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Túl az ünnepeken, kipihenve, a munka sûrû-
jébe csöppentünk vissza. A polgármesteri hiva-
tal munkatársainak és a képviselõ-testület tagja-
inak is az egyik �legdolgosabb� hónapja a ja-
nuár. Mérleget kell készíteni az elmúlt év törté-
néseirõl, pénzügyi teljesítésünkrõl, és ami meg-
határozza a 2008-as esztendõt, az a költségvetés
elkészítése. A napi ügyek rendezése mellett, a
fenti munkák bizony nem kis feladat elé állítják
munkatársaimat, amelyet eddig mindig jól ol-
dottakmeg, és így lesz ezmost is.
A január a tájékoztatás, a településünk min-

dennapjait értékelõ hónap is. Mint az elmúlt esz-
tendõkben rendszeresen, úgy idén is aFalugyûlés
keretében vázoltuk pénzügyi helyzetünket,
beszéltünk terveinkrõl, gondjainkról azoknak,
akik megtisztelték jelenlétükkel rendezvényün-
ket. Nemvoltunk túl sokan, de én a rendszeres és
részletes tájékoztatásnak tudom be a dömsödiek
távolmaradását, nem pedig az érdektelenségnek.

Azért nagyon sok kérdést tettek fel a jelenlévõk a
meghívott vendégeinknek, és nekem is. Az új
rendõrkapitány, Katanics Sándor ezredes úr
bemutatkozó beszéde alapján sokunkban fogal-
mazódott meg az a vélemény, hogy egy határo-
zott, kemény emberre bízták térségünk közbiz-
tonságát. Jó egészséget és kitartást kívánok nem
könnyû munkájához. A legtöbb kérdésre
egyébként aVolánbusz képviseletében jelen lévõ
Halmai Tibornak kellett választ adnia, hiszen az
eddig sem tökéletes utazási körülmények tovább
romlottak. A hulladékgyûjtéssel kapcsolatos
kérdésekre Bodrogi Attila, Bio-Pannónia Kft.
telepigazgatója válaszolt. Sági Jánosnak, a
KEVE-VÍZ Kft. új ügyvezetõjének is jutott bõ-
ven kérdés. Többen vetettek fel utakkal kapcso-
latos problémákat, sláger téma volt a kenyérbolt
elõtt felfestett folyamatos vonal. Szándékosan
nem záróvonalat írok, mert a KRESZ szerint ez
nem záróvonal. A tavasz megoldja ezt a gondot,

az egész csomópontot újratervezik. Szinte min-
denki kíváncsi volt az Euroship Kft. tájékoz-
tatójára, hol is áll most a beruházás? A látvány-
tervek elkészültek, de ez még csak a hosszú út
kezdete. A különbözõ engedélyek beszerzése
még nagyon sok idõt vesz igénybe.
Az elmúlt hetekben két fórumot is szervez-

tünk. Elõször a vállalkozókat hívtuk egy kötet-
len beszélgetésre.Az est során felvetõdött, hogy
szintemindenkit sújt a �körbetartozás�, így ben-
nünket is. Sajnos van jó néhány vállalkozó, aki
nem tett eleget fizetési kötelezettségének, talán
pont azért, mert neki is tartoznak. A fórumon is
elmondtam, és most is kérem, az adósok igye-
kezzenek rendezni tartozásukat, mert a türelem
elfogyott, és az ügyek már behajtási szakaszba
kerültek, és ez mindenkinek � az ügyfélnek és
nekünk is � kellemetlen. Csakmellékesen jegy-
zem meg, hogy amennyiben idõarányosan be-
folytak volna az adók, akkor nem kellett volna
felvennünk 20 millió forint mûködési hitelt.
Természetesen a jelenlévõket biztosítottam
arról, hogy minden segítséget megadunk a vál-
lalkozóknak, amelyet kérnek, és amelyet
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jogszabályi lehetõségeink megengednek. Már
tavaly felajánlottam, de most ismételten megte-
szem, hogy a honlapunkon lehetõséget adunk
minden vállalkozónak arra, hogy bemutathassa
tevékenységét. Remélem, az eddigieknél lénye-
gesen többen fognak ezzel élni.
A másik fórum a gazdafórum volt. Ezen a

rendezvényen a szántóterülettel rendelkezõ gaz-
dák több mint fele részt vett. Mivel felmerült az
az igény, hogy ismét indítsuk el a mezõõri szol-
gálatot, ezért szervezte meg Varsányi Antal al-
polgármester úr a fórumot. A jelenlévõk meg-
erõsítették óhajukat, és abban maradtak, hogy a
költségek részletes kidolgozása után még ta-
vasszal döntenek a szolgálat felállításáról. Az
önkormányzatnak nem kötelezõ feladata, így a
jelenlegi anyagi helyzetünkben finanszírozni
nem tudjuk. Amennyiben a következõ összejö-
vetelen a többség a mezõõri szolgálat felállítása
mellett dönt, akkor MINDEN földtulajdonos-
nak anyagilag hozzá kell ehhez járulnia. Ezért is
kérek minden földtulajdonost, hogy a követke-

zõ megbeszélésen vegyen részt, mert különben
távollétükben fog a többség dönteni. Természe-
tesen a lehetõségeink szerint mi is segíteni fo-
gunk, a szervezésen túl is.
Valamelyik elõzõ Aktuálisban már jeleztem,

hogy egy nagy projekt keretében a közeljövõ-
ben sor kerülhet végre a Soroksári Duna iszap-
kotrására. Néhány napja járt nálam az ÖKORt.
vezérigazgatója, (Õk készítik a terveket) és tá-
jékoztatott arról, hogy milyen segítséget várnak
majd településünktõl a konkrét munkák bein-
dulásakor. Munkatársaimmal kijelöltük azokat
a területeket, amelyek az iszap egy-két napos
depózására alkalmasak. Már most szeretném
jelezni az érdeklõdõknek, hogy a Dömsöd tér-
ségében lévõ iszap nehézfémet nem tartalmaz,
így kiválóan alkalmas sovány talajok feltöl-
tésére. Természetesen majd ingyen lehet hoz-
zájutni. Valamennyi munkát a dömsödi fuva-
rosoknak is fog biztosítani a beruházás.
Várjuk a tavaszt. Amint egy kicsit is jön a jó

idõ, munkatársaim járni fogják a településünket

a szükség szerinti telekkiigazítások miatt. En-
nek során ellenõrzik az esetleges illegális rákö-
téseket a vízhálózatra, illetve a csatornahálózat-
ra. Kérem, ne vegyék zaklatásnak azt a rövid
kellemetlenséget, amely a vizsgálattal jár. Kö-
zösségi érdek, hogymindenki fizessen ezekért a
szolgáltatásokért.
Az imént a tavasz érkezésére utaltam. Tiszte-

lettel kérek minden dömsödi ingatlantulajdo-
nost, hogy a saját portája körül szíveskedjen
rendet tartani. Tudom, hogy a túlnyomó több-
ségnek ez alapvetõ igény, de azért van néhány
olyan ház, ahol elkél a felszólítás.
A közelmúltban nagyon kellemes kötelessé-

gemnek tehettem eleget. Nagyközségünk nevé-
ben köszönthettem díszpolgárunkat, Bazsonyi
Aranyt 80. születésnapja alkalmából. Hála Is-
tennek, nagyon jó kedéllyel, és fizikálisan is ki-
csit megerõsödve ünnepelte születésnapját a
Mûvésznõ. Még hosszú, alkotó éveket kívá-
nunkNeki.

Bencze István

Tisztelt Választópolgár !

A Magyar Köztársaság Elnöke 27/2008.
(I. 24.) KE határozatával országos ügydöntõ
népszavazást rendelt a következõ kérdésben:
�Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg

gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben meg-
tartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne
kelljen kórházi napidíjat fizetni?�
A Magyar Köztársaság Elnöke 28/2008.

(I. 24.) KE határozatával országos ügydöntõ
népszavazást rendelt a következõ kérdésben:
�Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi

ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-
szakellátásért a jelen kérdésben megtartott nép-
szavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen
vizitdíjat fizetni?�
A Magyar Köztársaság Elnöke 29/2008.

(I. 24.) KE határozatával országos ügydöntõ
népszavazást rendelt a következõ kérdésben:
�Egyetért-e Ön azzal, hogy a az államilag

támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató
hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást
fizetniük?�
Az országos ügydöntõ népszavazás idõ-

pontját mindhárom kérdésben a Köztársa-
sági Elnök 2008. március 9. napjára (vasár-
nap) tûzte ki.
A népszavazáson �Igen�-nel vagy �Nem�-

mel felelhetnek a választópolgárok a nép-
szavazásra bocsátott kérdésre.
Az eredményes ügydöntõ népszavazással

hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.
Az ügydöntõ országos népszavazás akkor

eredményes, ha az érvényesen szavazó válasz-
tópolgárok több mint a fele, de legalább az

összes választópolgár több mint egynegyede a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Választójog

Választójoggal rendelkezik: minden nagyko-
rú magyar állampolgár, akinek lakóhelye Ma-
gyarországon van.
Nincs választójoga annak, aki
� a cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró

gondnokság alatt áll,
� aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerõs

ítélet hatálya alatt áll,
� aki szabadságvesztés büntetését tölti,
� aki büntetõeljárásban jogerõsen elrendelt

intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
A népszavazási értesítõket 2008. február 22-

ig kapják kézhez a választópolgárok.
A választójogosultak névjegyzéke 2008. feb-

ruár 20-tól tekinthetõmeg a helyi választási iro-
dában.
A névjegyzékbõl való kihagyás vagy felvétel

miatt 2008. február 27-én 16.00 óráig nyújthat-
nak be kifogást a helyi választási iroda vezetõ-
jéhez.

Szavazás

Szavazni � a Magyarország területén mûkö-
dõ szavazókörben � 2008. március 9. napján
6.00 órától 19.00 óráig személyesen lehet, a
népszavazásról szóló értesítõben meghatározott
szavazóköri helyiségben.
Itt hívjuk fel a választópolgárok figyelmét ar-

ra, hogy a szavazókörök területi beosztása a vá-
lasztási eljárásról szóló törvény rendelkezései-

nek megfelelõen a korábbiakhoz képest válto-
zott. Az értesítõn szereplõ szavazókörimegjelö-
lésre szíveskedjenek külön figyelmet fordítani.
FIGYELEM, ÚJ SZABÁLY! A települé-

sünkön igazolással szavazó választópolgárok
és a településszintû lakcímmel rendelke-zõ
választópolgárok kizárólag a 3. számú sza-
vazókörben (Dömsöd, Petõfi tér 6. Polgár-
mesteriHivatal épülete � kijelölt szavazókör)
szavazhatnak.
A külképviseleteken szavazni kívánó válasz-

tópolgárok a szavazás idõpontjáról és a sza-
vazás helyérõl a www.valasztas.hu internetes
oldalon tájékozódhatnak.
Szavazáskor személyi azonosságának meg-

állapításához szíveskedjékmagával hozni:
� lakcímet tartalmazó érvényes személyazo-

nosító igazolványt, vagy
� érvényes lakcímigazolványt és érvényes

személyazonosító igazolványt, vagy
� érvényes útlevelet
� 2001. január 1-jét követõen kiállított érvé-

nyes kártyaformátumú vezetõi engedélyt.
Igazolással szavazhatnak a népszavazás nap-

ján lakóhelyüktõl távol tartózkodó választópol-
gárok. Az igazolást személyesen vagy megha-
talmazott útján 2008. március 7-én 16.00 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az
2008. március 4. napjáig a helyi választási iro-
dáhozmegérkezzen.
FIGYELEM, ÚJ SZABÁLY! Az a válasz-

tópolgár, aki a szavazást megelõzõen iga-
zolást kapott, 2008. március 6-án 16 óráig
kérheti, hogy mégis a lakóhelye szerinti sza-
vazókörben szavazhasson. Erre egy alka-
lommal van lehetõség, aminek következté-
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ben a korábban részére kiadott igazolást a
helyi választási iroda vezetõje bevonja, õt a
névjegyzékbe visszaveszi. Ezután részére is-
mételten nem lehet igazolást kiadni. Aki iga-
zolást kapott és azt a fenti határidõben nem
adta vissza, csak az igazolásban szereplõ sza-
vazókörben szavazhat.
Az igazolással szavazó választópolgárokat

személyazonosságuk megállapítása után a ki-
jelölt szavazatszámláló bizottság felveszi a vá-
lasztók névjegyzékébe, és az igazolással szava-
zók jegyzékébe, továbbá igazolásukat bevonja.
FIGYELEM, ÚJ SZABÁLY! A mozgá-

sukban gátolt választópolgárok a mozgóur-
nát kizárólag írásban igényelhetik a szavazás
napját megelõzõen a helyi választási irodá-
ban, illetõleg a szavazás napján szavazat-
számláló bizottságoktól.

