaj
csillapító hatása arcüreggyulladás és fülfájás esetén is érvényesül.
Úgy gondolom, hogy a fent említett növényfajok jó példák arra, hogy

amik elsõ szempillantásra gyomnövénynek tûnnek, valójában igen hasz-
nosak is lehetnek, ha felismerjük õket, s megfelelõen használjuk különfé-
le gyógyászati célokra, betegségekmegelõzésére.

SzabóGergely Levente
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Dulcz Dénes tanár úr összegyûjtött anyagai-
ból folytatjuk válogatásunkat. Fogadják szere-
tettel!
��Szurmay egyik századnál észrevette,

hogy az inspekciós tiszt nemigen tulajdonított
fontosságot annak, hogy ismeretlen tisztek tar-
tózkodnak a tûzvonalban... Nem hagyta a szo-
katlan eset nyugodni, és az õ barátságos moso-
lyával odafordult a �barátságtalan altiszthez�.
�Mondd fiam! Tudod-e, hogy ki vagyok?�
�Mondja, nem maga a generális? � jött rá az

ijedt kérdés.
Azénszázadomnál történt, hogySzurmaymeg-

szólít egymellvédhez támaszkodó figyelõposztot.
�Aztán láttál-e mármuszkát fiam?�
�Ahun is megy egy a� � mutat a megszólított

a 800.900 lépésnyire levõ orosz állások felé.
Kíváncsian kinéztünkmindnyájan, és valóban

szabad szemmel lehetett látni, hogy egy orosz
járkál az állások fölött, vizeskannával a kezében.
�No lõj rá� � szólt a tábornok � �hadd lássam,

eltalálod-e?�
Az én bakámmozdulatlanmaradt.
�Miért nem célzol már?� � biztatta újra Szur-

may�
Aposzt erre semmozdult.
Magamon éreztem Szurmay kérdõ, sõt cso-

dálkozó pillantását.
�Azonnal lõj!� � kiáltottam az emberre elvö-

rösödve.
�Nincs itt a komám, aki felállítja az Auf-

satzot�� � nyögött fel végre aminden tagjában
reszketõ baka. Analfabéta volt szerencsétlen, és
a mellette álló komája állította be neki mindig
az irányzékot. Az elégtétel mégis megvolt.
Szurmay tábornok úr szívébõl kacagott.

Srapnell-gyûrû!

Bakák álma, el nem múló szenvedélye� A
srapnell gyújtójának vörösréz karikájából gyû-
rût fabrikálni és azután majd hazavinni az asz-
szonynak� otthon váró kedvesnek! Micsoda
tülekedés, versenyfutás volt a vörösrézért. Mint

Kaliforniában az aranyért! Még a fel nem rob-
bant lövegekrõl is leszedte a bakanépség a rezet.
Nem egy emberáldozatot követelt ez a szenve-
dély. Szigorú parancs tiltotta meg a legénység-
nek, hogy a fel nem robbant bármiféle ágyúlö-
vedékhez hozzá merjenek nyúlni. Azt a helyet,
ahol az úgynevezett �bedöglött� ágyúgolyó he-
vert, szögesdróttal kellett bekeríteni, amíg a
szakértõ pionírok el nem szállították a veszedel-
mes vendéget.
AKoritói állásban történt, hogy az egyik szá-

zad rayonjában reggel a századparancsnok 2 be-
döglött gránátot vesz észre.
�Azonnal bekeríteni õket!� � adja ki a paran-

csot. És valóban, nagy megelégedéssel állapítja
meg, amikor szemleútjáról visszatér, hogy négy
ember szorgalmasan dolgozik a karók leveré-
sén, és hogy az egyik gránát már ott pihen a
négy karó körül húzott szögesdrótkalitkában.
Éppen meg akarja dicsérni a társaságot, amikor
eszébe ötlik:
�Hol amásik gránát�?�
Igen, hol amásik gránát, kérdezimost hango-

san!
�Ehol-e!� � mutatja az egyik ember. A grá-

náttal verte be nagy buzgón a karókat a földbe.

Tiszti életrajzok

Denke Mihály t. szakaszvezetõ, Budapest
1897-ben született Dömsödön. A világháború
kitörésekor önként jelentkezett katonai szolgá-
latra, és október 30-án már a szerbek ellen har-
colt. Itt december 3-án súlyosan megsebesült.
Felépülve ismét önként jelentkezett a harctérre,

amikor is a Doberdora az olaszok ellen vitték.
Itt ismét megsebesült. Végigverekedte a máso-
dik szerb offenzívát,majd az olasz frontra került
ismét, ahol a Zugna-Tortán megsebesült,. Fel-
épülése után géppuskás kiképzést nyert. 1917-
ben a 10-es huszárokhoz került tizedesi rang-
ban, itt lett szakaszvezetõ. Fiatalos lélekkel küz-
dött hazájáért. Neje Farkas Erzsébet, gyermekei
Matild, Edit.

Faragó R. István rendõrfõtörzsõrmester.
1879-ben Dömsödön született. 1915 október-
ben bevonult a 38. gyalogezredhez, és az
orosz frontra került. Kol-Korytónál orosz ha-
difogságba esett. Fogságából 1918. február-
ban tért haza. Leszerelése után lépett az ál-
lamrendõrség kötelékébe, és Budapesten
nyert beosztást. Neje Turcsán Mária, gyerme-
kei István, József.

/folytatjuk/
Összeáll. SzabóAndrea

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

A 38. gyalogezred története



TTöökkéélleetteess öösssszzhhaannggbbaann
ATóth Judit �Cs.Németh Lajos

színész-házas-pár-os

A népszerû páros nemrégiben ünnepelte 46. házassági évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból kerestem fel õket egy riport erejéig.
Amíg Juditka a fotózáshoz készülõdött, a ház urával kezdtem elbeszél-

getni kettõjük kapcsolatáról, és milyen érdekes, késõbb is szinte ugyana-
zokat a mondatokat válaszolta nekem élete párja is. Tökéletes összhang-
ban vannak egymással.

Nem mehettem el a 46-os szám mellett, meg kellett kérdeznem, vajon
mi a titok, hogy ennyi éven át ilyen jól mûködik közöttükminden.
�Nincs rá recept, ez egyéni adottságoktól függ� � mondja Lajos � �de

biztosan befolyásolja, hogy egy pályán mozgunk, közös az érdek-
lõdésünk, közös amunkánk is.�
Judit szerint az biztos, hogy egy húron kell pendülnie két embernek,

csak így lehet megmaradni egymás mellett. �Szokták mondani, hogy az
ellentétek vonzzák egymást, de én úgy gondolom, ez csak addig tart,
ameddig nagy a szerelem.�
Saját bevallásuk szerint nem is kerestékmás foglalkozású emberek tár-

saságát, tudatosan választottak szakmabeli párt maguknak.
�Elsõsorban nemsok szó esik errõl itthon, volt egy idõ amikor egy szín-

házban voltunk, nem sokszor és nem sokáig, de azért este megbeszéljük
hogy mi történt velünk egy-egy elõadáson.� � mondja Lajos, ám felesége
ezt a kérdést inkább szakmailag közelíti meg.
�Ha újrakezdhetném, akkor is így választanék, sok közös gondolatunk

van, amit pont emiatt tudunk megbeszélni, de itt és most leszögezem,
hogy egymás alakításába soha nem szóltunk bele! Azt persze átbeszéljük,
hogymi volt az elõadáson,milyen volt a közönség, hogyment a próba, de
azt hogy én így csináljam vagy õ úgy csinálja, azt soha nem mondtuk, és
nem is fogjuk ezután sem.�
Ezalatt a jó pár év alatt sok szép emléket lehet felidézni.
Judit azt mondja, õ úgy érzi, ez egy sikeres házasság, nem emlékszik

arra, hogy például úgy összevesztek volna, hogy napokig nem szólnak
egymáshoz. �Ha valamiben nem értettünk egyet, azt nyugtáztuk. Kész.�
Lajos viszont már azt nagyon szép dolognak tartja, hogy a pályájuk

kezdetén együtt indultak, együtt kezdték ezt a szép hivatást.
�A debreceni Csokonai Színház »Ahogy tetszik« címû darabjában lép-

tünk elõször közönség elé, ami egy meghatározó, nagy élmény volt. De
mindketten más karakterek vagyunk, nem vagyunk egymás partnerei, ám
azért elõfordult, hogy jó darabokban együtt játszhattunk. Ilyen volt a
»Szép magyar komédia«, »Szentivánéji álom« és az ezredforduló
környékén bemutatott »Mici néni két élete«.�
Minden embernek vannak jó és rossz tulajdonságai. De Juditról csak

annyit sikerült megtudnom, hogy nagyon jól tudja összeegyeztetni a házi-
munkát amûvészi munkájával, és ez nagyon jól is mûködik.
Ezt a kérdést azonban Judit is röviden elintézte. �Lajos békés ter-

mészetû ember, jókat lehet vele beszélgetni, jókat lehet vele nevetgélni, én
mindig jól érzem velemagam.�
Egy sikeres párossal beszélgetek. A sikert mindenki másképpen éli