Szavazás aMagyarKöztársaság
külképviseletein

A népszavazáson lehetõség van arra, hogy a
népszavazás napján külföldön tartózkodó, vá-
lasztójoggal rendelkezõ magyar állampolgárok
a Magyar Köztársaság nagykövetségein adják
le szavazataikat. Ennek feltétele a külképvise-
leti névjegyzékre történõ felvétel.
A külképviseleti névjegyzékre történõ felvé-

telt külön nyomtatvány kitöltésével, vagy a
nyomtatványon feltüntetett adatok írásban tör-
ténõ megadásával lehet kérni. A nyomtatvány
beszerezhetõ a helyi választási irodában, vagy
letölthetõ awww.valasztas.hu internetes címrõl.
A külföldön tartózkodó választópolgárok a
nyomtatványhoz a nagykövetségeken is hozzá-
juthatnak.
A nyomtatványon benyújtott írásbeli kérel-

met személyesen, teljes bizonyítóerejû magán-
okiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ
meghatalmazott útján, vagy ajánlott levélben le-
het benyújtani a lakóhely szerinti helyi vá-
lasztási irodához legkésõbb 2008. február 22-én
16.00 óráig. Ajánlott levélben pedig úgy, hogy
2008. február 22-igmegérkezzen a helyi válasz-
tási irodához.

Szavazásmódja

A szavazóköri helyiségben legalább két sza-
vazófülkét és két urnát kell biztosítani. A szava-
zóhelyiségben a bizottság jelen lévõ tagjainak
létszáma három fõ alá nem csökkenhet.
A szavazásmegkezdése elõtt a szavazatszám-

láló bizottság az elsõként szavazóválasztópolgár
közremûködésével hitelesíti az urnákat, ennek
megtörténtét az urnába helyezett �ellenõrzõlap�
igazolja,melynekmeglétét a szavazás befejezté-
vel az urnák felbontásakor a bizottság ellenõrzi
és ezt jegyzõkönyvben rögzíti.
A szavazáskor a szavazatszámláló bizottság

megállapítja a választópolgár személyazonos-
ságát, megvizsgálja, hogy a választópolgár sze-

repel-e a választójogosultak névjegyzékében. A
szavazólapot a szavazatszámláló bizottság a vá-
lasztópolgár elõtt lebélyegzi és átadja. A szava-
zólap átvételét a választópolgár a névjegyzék
aláírásával igazolja, az írásképtelen választópol-
gár helyett a szavazatszámláló bizottság két tag-
ja írja alá a névjegyzéket.
A szavazólap kitöltéséhez az a választópol-

gár, aki nem tud írni, olvasni, illetõleg testi fo-
gyatékossága, vagy egyéb ok miatt a szavazás-
ban akadályoztatva van, más választópolgár �
ennek hiányában szavazatszámláló bizottság
két tagjának � segítségét igénybe veheti.
Érvényesen szavazni csak a válasz melletti

körbe tollal írt X vagy + jellel lehet!
A kitöltött szavazólapot a választópolgár bo-

rítékba helyezi és az urnába teszi.

Kampány

Aválasztási kampányra vonatkozó szabályo-
kat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vény tartalmazza.
Választási kampányt folytatni 2008. március

8-án 0.00 órától március 9-én 19.00 óráig
TILOS.
Választási plakátot épület falára, kerítésre ki-

zárólag az ingatlan tulajdonosa vagy a bérlõ
hozzájárulásával lehet. Állami vagy helyi ön-
kormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló
épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni
TILOS.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testületének a választási kampánnyal
összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 16/2006.
(VIII. 18.) rendelete szerint TILOS továbbá pla-
kátot elhelyezni
a) a Petõfi tér területén,
b) a Petõfi Emlékmúzeum épületén,
c) templomoktól számított 100 méteres kör-

zeten belül.
A szavazást követõ 30. napon belül a válasz-

tási plakátokat el kell távolítania annak, aki azt
elhelyezte.

Aválasztási szervek

Azországos népszavazáson a településen sza-
vazás lebonyolítására szavazatszámláló bizott-
ságok mûködnek. A szavazatszámláló bizott-
ságoköt fõvel � az igazolással szavazók számára
kijelölt szavazókörben hét fõvel � mûködnek. A
szavazatszámláló bizottságokba további egy-
egy tagot delegálhatnak a népszavazási kezde-
ményezést benyújtók, és a kezdeményezés be-
nyújtásában részt nem vevõ, de országgyûlési
képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok (delegá-
lás) legkésõbb 2008. február 29-én 16.00 óráig a
helyi választási iroda vezetõjénél.
A Területi Választási Bizottság dönt az illeté-

kességi területén felmerülõ kifogásokról, továb-
bá a szavazatszámláló bizottságok határozatai
elleni fellebbezésekrõl.

A népszavazás eredményét az Országos Vá-
lasztási Bizottság állapítja meg, illetve a dönt a
népszavazás eredményét érintõ fellebbezé-
sekrõl.
A külképviseleti megfigyelõket a népszava-

zási kezdeményezést benyújtók és az ország-
gyûlési képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok
legkésõbb 2008. február 29-én 16.00 óráig je-
lenthetik be az Országos Választási Bizottság-
nál.
A szavazókörök helye:

001. számú szavazókör � Petõfi Sándor OMK
Dömsöd, Béke tér 2.
002. számú szavazókör � Petõfi Sándor OMK
Dömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör � Polgármesteri Hivatal
Dömsöd, Petõfi tér 6.
(igazolással szavazók számára kijelölt)
004. számú szavazókör � Nagyközségi Óvoda
(Dabi Óvoda) Dömsöd, Szabadság út 92.

Helyi Választási Iroda

A választásokkal összefüggõ elõkészítõ,
szervezési feladatokat a Helyi Választási Iroda
látja el.
A Helyi Választási Iroda Választási Informá-

ciós Szolgálatot mûködtet, itt kérhetõ tájékozta-
tás a népszavazással összefüggõ jogi, igazgatá-
si, technikai kérdésekben.

Helyi Választási IrodaDömsöd

vezetõje: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
helyettes vezetõ: OrbánnéKiss Judit
jogi helyettes: Dr. Bencze Zoltán
Székhelye: Dömsöd, Petõfi tér 6. (Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatala � központi
épület) telefon: 24-523-123 fax: 24-435-363

Területi Választási Bizottság

Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 112
Telefon: 06-1-317-6218, Fax: 06-1-318-0026

OrszágosVálasztási Iroda

Székhely 1051 Budapest, Nádor u. 4.
Postacím 1903Budapest, Pf. 314
Telefonszám 06-1-441-1600
Faxszám 06-1-441-1729
Központi elektronikus levélcím

valasztasi.fo@otm.gov.hu
A honlapURL-je www.valasztas.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat

elérhetõsége. Tel.: 06-1-441-1600 � Fax: 06-1-
441-1729 � 1051 Budapest, Nádor u. 4. � 1903
Budapest, Pf. 314. � visz@otm.gov.hu
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati

vezetõ neve: Dr. Vannay-Skody Tamás
Az ügyfélfogadás rendje
Hétfõ-Csütörtök: 8:00-16:30, Péntek: 8:00-14:00



Születtek:
Kadók László � Fabók Szilvia

BOGLÁRKA
IspánMiklós � LaczaKatalin

MÁTÉ
Varga Imre � Liptai Henrietta

MÁRK
DobosGyörgy � Tóth Tímea

LEVENTEGYÖRGY
Zsákai Balázs � Balla Szandra

BALÁZSKEVIN
Borus Zoltán � Csehi Lídia

HANNALÍDIA
Szeibert Sándor � Borbás Tímea Róza

SIMON
Hegedûs Csaba �DecsiMária

CSABAÉSKARINA
Farkas Zsigmond �Kovács Katalin

VIRGÍNIAKATALIN

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
Fehér Péterné BátorMária 62 éves
Kiss Lajosné Pinczel Ilona 81 éves
Petyus ImrénéMáramarosi Katalin 81 éves
Jakab Lajosné Szûcs Zsófia 85 éves
Túróczi Bálint 74 éves
Imre László 62 éves

Anyakönyvi hírek
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Bárki részt vehetett azon a lakossági fóru-
mon, ahol Végh Tibor országgyûlési képviselõ
volt a meghívott vendég.
AzOMKkistermébenTarr István, a dömsödi

MSZP szervezet elnöke köszöntötte a résztve-
võket.
Az érdeklõdés és a feszültség egyaránt nagy

volt. Szép számmal jelentek meg közalkalma-
zottak, köztisztviselõk, kétkezi munkás embe-
rek, gazdák, egészségügyben dolgozók,
nyugdíjasok és még sorolhatnám� Tisztelettel
adtak hangot aggodalmaiknak, s tették fel
kérdéseiket a képviselõ úrnak.
Sajnos az egyenes, közérthetõ válaszok el-

maradtak, és csak remélhetik a résztvevõk,
hogy valamikor mégiscsak meghallgatásra ta-
lálnak.

***

Január 18-án este 6-kor megtartották az
OMKnagytermében aVállalkozói Fórumot.
Bencze István polgármester és Varsányi

Antal alpolgármester köszöntötte, majd röviden
tájékoztatta a vendégeket az önkormányzat je-
lenlegi helyzetérõl és a jövõbeni terveirõl.
Kötetlen beszélgetés formájában vitatták

meg az egymással való együttmûködés lehetõ-
ségeit, kihangsúlyozva a kölcsönös egymásra
utaltságot.
Az összejövetel baráti hangvételû volt.

***

Január 30-án szerdán az önkormányzat és a
képviselõ-testület megtartotta a falugyûlést.
Meghívott vendégek voltak:Katanics Sándor

rendõrkapitány
Halmai Tibor a Volánbusz képviseletében
Sági János, KEVE-VÍZKft.
Bodrogi Attila, Bio-Pannónia.
A rövid beszámolók után, adott témában a je-

lenlévõk feltehették kérdéseiket, észrevételei-
ket.
Sajnos a település összlakosságához képest

elenyészõ volt a részvétel, pedig ilyenkor iga-

zán alkalma nyílik az itt élõknek arra, hogy élõ
párbeszédet folytassanak megválasztott veze-
tõinkkel! V. I.

***

Mezõgazdasági fóruma
mezõõri szolgálatról

Január 21-én megtörtént a Mezõgazdasági fó-
rum, ahol Bencze István polgármester rövid tá-
jékoztatást adott a község helyzetérõl. Ez után a
vitaindító után a mezõõri szolgálat felállításáról
váltottunk véleményt a megjelent érdeklõdõkkel.
Amegjelentek a dömsödi határ többmint 50%-át
képviselték a földterület nagysága szerint.
A mezõõri szolgálatot állami, és a földhasz-

nálók által befizetett járulékból kívánja fenntar-
tani az önkormányzat. A gazdák egyértelmûen
kiálltak a szolgálat felállítása melett, azonban
némi vita alkult ki a részletekrõl. A leglényege-
sebb felvetés a legelõk és szántó után fizetett
összeg aránya volt. A legelõk lényegesen ala-
csonyabb mezõõri járulékát kérték a jelenlévõ
érdekeltek.
Döntés abban született, hogy az önkormány-

zat továbbra is napirenden tartja a kérdést, és
pontos számításokat tár az érdekeltek elé.
Márciusban újabb fórumon vitatjuk meg a

kérdést, és ezek után dönt az önkormányzat a
szolgálat felállításáról és a járulék mértékérõl.
Erre a fórumra szeretettel várunkminden érdek-
lõdõt és érintettet.

Varsányi Antal

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

Jogosvoslat a választási eljárásban

A Helyi Választási Iroda vezetõjéhez a név-
jegyzékbe történõ felvétellel, törléssel vagy ki-
hagyással kapcsolatos kifogást nyújthat be az
érintett választópolgár. Amennyiben a HVI ve-
zetõje a kifogásnak nem ad helyt, továbbítja a
helyi bírósághoz.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály il-

letõleg a választás és választási eljárás alapelve-
inek megsértésére hivatkozással bárki benyújt-
hat. A kifogás benyújtásának jogvesztõ határ-
ideje a jogszabálysértés elkövetésétõl számított
három nap.
A kifogásnak tartalmaznia kell:

� a jogszabálysértés megjelölését;

� a jogszabálysértés bizonyítékait;
� a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (szék-
helyét) és � ha a lakcímétõl (székhelyétõl) el-
tér � postai értesítési címét;

� a kifogás benyújtójának választása szerint te-
lefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, ille-
tõleg kézbesítési megbízottjának nevét és tele-
faxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Fellebbezés nyújtható be a területi választási

bizottsághoz a szavazatszámláló bizottság ha-
tározata ellen. A fellebbezés benyújtásának jog-
vesztõ határideje a határozat meghozatalától
számított három nap.
A fellebbezésnek � annak jogi alapján túl �

tartalmaznia kell
� a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét

(székhelyét) és � ha a lakcímétõl (székhelyé-
tõl) eltér � postai értesítési címét;

� a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, il-
letõleg kézbesítési megbízottjának nevét és te-
lefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok

is felhozhatók, amelyeket a bizottság az eddig
felmerültekkel együtt értékel.