meg. És én nagyon
kíváncsi voltam arra,
hogyan élik meg õk
azt, ha felváltva megy
jobban a szekér, ilyen-
kor vajon irigylik egy-
más sikerét?
�Nálunk ebbõl soha

nem volt probléma �
mondja Lajos �, elõ-
fordult valóban hogy
hol egyikünknek, hol
másikunknak ment
jobban, de ez éppen azt
idézte elõ, hogy pont
olyankor volt nagyobb
köztünk a lelki össz-
hang.Ésmostnemsze-
retnék semmilyenmás
foglalkozást említeni,
de nem biztos hogy
egy civil megérti hogy
miért szomorú a má-
sik, demivel én is átél-
tem már hullámvölgyet, így pontosan tudom mi az amivel nekünk
ilyenkormeg kell birkózni.�
�Lajos abban az idõben már filmfõszerepeket játszott� � meséli Judit �

�gondolok itt például a híres »Tizedes meg a többiek« címû filmre, nagy
filmsztár volt, és õszintén bevallom, én is szívesen lettem volna hasonló
helyzetben.Aztán 1962-ben forgattuk a »Mici néni két élete« címû filmet,
KissManyival, Páger Antallal, és ez a film nekem is meghozta ezt a film-
sztárságot, utána sorra kaptam én is a szerepeket.�
A házaspárnak két felnõtt fia van, Balázs és Bálint. Az már az

óvodában kiderült, a színészet egyikõjüket sem vonzza. Talán Bálint áll
most közelebb ehhez a világhoz,mert õ az egyik neves szinkronstúdióban
dolgozik hangmérnökként.
Szerepálmok már nincsenek, most mindketten új bemutatóra készül-

nek, Judit lesz a banya az �Indul a bakterház� c. darabban, Lajos pedig
Shakespeare: Szeget szeggel címû mûvében kapott igen szép szerepet.
Ezek mellett folyamatosan járják az országot a Turay Ida Színtársulattal,
és napmint nap adják hangjukat különbözõ filmekben.
A siker naponta jelen van az életükben, de õk úgy gondolják, ettõl még

ugyanúgy kell élni, mintha más foglalkozást választottak volna. Becsü-
letesen, emberségesen.

Kancsár Péter
Fotó: Rácz Tünde
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2008 JANUÁRJÁBANEZÜST-ÉSARANYKALÁSZOS
GAZDAKÉPZÉST INDÍTUNKDömsödön. aMÁTRIX-Házban!

Jelentkezzenmost!

WEBszerkesztõ tanfolyamindul!
(Azecdlújmodulja, valamintazösszesmodulból vizsgázhat!)

Tanuljonmegrövididõalattamodernmarketingleghatékonyabbeszközévelbánni!
Használja ki ezt a lehetõséget! Cím:Dömsöd,Kossuth L. u. 87. Telefon: 06/24435-343

E-mail: info@hazokt.huNyilvántartási szám: 03-0039-06

VÁRJUK ÖNT A MÁTRIXBA!
Könyvesbolt:Ajándékutalvánnyal is ajándékozhat könyvet. Könyvek akármegrendelésre is! Egyes könyvek15%

árengedménnyel!DVD-k és kisebb ajándéktárgyak
Tonert lézernyomtatójába választhat, itt rendelhet festékpatront.
Egyébszolgáltatások: fénymásolás: � nagy tételben fekete 7 Ft/lap� színesben is 1nap,

nyomtatás, fax,GRAVÍROZÁS
Jav@kávézóban:� rendezvényekmegtarthatók apincében (elõre egyeztetett idõpont!!!)

� internetezhet a kávézóban
�napilapok, heti-havilapok vásárolhatók
� szeszes és szeszmentes italok
�házi rétes, szendvicsek

Cím:Dömsöd,KossuthL.u. 87. �Telefon: 06/24435-343�E-mail: info@hazokt.hu

OKTATÓHÁZ

Újra elérkezett a naptári év vége, bár a mezõgazdasági év már lezárult,
az õszi érésû növények, a kukorica, napraforgó, répa betakarítása befeje-
zõdött, az õszi kalászos gabonákat elvetették.
Októberben és novemberben kiadós esõk áztatták a földeket, és így el-

mondhatjuk, hogy lesz tartalék nedvesség a talajban, nemúgymint tavaly
õsszel és télen, amikor alig volt õszi és téli csapadék, és a tavasz és fõként
a nyár is rendkívül száraz volt.