AHelyi Választási Iroda Választási Informá-
ciós Szolgálatának tájékoztatói az aktuális in-
formációkkal folyamatosan frissítve elérhetõek
awww.domsod.hu internetes portálon.

Helyi Választási Iroda

Lakossági fórumok 2008 januárjában
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Állatorvosi ügyelet
2008. február 16�17.

ifj. Dr. FábiánMiklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-9510-507

2008. február 23�24.

Dr. Ivanics Ervin
Dömsöd, Tókert u. 2.
Tel.: 06-30-2663-271

2008.március 1�2.

Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515

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

HunyadiMátyás 1456�1490
Történelmimúltunkra emlékezve az elmúlt években, azokkal a kiemel-

kedõ jelentõs történelmi személyiségekkel találkoztunk, akiket mint a
�Nagy Idõk� tanúit soroltuk egységbe. Így érkeztünk el a legnagyobb
uralkodónkhoz, köszöntve királlyá koronázásának 550. évfordulója alkal-
mábólMátyás Királyt.
Ha csak vázlatosan is, de szólni kell róla, mint a XV. századi bölcs ál-

lamférfiról, hadvezérrõl, vérbeli reneszánsz uralkodóról, akirõl az utókor
ma is nagy tisztelettel emlékezik. Mátyás, a magát köznemesbõl az or-
szág legnagyobb birtokosává felküzdõ, majdani kormányzó, törökverõ
hõsHunyadi János és a férfias �lelkületû� Szilágyi Erzsébet házasságából
született 1443. február 23-án, Kolozsváron. Hunyadi Jánosnak két fia
született, László és Mátyás. Hunyadi János (1456) halálát követõen a
viszálykodó nagy uraknak engedõV. László király, Hunyadi Lászlót lefe-
jeztette (1457), az ifj. Mátyást pedig Bécsbe, majd Prágába vitette. A
Hunyadi családnak és familiárisainak egyetlen reménysége a Prágában
raboskodóMátyásmaradt. A köznemesség 1458 januárban királlyá kiált-
ja ki, majd egy hónapmúlva február 14-én trónra ülteti a 15 évesMátyást.
Az ifjú uralkodónakmár fiatalon szembe kellett nézni ésmegküzdeni a

kezét megkötõ nagyurakkal, a török fenyegetés mellett egyre erõsödõ
Habsburg és Jagelló dinasztiák befolyásának növekedésével. E küzde-
lembenmég nem állt mögötte a gazdaságilag is erõs városi, polgári réteg.
Mindezek ellenére kivételes politikai érzékkel sikerült megkezdenie az
állam centralizációját, központi hatalmának erõsítését. Újjászervezte az
adórendszert, új adókat vezetett be, megszüntette a feudális és egyházi
urak korábbimentességét.Amegnövekedett állami bevételekbõl a király-
nakmódja nyílt a rendektõl független, familiáris csapatokra épülõ korsze-
rû zsoldos hadsereg szervezésére, mely késõbb a �Fekete sereg� néven
vált ismertté, gyõzelmeinek sorozatai alapján a történelem hõs költemé-
nyét gazdagította. Az öt-, hatezer cseh, lengyel, német zsoldosokból álló
sereg állandó magva mellett városi alakulatok, jelentõs dunai hajóhad is
rendelkezésre állt, élén olyan közemberekbõl vezérré nõtt harcosokkal
mint a törökverõKinizsi Pál.
Mátyás biztosította a jobbágyok szabad költözködési jogát, támogatta a

mezõvárosok felemelkedését, az ipar fejlõdését, differenciálódását, a honi
és külországokkal folytatott kereskedelem fellendülését. Államhatalmi
központosítási törekvését az aktív védekezés külpolitikájával társította.
Erre utal: Jajca elfoglalása (1463) a török visszaverése Kenyérmezõnél
(1471) a román fejedelemnek nyújtott segítség (1475) a cseh trón meg-
szerzése (1469) Szilézia behódolása az Olmützi békével (1479).
Mátyás a kivételes államférfiúi erényei mellett vérbeli reneszánsz ural-

kodó volt. Kívánatos lenne, ha
ma is ezen vonások érvényesül-
nének, az uralkodók, a hatalom
tisztségviselõinél, az ország fel-
emelkedése érdekében végzen-
dõ munkájukban. Reményke-
dünk, hogy a Reneszánsz Év
koncepciói alkalmasak lesznek
megfelelõ önvizsgálatra, a Má-
tyási eszme 550 év utáni folyta-
tására.
Mátyás klasszikusan mûvelt,

széles látókörû, fejlõdéspárti
személyiség volt, aki értett lati-
nul, németül és csehül, aki levelei többségét maga írta.Magyar ifjak sorát
küldte Itáliai egyetemeire tanulni. A nagyurak, fõpapok helyett jogi vég-
zettségû tudós humanistákat alkalmazott. Olyan kivételes egyéniségek
voltak udvarának vendégeimint a reneszánsz költõ: Jannus Pannonius, az
olasz történetíró: Antonio Bonfini, a neves csillagász: Johan Müller, a
királyi tetteket feljegyzõ: Galeotto Marzio, vagy Turóczy János, akinek a
Hunyad-ház dicséretét zengõ latin nyelvû magyar krónikája 1488-ban
jelent megBrünben és Ausburgban.
Mátyás tette kötelezõvé Budán az épületek helyreállítását (ez idõben

31 templommal, 28 rendi házzal, 8 kápolnával büszkélkedhetett a vár és
környéke. Létrehozta a Corvin könyvtárat, uralkodása alatt mûködött az
elsõ nyomdaHess András vezetésével. Elhatározása nyomán alakult meg
a Pozsonyi egyetem.
Magyarország felvirágoztatásában következetes maradt a központosí-

tásért és a pápai befolyás visszaszorításáért küzdõ harcban. Amagyar tör-
ténelem kiemelkedõ alakja ma is példaképként áll az emberek �
különösen az idõsebb korosztály képében emlegetveMátyás emberségét.
Távozásával a központosítási kísérlet, a reneszánsz kultúra rövid felvi-

rágzása visszaesett, a feudális anarchia nehéz évtizedei következtek.
Mátyás még nem volt több a törökverõ hõs Hunyadi tizenöt éves má-

sodszülött fiánál, de a nép körében közszájon forgó versmár így elõlegez-
temeg neki a királyi trónt:
�Mátyást mostan választotta,
Mind ez ország királyságra��
A magyar történelemben szinte példátlan legendával övezett király

nevét mégis így õrzi a kollektív emlékezet:Mátyás az igazságos.
Patkós Imre (nyugállományú ezredes)

550 éve, mindössze 15 évesen
koronázták királlyá�
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Ködpára

Aködpára,
a tegnapi esõ után
borult a tájra.
A földé és az ég színei
egymástól el-alig térnek,
Szürkés, padlizsán lila
árnyalata van a föld
színének
Mályva és derengõ
pír a horizonton.
Mesterséges, ha széjjel
bontom
a földszíneket azoktól
amelyek
elnyúlnak az ég alján.
Hisz lassan összeolvadnak
föld-barnán,
majd éjsötéten.
S eltûnnek a csillagfényben

Ködös dörmögés
Kulcsszavakkal szörfözés

Itt ülök a küszöbön, reszketek,
mint légy a köbön.
E sorokat körmölöm,
a legyet meg leütöm

Jöjj el hozzám
csütörtökön!
Sétálgatunkmajd
Csömörön
S bánatosan eldörmögöm:
Kellene egy zsír-bödön,
Sok nekem e hír özön,
Legyünkmár túl
e sok ködön!
Amedvének is dörmögöm,
Hosszú a tél,
Szürkés-barna
BundaÖzön,

Barlangjába beköltözöm!
Fülét, farkát összekötöm,
Ha nem üt rést a köd ködmönön.

Zúzmara variációk

1.
A zúzmara, az éjszakai lehülés
és a köd fia.
Állítja ameteorológia
A ciprus, a cédrus,
a thuja és a tiszafa
Ma sujjal rakott
Óriások,
Tompaszürkék, fehér-
csipkék, zúzmarások.
Decemberi varázslások.

2.
Ma újraminden hófehér
Mindent belepett a dér,
Kedvenc fáim sok-sok ága
földig ér.
Ringatja õket a szél.
A világom dér-fehér.

3.
A táj ködbe veszõ dér
A hajam is hófehér!
Csipke-ruhám földig ér
Én vagyok adér-tündér
Ki a napsugártól fél
Tõle élte véget ér.

December

Hull a hó
Mindenen lágy,
fehér takaró.
A selyemfenyõ ágai
közt, az apró örvényekben

hópelyhek pilinckáznak
Energiát vezetve, ágcsúcsokra
szállnak.
Összefogva a selymes
tûlevél csomókat
az, meg õket fogja egybe,
a bohókat.
Minden ágcsúcson egy
Hópamacs
Belõle a lágy simítású
tûk kiállnak.
Ág-emeletrõl, ág-emeletre
Majd jön a szél sietve,
s lefújja õket.
Leképezve a folyton
változó idõket

Latencia

Még az elmúlt évbenmûködésbe
léptek az átvészelõ kódok
Most a peték, bogarak
Üregeikben a hódok, borzok,
amedvék � kissé torzon-borzok �
Spórák, magvak, rizómák,
gyökerek, rügyek,
az örökzöld levelek
a fatestbe zárt élõ-vizek
a kéregsejtekben, a bélsugarakban
a keményítõszemek,
a hidrolizáló enzimek
Mind �téli álmot� alszanak
Ébresztõik lesznek a napsugarak,
a szenzor enzimek,
A fürge föld alatti vízerecskék
A nászdalukat zengõmadarak
A visszaérkezõ fecskék
Az illatokkal terhes
tavaszi esték.

(Júlia Szujkó-Lacza)

Téli hangulatok

�Nem szabad elvárni senkitõl, hogy a képmá-
sunk legyen.
Meg kell tanulni a másik embert valóban

másnak elfogadni.�
Szentgyörgyi Albert

Tájékoztató
ADömsöd�Apaj Gyermekjóléti és Család-

segítõ Intézményi Társulás örömmel számol
be a lakosságnak arról, hogy 2008. 01. 24-én
megtartottuk programsorozatunk elsõ alkal-
mát. Kuncz Eszter a Gyógypedagógiai Fõis-
kola oktatója tartott elõadást a sajátos neve-
lési igényû gyermekek ellátásáról, vizsgála-
táról az �Amit az SNI-rõl tudni kell címmel�.

Az elõadás tartalmazta az alábbi
témaköröket:

� különleges gondozáshoz való jog
� az elhatárolás gondjai
� 2006. évi változások
� Jogosultságok, ellátási formák
� SNI újrafogalmazása
� Tanulási problémákmegjelenési formái
�Dislexia, disgráfia, diskalkúlia
� Törvényi szabályozás

Az elõadás kinyomtatott anyagát az érdek-
lõdõk átvehetik a Gyermekjóléti Szolgálatban
Petõfi tér 5. szám alatt.

2008. 02. 06-án szülõ�szakember esetmeg-
beszélõ tréninget tart Forgácsné SzûcsKrisztina
pszichológus.
2008. 02. 19 -énSchmidtMariann pszicholó-
gus a nevelési tanácsadók funkciójáról, a vizs-
gálati módszerekrõl, azok szükségességérõl
fog beszélni
Helyszín: Oktatási és Mûvelõdési Központ

Dömsöd, Béke tér 4.
Kezdés: 16 óra

Szolgálatunk szeretettel várminden kedves
érdeklõdõt a további programokra.

ZsinkóMárta
szolgálatvezetõ

Kõvári

Kõvári
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A dohányzás az a szenvedélybetegség, mely
világszerte a vezetõ oka az idõ elõtti halálo-
zásnak, évente a világon közel ötmillió, Ma-
gyarországon több mint 30 000 ember hal
meg a dohányzással közvetlenül összefüggésbe
hozható betegségmiatt.
Napjainkban Magyarországon a felnõtt la-

kosság 36%-a dohányzik rendszeresen: a férfi-
ak 42 és a nõk 28%-a, de sajnos a fiatalabb kor-
osztályban magasabb a cigarettázó nõk aránya,
a nõk jobban függnek a cigarettától, mint a fér-
fiak!
Egy 1999-es felmérés szerint amagyar lakos-

ság 65%-a ki van téve a passzív dohányzás ár-
talmainak, átlag napi 270 percet töltve olyan
légtérben, ahol mások dohányfüstjét szívja.
Az embereknek a dohányzással kapcsolatos

ismeretei a legjobb esetben is csak részlegesek.
A dohányosok általában tudatában vannak an-
nak, hogy a megbetegedési kockázatuk na-
gyobb, viszont ezeket kevésbé megalapozott-
nak tartják, mint a nemdohányzók, illetve ezen
információk személyükre vonatkozó helytálló-
ságát minimalizálják és azt hiszik, hogy a többi
dohányos kockázata nagyobb, mint a sajátjuk.

Adohányzás egészségre
gyakorolt hatásai

A dohányosok általában 20-szor nagyobb
valószínûséggel halnak meg tüdõrákban,
mint a nemdohányzók, és 3-szor nagyobb va-
lószínûséggel halnakmeg középkorúként ér-
rendszeri megbetegedésben, ideértve a szív-
rohamot, stroke-ot (agyi katasztrófa, mely
bénulást is okozhat), az arteriák és vénák egyéb
thromboticus betegségeit. Egy egyénnél a tüdõ-
rák kialakulásának kockázatára nagyobb hatás-

sal van a dohányzóként eltöltött idõ hossza,
mint az általa naponta elszívott cigaretták szá-
ma.
A dohányosok nemcsak saját egészségüket

befolyásolják, hanem a körülöttük levõkét is. A
terhesség alatt dohányzó nõk nagyobb valószí-
nûséggel vesztik el magzatukat spontán abortus
révén, csecsemõik nagyobb valószinûséggel
születnek kis súllyal. Amások által szívott ci-
garetták füstjének tartósan kitett felnõtteknél ki-
csi, de valós a tüdõrák kockázata, nagyobb a
szív-érrendszeri betegségek kockázata, míg a
dohányosok gyerekei már sokféle egészségi
problémától szenvednek. Több évtizedes do-
hányzás után 100%-osan elindul a COPD fo-
lyamata (ez köhögéssel, légúti eltömõdéssel
járó gyulladásos betegség, mely végstádiumban
oxigénpalackhoz köti a fuldoklót).
A dohányosok egyértelmûen a dohányzás

elõnyeit érzékelik, egyébként nem fizetnének
érte. A dohányzás elõnyei közé sorolják az él-
vezetet és az elégedettséget, az �egyéni arcula-
tot�, a stressz legyõzését és a már függõvé vált
dohányos esetében a nikotinelvonási tünetek el-
kerülését. Sok dohányos nincs teljesen tudatá-
ban annak, hogy döntése milyen nagy megbe-
tegedési és idõ elõtti halálozási valószínûséget
jelent.

Adohányzás természete,
a nikotinfüggõség

Anikotin a nikotin-acetilkolin receptorokhoz
kötõdve fejti ki hatását. Ilyen receptorok talál-
hatók a központi- és perifériás idegrendszerben
is. Az agyban levõ receptorok okozzák a do-
hányosok függõségét. A belégzést követõen a
cigarettafüstben levõ nikotin 10-20 másodper-

cen belül kötõdik az agyban levõ nikotin-acetil-
kolin receptorokhoz. E kötõdés az agy egy na-
gyon kis meghatározott területén (nucleus ac-
cumbens a ventralis tegmentalis areában) do-
pamin felszabadulását eredményezi, ez okozza
az örömérzetet, a �nikotinzsongást� és egyéb
jutalmazó érzéseket. A legtöbb dohányos esetén
a nikotin kellemes ésmegerõsítõ érzést idéz elõ.
Akár függ fizikailag a személy a nikotintól, akár
nem, ezek az érzések azok amotiváló tényezõk,
amelyek dohányzásra késztetik az embereket.
Miközben az emberek azért használják a niko-
tint, hogy megtapasztalják az öröm és megerõ-
sítés kellemes élményét, arra is használják,
hogy elkerüljék a nikotinelvonással járó kelle-
metlen érzéseket.
Anikotin nagyon erõsméreg, a dohányzás-

hoz még nem szokott szervezetben, amikor a
szervezet elõször találkozik a nikotinnal, enyhe
formájú mérgezés zajlik le. Ismételt nikotin
expozíció hatására a receptorok �up-regulálód-
nak� (hozzászoknak), illetve kialakul a toleran-
cia. A használó egy idõ után már nem érzi a
nikotin toxikus hatásait, kényelmesen tudja él-
vezni a drogot. A nikotin-tolerancia fizikai füg-
gõség állapotához vezet. Ez krónikus, visszae-
sésre hajlamos állapot, ami azzal jár, hogy az
emberek a dohányzás jól ismert káros következ-
ményei ellenére is dohányoznak.

A dohányzás visszaszorításának két lehet-
ségesmódja van.
Az egyik a megelõzés, vagyis hogy a fiata-

lok ne szokjanak rá a cigarettára, a másik a
leszoktatás.
(a következõ számban folytatom)

drRókusfalvy Sylvia
(belgyógyász szakorvos)

2008.MÁRCIUS 7-ÉN,
PÉNTEKEN

14ÓRÁTÓL19ÓRÁIG

vérnyomás,
testzsír, izomtömeg, víz, súly,

test körfogat,
vércukorszintmérése

szakemberek részvételével

A délután folyamán � a szûrések mellett �
lehetõség nyílikmég:
� Sportolásra � baba-mama foglalkozás, ovis
torna, aerobic, férfi foci

� Sporteszközök kipróbálására
� Teljes kiõrlésû gabonából készült termé-
kek kóstolására

A résztvevõk között nagy értékû nyeremé-
nyek kerülnek kisorsolásra: 80 darab mérleg,
vérnyomás-vércukorszint mérõ, vitamincso-
magok, Elmex márkájú fogápoló csomag,
gabonaminták stb.

Legalább 150 felnõttre számítunk!
Részvételükkel hozzásegítik iskolánkat a

korábban említett funkciókat mérõ eszközhöz,
mellyel a jövõben gyermekeink rendszeres
szûrésére nyílikmajd lehetõség iskolánkban.

Szenteljenek idõt egészségükre, testükre,
és gondoljanak a gyermekekre!

MINDENKITVÁRUNK!

AGróf Széchenyi IstvánÁltalános Iskola
diákjai és pedagógusai

Egészségnap � ingyenes szûrõvizsgálatok felnõttek részére
Dömsödön a Széchenyi úti iskolában

Dohányzás: a szigorú tények
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A nevelés tízparancsolataA nevelés tízparancsolata
9. �Parancsolat�: Hagyd saját tempója szerint fejlõdni! �Lassan járj, továbbérsz!�

Az iskolában, óvodában, sõt bölcsödében is
észrevehetõ az azonos korú gyerekek fejlettsé-
gének egyéni különbsége. Éppen ezért lehetet-
lennek vehetõ az egységes követelmények
ugyanazon szintû teljesítése. Az Óvodai Neve-
lésOrszágosAlapprogramja eltörölte az év végi
követelményszinteket, amelyek a közel azonos
korú gyermekeket beskatulyázták. Így kapott
szabad utat az egyéni fejlõdés �megengedése�,
a saját fejlõdési tempó és ütemezés figyelembe
vétele, ezáltal a gyerek elfogadása. A gyakorlott
pedagógus, vagy az, aki gyakran foglalkozik
gyerekkel, szembesül azzal, hogy azonos-ha-
sonló korúak között látványos eltérés lehet a fej-
lõdés egyes területein. Minél több gyerek jut 1
pedagógusra, a fejlettségbeli különbségek mind
jobban akadályozzák az egységes célok eléré-
sét. Ma már lehetõség van arra, hogy a lassab-
ban fejlõdõ, több idõt igénylõ gyermek életko-
rától függetlenül kerülhessen iskolába. Így válik
lehetõvé, hogy 6. életévét nem érte el, de fejlett-
ségét tekintve �iskolaképes�, illetve elmúlt 6
éves, de meghatározott területeken � értelmi,
szociális,mozgásos � szükségessé válik további
óvodai fejlesztés. Elõfordul, hogy a szülõ úgy
dönt, maradjon 1 évet, 7 évesen kezdje az isko-
lát, járjon óvodába, nem fog ártani neki. Ártani
tényleg nem árt, de nem is használ. Az iskolára
minden területen megérett gyermek nem lesz

okosabb, ügyesebb, nem tanul jobban, nem ug-
ranakmeg képességei pusztán azért, mert 1 évet
�pihent�. Sõt! Bizonyos mértékig ellustul, mert
gondolkodás nélkül �kapásból� tudja a választ
az elhangzott kérdésre, vagy a feladatot �fél
kézzel� elvégzi. Úgy gondolja, neki minden si-
kerül, az erõfeszítés szükségtelen, õ ülhet a ba-
bérokon.Ahelyzet többet ront,mint javít. Szülõ
a saját gyerekének tesz rosszat, ha indokolatla-
nul visszatartja attól amunkától, amire fejlettsé-
génél fogva alkalmas. A fejlõdési ütemek egyre
jobban függenek attól a környezettõl, amelyben
a gyermek nevelkedik, a genetikai öröklõdéstõl,
a gyermekre szánt idõbeli foglalkozástól. Az
életkor elõrehaladtával az azonos korúak közöt-
ti egyéni különbségek egyre nõnek. A lelki �
pszichés fejlõdés biztosítja a világ minél széle-
sebb körû megismerését, az ott történtek pontos
felfogását, a változások észrevételét, a látható és
láthatatlan összefüggések felismerését, a tõlünk
függetlenül bekövetkezõ eseményekhez, a ben-
ne szereplõ emberhez való alkalmazkodást, le-
zajlottak elfogadását vagy elutasítását, az értel-
mi hovatartozást. A folyamatos fejlõdés nem
zárul le az emberi élet legnagyobb átalakulásá-
val, a serdüléssel, az ember élete során a fejlõ-
dés folyamatos. Az ütem azonban egyénenként
különbözik. Vannak lassabban, illetve gyorsab-
ban fejlõdõ gyermekek, és van hogy viszonylag

hasonlóak egymáshoz. Maga a fejlõdés spirál-
vonalban képzelhetõ el, ahol egymást követik
az egyremagasabb szintek a végtelenségig.
Az átlagtól eltérõ fejlõdés két formájával ta-

lálkozhatunk.
�Az akceleráció a felgyorsult fejlõdést jelen-

ti. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy gyer-
mekünk zseni lesz. A gyorsulás évek múlva
mérséklõdik kb. 9-10 éves korában a gyerek
�beáll� az alapszintre.
� Retardált, lelassult fejlõdés ahol az ütem az

átlaghoz képest kényelmesebb, hosszabb idõre
van szüksége egy-egyminõségi változás produ-
kálásához. Ez sem végleges, nagy többségben
serdülés elõtt tempósabbá válik, felveszi a vele
egykorúak hasonló fejlõdési ütemét. Erõltetni
nem szabad!

Láthatjuk tehát, hogy a gyermekek fejlõdésé-
ben alapvetõ különbségek vannak, amelyekrõl
nemõk tehetnek, nembefolyásolhatják.Agyer-
mek fejlõdését sürgetni oktalan tett, de a kellõ
optimális feltételeket megteremteni kötelezõ
feladat!

Folytatás következik: a következõ számban a
10. �parancsolat�-ot olvashatják.

Turócziné BékyKatalin
óvodapedagógus

Ügyeskedõ
Kedves Gyerekek, gyertek és játsszatok!
Ahelyesmegfejtéseket juttassátok el hoz-

zám, vagy dobjátok be az OMK bejáratánál
elhelyezett ládába.
A borítékra írjátok rá a neveteket és a

jeligét.
(Jávorka JózsefnéRózsa néni)

Nyelvelõ

Jelöld be a szóhatárokat,
majd másold le a szólásokat,
közmondásokat!

bámulmintborjúazújkapura
jótetthelyébejótvárjmessze
vanmintmakójeruzsálemtõl
másmalmárahajtjaavizetegyik
lyukatamásikkaltömibebolondlyukbólbolondszélfúj

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

Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

Lapzárta: február 15.
Várhatómegjelenés:március elsõ fele

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
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Január 22-én, a MAGYAR KULTÚRA
NAPJA alkalmából megrendeztük a környék 3.
és 4. osztályos tanulói számára a Kazinczy
Ferenc PrózamondóVersenyt.
Az idén a kötelezõ szöveget Fekete István

ifjúsági regényébõl választottuk.