A téli hónapok � december, január, február � a gazdálkodók, a nö-
vénytermelõk, kertészkedõk számára a pihenés, az éves tapasztalatok
összegzésének, az új esztendõ feladatainak megtervezésének, a felkészü-
lésnek az idõszaka. Amai megváltozott világunkban nemcsak a termelés
szakmai folyamataira, hanem a megtermelt termények értékesítésére is
nagy gondot, figyelmet kell fordítani, illetve nem mindegy hogy el tud-
juk-e adni a terményeinket és fõként milyen áron. A rendszerváltás után,
de fõként mióta EU-tagok lettünk, érvényesül a piacgazdaság az összes
elõnyeivel és sajnos hátrányaival. A hazai,magyar termelõk érdekeit nem
nagyon védi senki, az üzemanyagok, a gázolaj, az energiaárak állandóan
emelkednek, és a felvásárlási árak, fõként az állattenyésztésben nem na-
gyon emelkednek. Az igaz, hogy a gabona, a kenyérgabona, de fõként a
napraforgó és a kukorica ára, felvásárlási ára közel a duplájára emelke-
dett, de sajnos a rendszeres aszály miatt az elõzõ évi termésátlagoknak
csak a felét tudták betakarítani a termelõk. Ha nem volna a földalapú tá-
mogatás � amit még ugyan a mai napig nem kaptak meg a gazdák � bi-
zony sok gazdálkodó csak veszteséggel tudná zárni az évet.
A nyugati tõkeerõs nagyüzemi mezõgazdasággal nehéz a versenyt fel-

venni, mert részben õk nagyobb támogatást kapnak. Amásik negatív ha-
tás a magyar mezõgazdasági termelõknek az, hogy erõs a forint, és az
EU-ba eladott terményekért eurót kapunk, és az egy eurót átszámítjuk fo-
rintba (mertmi forintban kapjukmeg a termények árát), kevesebb forintot
kapunk. Ugyanez érvényesül a támogatásoknál is, mert az ország az EU-

tól szintén euróban kapja az összeget, és ez forintban számítva megint
csak hátrányosan érinti amagyar gazdát. Az is igaz, hogy ez az országnak
lehet, hogy kiegyenlítõdik,mivel az import, a külföldi áruk behozatala ol-
csóbb, mivel egy euróért kevesebb forintot kell adni. De ezmegint csak a
magyar termelõt hozza hátrányosabb helyzetbe a mezõgazdasági élelmi-
szerek vonatkozásában.

Decemberben is kiadós esõk áztatták a földeket, így elmondhatjuk,
hogy most már telítõdnek a talajok nedvességgel, amire nagy szükség is
volt. Még nem tudhatjuk, hogy a január, február milyen idõjárást hoz, de
már a december második fele komoly fagyokat és egy kevés havat is ho-
zott, és arra van kilátás, hogy az idén lesz tél, illetve már van, ami hozzá-
tartozik az átlagos idõjárási feltételekhez, mert a kártevõket is jelentõsen
gyéríti, kevesebbet kell a növényvédelemre költenünk.

A téli hónapokban végezhetjük el a kerti szerszámok, eszközök, kis-
gépek javítását, karbantartását, felújítását. A nagyobb gépeket, munka-
eszközöket � amennyiben nem tudjuk épület alá tenni � fóliával takarjuk
le, és azt rögzítsük is, így védjük a téli zord idõjárástól, mert így élettarta-
muk lényegesen meghosszabbodik, és tavasszal üzemképes állapotban
vehetjük elõ.

Az eddig leírtakon túl is van még teendõje a téli hónapokban minden
gazdálkodónak, kertészkedõnek és fõként azoknak, akik állattartással is
foglalkoznak. A komoly fagyok beálltával napközben is befagyhat az ál-
latok itatóedénye, vájúja, ezért napközben langyos vízzel öntsük fel az
itatóedényeket.Az utak, járdák hóeltakarítása, jégmentesítése is fontos té-
li feladat. A sajátmagunk és lakótársaink biztonsága érdekében el kell vé-
geznünk ezen munkákat is, mindenki a saját portája elõtti út- vagy járda-
részen.

Befejezésül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedõ-
nek eredményekben gazdag, boldog új esztendõt, jó egészséget, kedvezõ
idõjárást kívánok!

Összeállította:
Tóth István

(Dömsöd,Haladás u. 1.)

Mezõgazdasági hírek
2008. január hó
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Tóth Judit � Cs. Németh Lajos
interjú a 18. oldalon.

NNyyuuggddííjjaass kkaarrááccssoonnyy

KKaarrááccssoonnyyii  kkoonncceerrtt

Afelvételeket
Kõvári Zoltán
készítette