Fekete István:Bogáncs
Bogáncs megállt egy pillanatra, mert úgy

érezte: ez a szörnyû erõ elseperte útjának irá-
nyát és célját. Ekkora vizet még soha nem lá-
tott! De csak egy pillantással mérte fel a lehetõ-
ségeket, s máris rohant a part magas töltésén ar-
rafelé, ahol fák látszottak, amelyek talán mene-
déket adnak a szegény vándornak.
A parton gyalogút kanyarodott magas fû kö-

zött, s ez valamelyest enyhítette a szél viharos
nekilendüléseit, amelyek a fû takarása nélkül ta-
lán belökték volna a fáradt kiskutyát a vízbe. De
ekkor már heggyé nõttek a felhõk, és dübörgõ
mélyükbõl szinte megszakítás nélkül csapkod-
tak ki a távoli feszültség fenyegetõ villanásai.
És este lett egyszerre, nyugtalan ijesztõ sötét-

ség, amelynek fenekén szélhajtotta porszem-
ként rohant a kiskutya, és szívdobogva érezte
társtalan kis semmiségének egész elhagyatott-
ságát.
A part menti erdõcsoport egyre nõtt, közele-

dett, mint a menedék egyetlen lehetõsége, mint
társak a feltámadó ítéletidõben, mintha rajtuk
kívül nem is lett volna élõlény az egész világon.
A felhõk szakadatlan hörgésemár föléjük ért,

s egy-egy esõcsepp már megütötte orrát, egy-
egy villanás szinte megvakította, aztán sûrûb-

ben kezdett esni, mintha a széllökések esõs sep-
rõje végigvágott volna a tájon, s a rohanó kisku-
tya reszketõ gerincén.
Az erdõ elõtt még egy patakot is át kellett ug-

rani, s ez az ugrás a sötétben nem sikerült.

Averseny eredménye:
3. osztályban

1. helyezett Kovács Tamás
Kunszentmiklós, ÁMK

2. helyezett Kátai Dorottya
Dömsöd, (felkészítõje: Patonai István)

2. helyezett Antal Péter
Kunszentmiklós, ÁMK

3. helyezett Horváth Virág
Kunszentmiklós, ÁMK

4. helyezett Pethes Vivien
Dömsöd, (felkészítõje: Patonai István)

5. helyezett Hartai Gábor
Dömsöd, (felkészítõje: Fehér Lászlóné)

4. osztályban
1. helyezett Baranyi Virág
Dömsöd, (felkészítõje: BakGáborné)

1. helyezett Szarka Róbert
Kiskunlacháza

3. helyezett Bartha Alexandra
Kiskunlacháza

4. helyezett Gyivi Ildikó
Dömsöd, (felkészítõje: BakGáborné)

5. helyezett Szekeres Zsófia
Kunszentmiklós, ÁMK
Gratulálunk minden versenyzõnek és a

felkészítõ tanítóknak is.

IIsskkoollaaii hhíírreekk

Anegyedikesek eredményhírdetése

A harmadikos helyezettek

Közel 60 diák várta nagy izgalommal január
16-át, amikor is matematika házi versenyt tar-
tottunk iskolánk 4. osztályos és felsõs tanulói
számára a Széchenyi úti iskolában.
Izgalmas fejtörõk, játékos feladatok vártak a

diákokra, mely feladatok megoldására 60 perc
állt rendelkezésre. A munkákat értékelve, a kö-
vetkezõ eredmények születtek:
4. évfolyam
I. GondaAndrea 4. b
II. Ambruska Tamás 4. a
III. Gyivi Ildikó 4. a

VargaKarolina 4. a

5. évfolyam
I. IspánKarina 5. a
II. Jároli Dolli 5. a
Nagy Tímes 5. b

III.Göllény Zsombor 5. b
IV. Gyimesi Viktória 5. b

Sáfrán Tamás 5. a

6. évfolyam
I. Ruszkovics Patrik 6. b
II. OrmándiMárk 6. a
III. Radványi Patrik 6. b

7. évfolyam
I. Nagy László 7. a
II. Ambruska Csaba 7. b
III. BaloghAnna 7. b

SzabóMáté 7. b
IV. Perger Ádám 7. a

Gratulálunk a helyezetteknek, a többieknek
pedig köszönjük a részvételt!
Reméljük, senkinek nem vettük el a kedvét a

matematikától, hiszen
� � ha valaki gondolkozni akar megtanulni,

az matematikai modelleken jól gyakorolhatja
magát.�

/PólyaGyörgy/

Matematikaverseny PETÕFI
EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
és

VVeeccssééssii SSáánnddoorr

állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS: kedd, pén-
tek, szombat: 1000 � 1600 óráig

BELÉPÕJEGYEK: felnõtt:
100 Ft; nyugdíjas, diák: 50 Ft
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A felkérés arra szólt, hogy az ökumenizmus-
ról és Biblia évérõl írjak néhány gondolatot az
olvasóknak.

Kezdjük az ökumenizmussal! Az interne-
ten találtam egy rövid történeti áttekintést. Ma-
gam sem tudnám jobban összeszedni az ide vo-
natkozó tudnivalókat, így hát ezt a leírást fogom
közölni:

Ökumenizmus (ökumenikus, ökumenikus
mozgalom): Ökumenikusnak, az egész ökume-
nét átfogónak a kereszténység elsõ századaiban
az egyetemes zsinatokat nevezték (325 � Ni-
kaia; 381 � Konstantinápoly I.; 431 � Ephe-
szosz; 451 �Khalkedón; 553 �Konstantinápoly
II.; 681 � Konstantinápoly III.) � ezeken fogad-
ták el a legnagyobb keresztény egyházak által
közösen osztott hittételeket. Ámde az ariánusok
már Nikaia (Nicea) után, a monofiziták pedig
Khalkedón után elszakadtak a többiektõl. 1054-
ben került sor a keleti és a nyugati egyház kö-
zötti szakadásra, 1870-ben pedig az ókatoliku-
sok váltak a katolikusoktól külön. 1517-tel kez-
dõdõen a protestáns egyházak � elõbb a lutherá-
nus, majd a református, az unitárius, késõbb a
szabadegyházak függetlenedtek Rómától, illet-
ve egymástól � a folyamat máig tart és szinte
követhetetlen. Az ökumenizmus voltaképpen
nemmás, mint ezeknek a szakadásoknak �visz-
szacsinálására� irányuló törekvés a keresztény-
ség egységének eszméje nevében. Erre már az
1439-1445-ös firenzei zsinat is kísérletet tett, de
csak rövid idõre sikerült a nyugati és keleti egy-
ház egységét visszaállítania, a tridenti zsinatnak
(1545-1563) pedig, bár elõmozdította a katoli-
kus megújulást, nem sikerült a nyugati egyház
egységét helyreállítania. A mai ökumenikus
mozgalom gyökerei a 19. század végéig, a 20.
század elejéig nyúlnak vissza: aWorld's Student
Christian Federation nemzetközi protestáns
ifjúsági szervezet 1895-ös megalakulása, a
Nathan Söderblom uppsalai lutheránus érsek
nevéhez fûzõdõ 1910-es alapítású Life and
Work, illetve a Charles Brendt Fülöp-szigeti
anglikán püspök által elindított Faith and Order
kezdeményezései 1948-ban Amsterdamban az
Egyházak Világtanácsának (World Council of
Churches, WCC) megalakulásához vezettek. A
magenfi székhelyû szervezetbe protestáns, ang-
likán és ortodox egyházak tömörülnek � a kato-
likusok nem tagjai amozgalomnak. Õk a II. Va-
tikáni Zsinaton hirdették meg az ökumenikus
nyitást. Vagyis jelenleg végeredményben legke-
vesebb két � egymástól paradox módon függet-
len � ökumenikus mozgalom létezik: a katoli-
kus és aWCC-beli.

A saját véleményem amozgalomról a
következõ:

Vélhetõleg jó lenne, ha a keresztyénség nem
sok részre töredezve próbálná végezni a külde-
tését a világban. Azonban a hitvallási, a kegyes-
ségi gyakorlati, és nemutolsósorban a szerveze-
ti felépítésbeli elvek és konstrukciók szinte el-
képzelhetetlenné teszik a teljes egység újra
megvalósulását. Gondoljunk csak bele! A kato-
likus egyház a maga egyeduralmi szervezeti
formájában csak úgy képes bármiféle közössé-
get elképzelni, hogy ez a pápa fõsége alatt való-
sul meg. Ugyanez a gondolat teljesen idegen,
sõt abszurd egy presbiteriánus felépítésû refor-
mátus vagy egy demokratikus felépítésû baptis-
ta egyház számára. Mi protestánsok inkább va-
lamiféle szövetségi rendszerben látnánk lehet-
ségesnek valamilyen szintû egységet, amelyben
mindenki megõrizheti saját specifikumait és
szervezeti felépítését. Ismerve az egyházak hoz-
záállását, szinte bizonyos, hogy senki sem fog
engedni a maga fontosnak ítélt sajátságaiból a
másik javára.
Megoldás lehetne talán az, ha Bibliával a

kézben kerek asztal mellé telepednénk, átvitat-
nánk a kérdéses hitvallási és egyéb problémás
kérdéseket. Ismerve azonban a korábbi hasonló
próbálkozásokat, illetve az embernek azon tu-
lajdonságát, hogy nemminden esetben hajlandó
elismerni akár perdöntõ és igaz érvelést sem, ha
saját tetszése vagy érdekei mást kívánnak, én
ezt a próbálkozást is kudarcra ítéltnek látom.
Mi lehet akkor amegoldás? Talán az, hogy az

ökumenizmust nem elsõsorban egyházközi és
szervezeti szinten próbáljuk megélni, hanem az
emberi kapcsolatok szintjén. Például úgy, hogy
adott településen belül igyekszünk meg, és elis-
merni egymást. Tisztelni tanuljuk egymás pozi-
tívumait, és persze ezt megelõzõleg akarjuk is
meglátni. Csak egymás közösségét keressük, de
nem akarjuk a magunk képére formálni egy-
mást. Ez egyébként minden jónak nevezhetõ
emberi együttélés feltétele is. Amennyiben ez a
fajta ökumenizmus megvalósulhat, akkor úgy
hiszem, a cél, amiért létre hívták, az ismegvaló-
sult, függetlenül attól, hogy ugyanez szervezeti
szinten miként néz ki, és milyen kilátásai van-
nak. Ugyanakkor ez utóbbi ökumenizmus már
csak azért is fontos, hogy e békétlen világban,
egy adott település keresztyénei legalább egy-
más között megtalálják a megegyezés hangját,
és ezzel tegyenek bizonyságot Uruk békét te-
remtõ hatalmáról. Egymondatba tömörítve: sze-
rintem az ökumenizmus elsõsorban hívõ ember
és hívõ ember közöttmegvalósulható dolog.

ABiblia évével kapcsolatban:
AMagyar Biblia Társulat kezdeményezésére

a katolikus, református és evangélikus egyház

2008-at a Biblia évévé nyilvánította. Mottója:
�Boldog, aki olvassa�� (Jel 1,3).
� Célja: A Biblia üzenetét megszólaltatni a

közéletben
� Rendezvények: Néhány központi és szám-

talan helyi rendezvény
Ízelítõül:

Nemzetközi Biblikus Szimpózium (teológu-
sok részvételével).
� Téma: A Biblia jelenléte és hatása a mai

szekularizált és mediatizált társadalomban
� Helyszín, idõpont: Szent Adalbert Képzési

Központ Esztergom 2008. június 23-26.
Hangverseny: Bibliai tárgyú zenemûvek
� Helyszín, idõpont: Mûvészetek Palotája,

2008. szeptember 30.
Biblia kiállítás

� Helyszín, idõpont: Országos Széchényi
Könyvtár, 2008. november 21.�2008. március.
Hogy helyileg milyen eseményekkel kapcso-

lódunk be a kezdeményezésbe, ez tõlünk függ.
Amire mindenkit tudok bíztatni, minden hivata-
los rendezvény és kezdeményezés nélkül is: Ol-
vassuk a Bibliát! Ne csak, mint valami kultúr ol-
vasmányt, de mint ami lelki táplálékot adó
könyv! Ne mágikus elképzelésekkel, mint vala-
mi jóskönyvet, amit akárhol felütve válaszra csi-
karhatunk a magunk elõidézte problémák adhok
kezelésére, de oly módon, hogy igyekszünk a
maga hátterén megérteni és azután alkalmazni a
saját életünkre! Ez persze némi fáradságot és utá-
najárást követel, de higgyük, el megéri! Való-
ságos szellemi segítséghez juthatunk ily módon,
egy nagyon bonyolult és ráadásul körmönfontan
gonosz világban. Nem is beszélve arról a re-
ménységrõl, amit az Élet felõl nyerhet az ember.
Minden olvasónak Isten áldását kívánom!

KotmájerMihály

Keresztyén élet
Kedves Olvasók!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
�Nem dobogmár a szív,
Ajka sem szól többet,
Mert lezárt, néma, holt.

Megáll a kéz, mely mindig csak adott,
Soha semmit sem kért,
El nem fogadott.�

Köszönetet mondunkmindazoknak, akik

IMRELÁSZLÓ
temetésén részt vettek, utolsó földi útjára elkí-
sérték, sírjára koszorút, virágokat helyeztek
ésmélységes fájdalmunkban velünk éreztek.

Gyászoló család

***

Mély fájdalommal tudatom azokkal, akik
ismerték szerették, hogy fiam

CSÉCSBÁLINT
43 éves korában tragikus hírtelenséggel el-
hunyt. BudapestXIII. ker. Frangepán u. 43. sz.
alatti református templom urnatemetõjében,
2008. jan. 25-én helyeztük végsõ nyugalomra.

Felesége: Ildikó;Kislánya: Nikolett.
Édesanyja, Anyósa, és a gyászoló család.
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Fehér Péterné emlékére

BBúúccssúú eeggyy jjóó bbaarrááttttóóll
Volt egy élet melyben volt jó is rossz is
Küzdelmes, de végigmentél az útonmindig
Mit rád rótt az ég tûrted, vidáman vagy bánattal
Bátranmentél mégis kihúzott vállakkal.

Hozzánk tartoztál és tartozol és tartozni fogszmindig
Nem csak költõ, író, festõ lehet halhatatlan
Nagy tetteket nem vittél végbe, de sok kicsit sokat
Mindenki tudja, hogy nehezebb amindennapokat élni.

Méltósággal tûrted sorsodat nem féltél
Egyre csak reméltél, hogy egyszer csak jobb lesz
Smegéred azt, hogy révbe érjen életed
Alakod s lelked elsuhant a legszebb ünnepen.

Tudjuk nem voltál tökéletes, mimégis szerettünk
Így emberin hozzánk tartozol ma is
Emlékedet idézi mozdulatod, hangod a tekinteted is
Nem felejtünk soha, itt kuporogsz a szívünkben.

Nemhagysznyugodni bennünket, ne lazsáljunkezután se
Sokat dolgoztál velünk és értünk
Emlékezünk tehát jó szívvel reád
Mindig ezután is, találkozunkmajd egyszer.

S te várni fogszminket az égi banya klubban
Folytatjukmajd ott, ahol abbahagytuk
Segíteszmajd ott is, hiszen Temár belelátsz szívünkbe
Tudod kendõzetlenül ki az igaz ember, s ki nem.

Búcsúzunk tõled, de nem örökre
Találkozunk a szférákban egyszer
Szólni fog a hárfa, mint mikor felértél
Mi csak nézünk utánad és nem hisszük hogy elmentél.

NagyMiklósné
SzabóAnna

***

Emlék
Elmentél oda, ahonnan nincsen visszaút.
A jegyed csak odafele szólt
Az emlékeidet itt hagytad nekem,
Hogy ápolja az enyémet

Korán vanmég � nemenjél,
De hiábamondom én.
A Jó Isten hív s Nekedmenni kell.

Tudom, ha karácsony napján felnézek az égre,
Ott látlak Téged tiszta hófehérben,
Onnan vigyázodminden léptem

Én itt lent a Földön gyertyát gyújtok Érted
SReád így emlékezem,
Mert míg élek �BARÁTNÕM�
Nem feledlek Téged.

NagynéMarika

Dömsödre ment Nagyapó
�Megkegyelmeztél, Uram, országodnak,
jóra fordítottad Jákob sorsát.�

(85. zsoltár)

A január végi zajló Duna felett csend ült. Csak egy magányos csónak vergõdött a
jégtáblák között, hogyBuda felõl elérje a pesti rakpartot.ALánchíd felrobbantott da-
rabjai meredeztek az ég felé, s az épen maradt pillérnél örvény kavargott. Édesapám
küzdõképessége, evezõbajnoki tartása mégis gyõzött: elérte a Roosevelt téri partot.
Célja munkahelyének, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak felkeresése volt. Az
ostrom 1944 karácsonyától már hat hete tartott, február elejéig kifogytunk minden
élelmünkbõl. Édesapám remélte, hogy a banki óvóhelyen meghúzódó kollegák az
otthoni tartalékból talán segíteni tudnak.De ott is csak kifosztott, nyomorúságos álla-
potokra talált.
Visszaindulnimár nem tudott Budára, otthonunkba,mert az a csónak is felmondta

a szolgálatot, amellyel átjött. Ekkor elhatározta, hogy a Pesttõl 50 km-re levõ Döm-
södremegy tanyasi barátainkhoz, hogy onnan kérjen számunkra élelmet.Aztán azért
is, hogy ekkortájt kezdtünk kutatni a túlélõ barátok, ismerõsök után, hogy életjeleket
küldjünk egymásnak. Így aztán gyalogosan útnak indult.
Bözsi néniék kitörõ örömmel fogadták, hiszen innen-onnan hallották, hogy Buda-

pest, s fõként a budai rész romokban hever, s már-már elsirattak bennünket. Aztán
egy kis feltáplálás, pihenés után ismét útnak indították Apámat egy jó 50 kilónyi éle-
lemmel, jószívvel megrakott hátizsákkal. Az átvonuló csapatok õket is kifosztották,
mégismegosztották velünk az elrejtett tartalékot.
Telt-múlt az idõ félelem és remény közt. �Kicsi robotra� fogdosták az embereket

az utcákon, s egy-egy robbanás, lövedékek fütyülõ hangja is felverte a várost. Ret-
tegtünk attól, hogy amár két hete elment Apánkat nem látjuk viszont. Nagyanyám, a
szomszédok, s a bunkerben rekedt lakók �Juliska mamája� hõsiesen fõzte a nem tu-
dom mibõl készült teáit, meg némi maradék lisztbõl a �csodafinom� rántott levese-
ket. Anyám, bátyám súlyos betegen feküdt, engemmeg �beágyaztak�, hogy elrejtse-
nek az örökké nyakunkra járó oroszok elõl. Pedig a frontkatonák közt is akadtak jó-
lelkûek, sokszor kaptunk tõlük kenyérkét, s talán éppen máshonnét zabrált cukrot,
nosztalgiás énekeket játszott az egyik egy harmonikán, csorogtak arcán a könnyek �
nagyonmessze volt az orosz föld, s ugyan hogy került ide idegenbe�
Számoltuk a napokat, Apánk még mindig sehol. Édesanyám szemében is lassan

kialudt a betegségében is biztató fény.Mert a Reményt mindig az õ szemében keres-
tem. Õ volt az Erõsség.
Aztán egyszerre a házban hangos kiabálás, lelkendezés: Megjött, megjött� de õ

az?! Az Imre lenne ez az õsz, hosszú szakállú, alig vánszorgó ember?! � Súlyos lép-
tekkel bedobbant szobánkba, s az asztalra oldotta magáról a zsákot. Elkékült, dagadt
ujjai remegtek, ahogy elénk osztani kezdte a kincseket, s kíntól torzult, beesett arcán
csorgott a könny. Ez a �sztari papa�mindössze 45 éves volt.
Gyalog tette meg az utat hazafelé is. Elmondta, hogy amikor már úgy érezte, nem

bírja tovább, akkor egy öregek által húzott kis szekérre tehette súlyát. Segítettek ak-
koriban egymáson az addig még ismeretlen, sorsközösségben nélkülözõ emberek.
Éledezett a város. Kiskocsikon gyûjtötték a romok alól, amit lehetett, megmaradt ér-
tékeket mentettek.
A zsákból elénk tárult �csoda�, aBözsi néni kemencében sütötte kenyér új erõt va-

rázsolt körénk, s testi-lelki sebekbõl gyógyulva új otthon építéséhez fogott a Gyer-
gyó utcai kis közösség.
Mikor túlságosan ránk nehezedik az élet gondja, jó volna felemlegetni: � Hogy is

volt az akkor, mikor 1945 telénDömsödrement Nagyapó?!
Varró Judit

(A megemlékezés megjelent a �Fény-Híd�, a Szeretet Fénye � Közhasznú
Alapítvány 2008. januári havi kiadványában.
Szeretném elmondani, hogy a Varró család és a D. Nagy család között generáció-

kon átívelõ,meleg barátság élt és él. �Bözsi néniék�, akiket Imre bácsimegkeresett a
tanyán,D.NagyLajos (édesapámöccse) és felesége, TóthErzsébet (vitéz TóthZsig-
mond, a hajdani �ötödik iskola� igazgatójának testvére) volt. A �tanya� pedig Szú-
nyogpuszta. Ezért ajánlom nem kevés elfogultsággal szeretetükbe ezt az írást.)

D.Nagy Judit
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Közérdekû felhívás voltHadifoglyoknak!

Kárpótlásra jogosultak azok a volt hadifoglyok, akik Szovjet hadi-
fogságban voltak, és a fogság ideje a 3 évet meghaladta!
Õk a 2001. december 21-i kormányrendelet értelmében kárpótlásra

jogosultak!

Az igényléssel kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást nyújt:
Ács Sándor

(Volt Hadifogoly Bajtársi Szövetség Pest-megyei Titkára)
Dömsöd, Tavasz u. 8.
Tel.: 06-24-435-612

Jubileumi alkalom
FEBRUÁR16-ÁN19ÓRAKOR

kerülmegrendezésre azOMK-ban a

15. Valentin Bál
Jegyek válthatók: TóthnéPorvai Zsuzsánál

UTÓLAGOS
FALSZIGETELÉS

ggééppii ffaallffûûrréésszzeelléésseess tteecchhnnoollóóggiiáávvaall

FFRRAAGGUURRAA ÉÉPPÍÍTTÕÕIIPPAARRII KKFFTT..
77003300 PPAAKKSS,, RRÁÁKKÓÓCCZZII UU.. 66..
TTeell..:: 0066--3300--990077--11779955,, 0066--2200--447744--66223399

ÚÚjj lleehheettõõsséégg aa rrééggii ééppüülleetteekk ffeellúújjííttáássáárraa,,
vviizzeesseeddééssttõõll ttöönnkkrreemmeenntt ffaallaakk,, vvaakkoo--
llaatthhuulllláássookk,, ssóó kkiivviirráággzzáássookk eellhháárrííttáássaa..
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2008. február 16. 18 óra
XV.VALENTIN BÁL

Belépõ díj: 1000.- Ft

2008. február 19. /kedd/ 16.00
SZÜLÕ - SZAKEMBER

Együttmûködést Segítõ program

2008. február 28. /csütörtök/ 10.30 órakor
RÓKARUDI FÜSTÖLÖG

Színházi elõadás óvodásoknak
és kisiskolásoknak
Belépõjegy: 500.- Ft

2008. február 29. /péntek/ 17.00 óra
TÁRSASTÁNC VIZSGA

a Dezsõ Lajos A.M.I. szervezésében

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

ELÕZETES:

2008.március 1. /szombat/ 15.00 óra
�Dalolva szép az élet�Nótás Egyesület

Szervezésében amagyarnóta fennmaradása
� népszerûsítése érdekében nótagálát

rendez amûsorban fellépnek:

Szûcs Julika, KovácsMarika, Klimó
Jutka, Ócsai Juli, Váshelyi- Prodán

Miklós, NeumannNándor, Czipó István
Kísér:Cselényi László zongoramûvész

Mûsorvezetõ:N. Petõ Ilona

Belépõdíj: 700.- Ft

PROGRAMOK AZ OMK-BAN

VÍZSZINTES
1. Amegf. elsõ sora
10. Egyesült Királyság
12. Imre becézve
13. bánatot elmond
14. kicsi Róbert
16. néz
18. páros szám!
19. adminisztrátor
20. egyenget
21. szõnyeget készít
22. ételízesítõ
23. régi elõd
25. napszak
27. osztrák város
29. európai ország lakója
30. letarolt erdõ
32. talmi
33.MT
34. kötözõszer
36. áruházlánc
37. repülõgép típus
38. magyar tájegység
40. készpénz
41. vegyjele: s
42. égitest
43. régi hadsereg katonája
45. Ádám párja
47. apró
48. sörfajta

FÜGGÕLEGES
1. Amegf. 2. része
2. fohász
3. autómárka
4. elbambuló
5. KL
6. nõi név
7. vers dísze
8. betû kiejtve
9. pokol lakója
10. savanyúság viccesen
11. gyötör
15. romos rész!
17. oxigén, jód, foszfor
19. névelõ
21. filmes csapat
24. táborozik
26. focicipõ része
28. idefigyel
30. lekvár
31. végtelen síkság!
34. betû kiejtve
35. lángolni
39. néma síp!
40. pici
44. YC
46. minden vonat így
kezdõdik!

KKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYYKKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYY

Február havi helyesmegfejtéseiket március 20-ig juttassák el az ÁZSIÓ 2000Bt.
Italdiszkontba, Kerner Tibor üzletébe. (2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 15.)

A helyesmegfejtõk között az ÁZSIÓ 2000Bt. által felajánlott 2000 Ft értékû vásárlási
utalványt sorsolunk ki, amely a helyszínen levásárolható.

AmegfejtébenMóra Ferenc egy regényének címe olvasható.
Gratulálunk!
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December hónapban fokozott ellenõrzéseket
hajtottunk végre a községben és az 51-es fõúton
egyaránt.

Közúti ellenõrzés soránaz51-es fõútonmegállítot-
tukS.I.apostagi lakost.Az iratokátvizsgálása sorána
helyszínen megállapítottuk, hogy S. I. vezetõi enge-
délye feltehetõen hamis, majd a nyilvántartásban el-
lenõriztük, és bizonyossá vált, hogy a vezetõi enge-
délyott semszerepelt. Ezekután állítottuk elõ aRác-
kevei Rendõrkapitányságra S. I.-t, ahol gyanúsított
kihallgatása során beismerõ vallomást tett. Az ügy
jelenleg nyomozói szakban van. Erre való tekintet-
tel a közterületen szolgálatot teljesítõ rendõrök tü-
zetesebben fogják ellenõrizni a vezetõi engedélye-
ket, hogy kiszûrjék az esetleg hamis vagy megha-
misított jogosítványokat.

December hónapban több alkalommal ellenõriztük
aszórakozóhelyeket, azott tartózkodószemélyeket.

A körözött személyek elfogása és a garázda jel-
legû cselekmények megelõzése, kiszûrése érdeké-
ben. Az akció eredményesnek bizonyult.

L. László dömsödi lakos 2007. dec. 30-án a dél-
elõtti órákban Dömsöd, Tél utcában elkérte egy
helyi lakos telefonját telefonálás céljából, majd
nem adta vissza. A sértett kérte L. Lászlót, hogy
adja vissza a telefont, nem adta vissza, sõt még
bántalmazta a sértettet. L. László a bûncselekmény
elkövetése óta szökésben van, a hatóság elõl elrej-
tõzött, ellene elfogatóparancs van kiadva.

Dömsöd és Ráckeve között az iskolából hazajö-
vet a volánbuszonmegfenyegettékK.Cs. dömsödi
lakost, hogy hajlandók eltekinteni a bántalmazás-
tól, megveréstõl amennyiben valamilyen értéket,
készpénzt átad. A fenyegetést követõen K. Cs. és
törvényes képviselõje hatóságunknál feljelentést
tett, és nyomozás elrendelésére került sor. A nyo-
mozás során sikerült beazonosítani az elkövetõket,
és velük szemben zsarolás kísérlet megalapozott
gyanúja miatt folytatunk eljárást. Az ilyen és eh-
hez hasonló cselekmények megelõzése érdekében

fokozottan figyeljünk a gyerekekre, figyeljük re-
akciójukat, és ezt jelezzük a hatóság felé.

2008. január 01-jétõl a szabálysértési törvény
megváltozott. A helyszínbírság összege három-
ezer forinttól húszezer forintig terjedhet. A hely-
színbírság összegének be nem fizetése esetén kizá-
rólag adókmódján hajtható be. A pontrendszer ha-
tálya alá tartozó egyes szabálysértések is megvál-
toztak.

Balázs Csaba r. tzls. körzetimegbízott
Dömsöd területén az eltelt hónapban nem re-

gisztráltunk közlekedési balesetet, amely személyi
sérüléssel járt.

Dömsödi bûnügyek
2008. január 06-án 15.00-17.00 óra közötti idõ-

ben a Petõfi téren egy családi házból alkalmi lopás
módszerével készpénzt és betétkönyvet loptak el.

Ajtófeszítésmódszerével törtek be aVasút utcá-
ban egy családi házba és onnan január 09-re virra-
dóra szerszámokat, bútorokat, gázpalackot tulaj-
donítottak el.

A Külsõ Ráckevei úton még év végén fát loptak
lovaskocsival a Tókerti lakosok, az intézkedõ rend-
õrök lefoglalták a fát és folyamatban van az eljárás.

2008. január 09-én vették észre, hogy az Árnyas
utcában egy hétvégi házba betörtek és onnan hor-
gászfelszerelést, sátort és fûnyírót tulajdonítottak el.

Információikkal keressékMolnár László r. ftzls.
urat a NyomozóAlosztály Vezetõjét, Kajdácsi Im-
re r. tzls. urat, vagy bármelyik rendõrt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. január 20-tól
hatályos a 2/2008. (I. 12). IRM rendelet, amely
módosítja a közúti közlekedés igazgatási felada-
tokról szóló 35/200 BM. rendeletet. A rendelkezés
lényege, hogy a rendõr a helyszínen abban az eset-
ben is elveszi a vezetõi engedélyt, ha a gépjármû
vezetõje ittas vezetés szabálysértésének elköveté-
sével gyanúsítható.

Tehát a korábbi rendelkezés annyiban változott,

hogy eddig csak akkor vette el a rendõr a vezetõi
engedélyt, ha a gépjármûvezetõ az elfogyasztott
alkoholtól befolyásolt állapotban vezette a gépi
meghajtású jármûvet. A határnaptól pedig a veze-
tõi engedélyt minden olyan esetben elveszi a rend-
õr, ha a jármûvezetõ a vezetés megkezdése elõtt
vagy alatt alkoholt fogyasztott.

Megváltozott a rendõr helyszíni bírságolását
szabályozó és a szabálysértési elõéleti pontrend-
szerre vonatkozó jogszabály is. Ennek a változás-
nak a lényege, hogy ezentúl a helyszíni bírság leg-
kisebb összege 3.000 Ft, a legnagyobb helyszínen
kiszabható bírság pedig 20.000 Ft lett. A szabály-
sértésekért adható büntetõpontokat is megemelték,
így egyes kiemelt szabálysértésekért a helyszínen a
korábbi 3 pont helyett 5 büntetõpont jár. Ilyen pl.: a
szabálytalan elõzés és a jelentõs sebességtúllépés.

Körözés:
A Szeghalmi Városi Bíróság elfogatóparancsot

adott ki Takáts Péter 35 éves Dömsöd, Szabadság u.
97. sz. alatti lakos ellen 2004. januárjában. Tartás el-
mulasztás miatt körözik. Tartózkodási helye lehet
mégaBp.XV.Sárfûu. 15. fsz. 2. vagyaBp.XV.Er-
dõkerülõ u. 45.VI./18. sz. alatti lakás is. Elfogásakor
aSzeghalmiVárosiBíróság elé kell vigyükõt.

Lakatos László 21 éves Dömsöd, Tókert 13. sz.
alatti lakos ellen bûncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt elfogatóparancsot bo-
csátott ki a Ráckevei Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya.

KunGyörgy27 évesDömsöd,Wesselényi u. 2./a
sz. alatti lakos tartózkodási helyét kellmegállapítani
és közölni kell aBp.XX-XXI. ker. Bírósággal.

Bûncselekmények elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt keresi a Pesti Központi Kerületi Bí-
róság és a Bp. II-III. kerületi Bíróság Sárközi Bog-
lárka 32 éves Szép u. 6. sz. alatti lakost.

Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik
Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. hölgyet a
körözési elõadót vagy bármelyik rendõrt.

A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszámai:
24/518-680, 24/518-690, 30/960-0572, 20/4441268

Szabó Sándor rendõr alezredes

RENDÕRSÉGI H ÍREK

A magyar rendõrség az elmúlt két évtizedben
nagy változáson ment keresztül. A legfontosabbat
kiemelném, amely meghatározza e testület életét
és tevékenységét: a rendõrség a demokratikusan
mûködõ társadalombanma azt a helyet foglalja el,
melyet a közösség elvár tõle, s szerepét nem egy
hatalmi gépezetnek, hanem az õt fenntartó adófi-
zetõk elvárásainak megfelelõen tölti be. Szolgál-
tat, biztonságot és védelmet kínál. Fenntartja az or-
szág törvényes rendjét, õrzi a polgárok biztonsá-
gát. E folyamatban óriási mérföldkövet és egyben
óriási kihívást jelentett 2007-ben hazánk csatlako-
zása a schengenimegállapodáshoz, ami az unió fe-
lé nyíló határaink kinyitását jelenti, valamint két
nagyszerû testület, a rendõrség és a határõrség
szervezeti összevonása. E nemzeti intézmény ez-
zel nemcsakMagyarország legnagyobbmunkálta-
tójává vált, hanem az egyik legfontosabb uniós
szervezetté is, mely 2007. december 21. óta az Eu-
rópaiUnió külsõ határainak jelentékeny szakaszai-
ért is felel.

Mindebbõl az állampolgárok annyit már na-
gyon hamar érzékelni fognak, hogy gyakrabban
látnak járõrözõ rendõrt, javul az általános közbiz-
tonság, és miközben õk a határokon megállás nél-
kül suhanhatnak át, a rendõrség olyanmélységi el-
lenõrzéseket végez, amelyekkel kiszûri a nyitott
határokon hazánkba érkezõ bûnözõket. Amegúju-
ló rendõrségre az eddigieknél tehát nagyobb fele-
lõsség hárul, melyre felkészült. Az új feladatokra
és a megváltozott mûködésünkre készített Védõ-
bástya programunk ésszerûbb, hatékonyabb szer-
vezetet, rugalmasabb, szakszerûbbmunkára képes
testületet eredményez. A rendõrség és a határõrség
összevonásával, mindkét szervezet hozta magával
tapasztalatait, felkészült, világszínvonalú állomá-
nyát. A szervezeti átalakítás arányaiban olcsóbb,
de hatékonyabbmûködést tesz lehetõvé, amibõl az
emberek, szándékaink szerint, annyit fognak érzé-
kelni, hogy magasabb színvonalú és látványosabb
lesz a rendészeti munka, a rendõrség jól és olcsón
szolgáltat. Ezt várják el tõlünk az adófizetõk, akik-

nek a bizalma elengedhetetlen e testület jó mûkö-
déséhez. Az Európai Unió is bizalmat szavazott
nekünk, miután meggyõzõdött arról, hogy felké-
szültünk a feladatokra, s képesek vagyunkmegvé-
deni közös, keleti határainkat, és persze benne sa-
ját magunkat.

Európa védõbástyájának szerepe nem ismeret-
len történelmünk során.Hálás, de leginkább fontos
szerep, mely hazánkat újra felértékeli a közössé-
gen belül. Színházi hasonlattal élve a próbákon,
fõpróbán túl vagyunk. A premier decemberben
nagyszerûen sikerült, talán érzékelhették is a han-
gos sikert, az ünneplést, a tûzijátékot. 2008-tól
azonban már minden nap van elõadás, s a publi-
kum minden nap a legmagasabb színvonalat várja
el a jegye áráért. Nos, ez a társulat, ez a testület fel-
készült, s ráadásul még tapsot sem vár el a teljesít-
ményért. Nekünk éppen elég, ha javul a közbizton-
ság, s ezt az állampolgárok is így gondolják!

Dr. Bencze József
(ORFKvezetõ)

Minden nap van elõadás
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Az elmúlt néhány hónapban a lap hasábjain a
Mátrix-Police rendszámazonosító rendszerérõl,
a polgárõrrel szembeni elvárásokról, jogairól,
kötelezettségeirõl kaptak tájékoztatást az érdek-
lõdõk. Most a polgárõrség jelzõ-figyelõ szolgá-
latáról olvashatnak.

A településen, lakókörnyezetben elõforduló
bûncselekményekmegelõzése érdekében a pol-
gárõrök jelzõ-figyelõ szolgálatot teljesítenek.

Az ÁLLÓ figyelõ-jelzõ szolgálat célja a
lakókörnyezetben, a lakóházak, lakások, gaz-
dasági épületek, gépjármûtároló helyek, egyes
közintézmények (pl.: polgármesteri hivatal,
iskola, óvoda stb.) közterületek (pl.: parkok, ját-
szóterek, gépjármûparkolók stb.) betöréstõl,
lopástól, rongálástól, egyéb káreseménytõl való
megóvása. Ez megvalósítható az érintett létesít-
ményeknek, azok környezetének folyamatos,
vagy kisebb megszakításokkal történõ megfi-
gyelésével, nemkívánatos jelenségek észlelése
esetén az intézkedésre jogosult szervek (pl.:
rendõrség, határõrség, vám- és pénzügyõrség,
tûzoltóság, mentõk stb.) azonnali értesítésével.

A MOZGÓ figyelõ-jelzõ szolgálat célja kü-
lönösen a település egészén vagy egy részén a

közbiztonság általános állapotának, a személy-
és vagyonbiztonság helyzetének, az ismeretlen
személyekmozgásának figyelemmel kísérése.
� A gyermekek biztonságára veszélyt jelentõ

(pl.: kábítószert forgalmazó, beteges hajlamú)
személyek távoltartása.
� A közlekedés biztonságára veszélyt jelentõ

cselekmények, helyzetek (pl.: közlekedési
jelzõtáblák eltulajdonítása, nehezen áttekinthetõ
vagy célszerûtlen forgalmi rend, nem észlelhetõ
burkolati jelek, sorozatosan súlyos szabálysér-
tést elkövetõ jármûvek felfedése).
� Illegális szemétlerakó-helyeket kialakítók

kiléténekmegállapítása.
� Mezõgazdasági területeken a termény, gé-

pek, haszonállatokmegóvása.

A POLGÁRÕR fellépés sajátos formájának
lehet tekinteni azokat a tevékenységeket, ame-
lyek bizonyos személyek biztonságának foko-
zására irányulnak:
� a pénzt kézbesítõ postás, vagy a díjbeszedõ

elkísérése,
� mezõgazdasági õrökkel, természetvédelmi

õrökkel közös figyelõszolgálat teljesítése,
� körzeti megbízott rendõr vagy rendõrjárõr

(határõr járõr) támogatása intézkedései végre-
hajtása során.

A polgárõrök a közterületeken, mezõgazda-
sági területeken feladatukat:
� legalább ketten együtt,
� a polgárõr vagy a polgárõr szolgálatot tá-

mogató (pl.: rendõrségi, határõrségi) diszpécse-
ri-központokkal, ügyeletekkel, megfelelõ lehe-
tõségekkel,
� a polgárõr mozgalomhoz, szervezetekhez

tartozást jelölõ, jól látható jelzés (pl.: jelvény,
formasapka, formaruha stb.) viselésével látják
el.
Az együttmûködõ rendvédelmi vagy más

szervezetekkel történõ egyeztetést követõen
polgárõrszolgálat a polgárõrjelleg elrejtésével is
teljesíthetõ.
A polgárõr soha nem élhet vissza polgárõr

szervezethez tartozásával, polgárõr igazolvá-
nyával, magát nem tüntetheti fel hivatalos sze-
mélyként, erre hivatkozva hivatalos eljárásra
utaló intézkedést nem kezdeményezhet.
Reméljük, minél több olvasó érdeklõdését si-

került felkeltenünk a polgárõr tevékenység
iránt!
Jelentkezését várja: Dobos György D.P.E.

parancsnoka.
Tel.: 06(30)3520-937

Varga Júlia
sajtóreferens

Felkészülés a kora tavaszimunkákra a
szántóföldönés a kiskertekben

Amikor e sorokat papírra vetem, már január végén járunk, de a jó kí-
vánság mindig ránk fér, így minden kedves olvasónak, gazdálkodónak,
kertészkedõnek eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánok.
Legyen szép tavaszunk, a májusi esõ áztassa a földjeinket, legyen napsu-
garas, kalászérlelõ nyarunk, és gyümölcsérlelõ õszünk, az elemi csapások
kerüljék el a termõföldjeinket. Õszre teljenmeg amagtár, pince, kamra és
még ami legalább ennyire fontos, hogy jó áron tudjuk eladni a terménye-
inket, hogy a pénztárcánk se maradjon üresen, illetve most már a mai vi-
lágban a bankszámlánkon is legyen elég pénz, hogy a kiadásainkat tudjuk
mibõl kifizetni.
De nézzük ezek után,mi is az aktuális feladatmost kora tavasszal, bár a

február még a tél hónapja. Az elmúlt hónapokban, november, december
és januárban is bõséges csapadék hullott, és így a talajok telítõdtek vízzel.
Az õszi kalászos vetések, az õszi repce vetések eddig jól teleltek, de

ahhoz, hogy megfelelõ termésünk legyen, szükséges a tavaszi nitrogén
mûtrágyázás. Hamég eddig nemvettükmeg amûtrágyát, aztmielõbb vá-
sároljuk meg, igaz egyre drágábban tudjuk beszerezni. Február végén,
március elején, ahogy majd az idõjárás és a talaj állapota lehetõvé teszi,
mielõbb juttassuk ki az õszi gabonavetésekre a megfelelõ mennyiségû
nitrogénmûtrágyát, ami hektáronként 2-4 mázsa legyen, a talaj tápanyag

ellátottságától függõen. Különösen fontos ez azoknál a tábláknál, ahol az
õsszel nem adtunk ki mûtrágyát, és szerves anyagot, kukoricaszárat, nap-
raforgószárat juttattunk, szántottunk a talajba, mert e szerves anyagok le-
bomlása csak így lehetséges.
A kiskertben, a ház körül még februárban talajmunkát, veteményezést

nem nagyon végezhetünk, de a fagymentes napokon a gyümölcsfák met-
szését már megkezdhetjük. A kiöregedett, kiszáradt gyümölcsfákat, bok-
rokat vágjuk ki és helyükbe a tavasz folyamán új facsemetéket ültethe-
tünk. A termõfák rendszeres metszése, koronaritkítása egyben növényvé-
delmi megelõzésnek is számít, mert a levegõs koronában nem szaporod-
nak el annyira a rovar- és gombaféleségek, és ezzel jelentõsen csökkent-
hetjük a növényvédelmi költségeket és kíméljük környezetünket.
Ha az idõjárás megengedi, február végén a fóliasátor megépítéséhez

foghatunk hozzá, ha van rá lehetõségünk. Elõször a fóliaház vázát kell el-
készíteni, ami készülhet fából vagy fémcsövekbõl, de legtöbbször hajlít-
ható mûanyag csöveket használnak. Ezeket körülbelül másfél méteren-
ként ássuk le a földben, olyan stabilan, hogy az több évig kitartson és csak
a fóliát kelljen cserélni, ha az elhasználódott. A fólia feszességét úgy ér-
hetjük el, hogy napos, szélmentes idõben húzzuk fel a vázra, amikor amû-
anyag meglágyul és kissé megnyúlik a meleg hatására. A vázra borított
fólia széleit a bordákmellett ásott árokba vezetjük úgy, hogy a visszahajló
végekre lapátolt föld súlya feszítse a bordákra a mûanyag takarót. A fólia
alatti termesztés sok munkával jár, nagy odafigyelést kíván, de a családot
korábban elláthatjuk friss zöldséggel.
Reméljük, hogy mielõbb eljön a szép tavaszi idõ, és végezhetjük a ta-

vaszi munkákat, úgy a határbanmint a kiskertekben.
Összeállította:

Tóth István
(Dömsöd,Haladás u. 1.)

Mezõgazdasági hírek
2008. február hó

AA ppoollggáárrõõrröökk jjeellzzõõ--ffiiggyyeellõõ sszzoollggáállaattáárróóll
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��NNeekkeemm aa sszzíínnéésszzeett 
mmiinnddiigg öörröömmeett jjeelleenntt��

InterjúKassai Ilona
Kossuth-díjas színésznõvel

Sajnálom, hogy ez az interjú nem hallható
mondjuk egy rádióadásban mert egy kitûnõ
hangú színésznõvel készült, aki rengeteget
szinkronizál és idõnként feltûnik egy-egy
reklámbanmáskor meg külföldön forgat fil-
met. És nem utolsósorban Õ a szintén nép-
szerû Ganxsta Zolee édesanyja. Úgyhogy
volt mirõl beszélgetnünk egy csésze finom
kávémellett.

� Annak idején nagy sikerrel futott a Szom-
szédok c. teleregény, melyben Ön egy nem túl
rokonszenves, de egy igazi, elegáns üzletasz-
szonyt alakított.
� Nagyszerû színészek, rangos gárda jelle-

mezte ezt a produkciót. Nagyon nagy örömet
jelentett, hogy benne voltam, negatív figurát ját-
szottam, mindenki szerette a családokat és azo-
kat, akik ellenük fordultak nem annyira, de a
negatív szerepet is el kell játszani és én boldo-
gan játszottam.
�Újabban reklámfilmekben is feltûnik�
� Igen, jönnek a felkérések. Szerepeltem

Molnár Piroskával is, és nagyon örülök a visz-
szajelzéseknek, mert az mindig jólesik az em-
bernek!
� Rengeteget szinkronizál, sokszor reggeltõl-

estig a stúdióban tölti idejét. Úgy hírlik amagyar
szinkron több országban elismert amédiában.
�Valóban nagyon jó a magyar szinkron, mû-

vészi és szinkronszempontból is. 1961 óta fo-
lyamatosan szinkronizálok. Régen nemvolt fej-
hallgató, tehát csak a száját láttuk a színésznek,
kaptunk próbát, utána némánment a film és ne-
künk rá kellett mondani a magyar hangot. Ne-
hezebb volt, mert ha hallom a hangot úgy köny-
nyebben tartok szünetet, és ott állok meg, de
ugyanakkor mûvészileg nem árt, ha az ember
nem hallja az eredeti hangot, azért mert az elvi-
het más irányba. Az egész film magyarításának
megfelelõen csináljuk a szinkront, régen egy
film 1-2 hét, ma egy film 1max. 2 nap! Soroza-
tokból napi két részt csinálunk, a Pannónia stú-
dióból régen kiküldték a szöveget, ma viszont
csak megyek egyik stúdióból a másikba. A mai

közlekedési morál
mellett tömegközle-
kedéssel szívesebben
utazommint saját ko-
csival.
� Beszéljünk a

SZÍNHÁZ-ról is, hi-
szen Önnek azért jó
néhány színpadi sze-
rep is a háta mögött

van.
� Hét évvel ezelõtt volt az utolsó színpadi

szerepem, amiben Ön is láthatott. A Mici néni
két élete c. darabbanMariskát, a házmestert ját-
szottam. Azóta nem is kapok felkérést nem is
tudják, hogy vállalok-e. Jelenleg a szinkron a fõ
elfoglaltságom. 25 éven át voltam a Déryné
színház tagja, elõtte 1 évet a Bányász Színház-
nál töltöttem.
Megszállottan hittem abban, hogy a legegy-

szerûbb falusi embernek is igenis látni kell a gö-
rög tragédiákat is, az operetteket is, a gyönyörû
magyar drámákat is � én ebben hittem. És hogy
jó úton haladtam, bizonyítja a Desdemonáért,
Melindáért és Heltai: Tündérlaki lányok Boris-
kájáért kapott Jászai-díj, valamint az Antigoné-
ért kapott Kossuth-díj.
Büszkén állítom, hogy azAntigoné után nem

úgy ment ki a közönség, hogy Istenem mit lát-
tunk � Kertész Laci dicséretére mondom, úgy
rendezte meg �, annyira meg lehetett érteni
hogymirõl szól, élmény volt játszani.
Nagyon sok szép élményemvolt a közönség-

gel kapcsolatban, mert egészen addig nem lát-
tak komoly színházi elõadásokat.
Ezután az Arany János Gyermekszínházhoz

kerültem és ott is voltam 16 éven át. Onnan
mentem nyugdíjba, mert azt mondta az akkor
érkezett igazgató, hogy neki nincs szüksége
idõs színészekre, õ csak fiatalokkal tud együtt
dolgozni.
Aztánmár nyugdíjas éveimben eljátszhattam

egy fantasztikus szerepet a �Pillangók szaba-
dok� c. darabban, ez egy vak fiú története, akit a
mamája a nagy szeretetével megfojt, a fiú meg-
ismerkedik egy lánnyal, aki önbizalmat ad neki
és természetszerûen beleszeret, ám jön egy
filmrendezõ, aki elviszi a lányt, ekkor jelenik
meg ismét a mama, aki �szabadon engedi végre
a fiát�, a vakok intézetében elõadtuk, nagyon
megható, csodálatos elõadás volt.
� Gondolom, néhány magyar film is õrzi ala-

kításait.
�ADrakulában egy romániai panziónak vol-

tam a vezetõje aztán volt egy nagyon jó olasz
film az �Egyiptomi tanács� ott a fõhõsnek vol-
tam a mamája és a Harmadik nekifutás c. Ba-
csó-filmnek is nõi fõszereplõje voltam. Játszot-
tam egy francia filmben, amely Cannes-ban kö-
zönségdíjat kapott.
Nemrégiben tértem haza Máltáról, ahol egy

nagyon jó amerikai filmben forgattam, remé-
lem nemsokára itthon is látható lesz.

� Elkanyarodva egy kicsit a színészettõl, be-
szélhetünk egy kicsit a gyermekkoráról?
� Szegeden születtem és 19 éves koromig ott

is éltem, 15 éves voltam, amikor Both Béla és
Lehotay Árpád lejött Szegedre és beiratkoztam
a színiiskolájukba. Balettóvodába jártam, de én
prózai színésznõ akartam lenni, 17 évesen jöt-
tem fel elõször Pestre, hogy majd fõiskolára já-
rok, de a kollégiumtól féltem, aztán 49-ben fel-
jöttem újra tanulni. 49 õszén szerzõdtem le a
Bányász színházhoz.
Anyukám családanya volt, apukám tisztvise-

lõ, kispolgári család voltunk. Egy bátyám volt,
jogászként dolgozott a Szegedi Olajvállalatnál.
Nõvérem 56-ban kiment Los Angelesbe,

ahol �csak� varrónõ lett�
� Családtagként két ismert férfi veszi körül,

hiszen gyermekének �, aki Ganxsta Zolee, az is-
mert zenész � apja a színész Zana József. Úgy-
hogymost kicsit beszéljünk róluk.
� Negyven évvel ezelõtt lettem a felesége

Zana Józsefnek, elõtte már volt három férjem,
de vele tartott legtovább a házasságom és bár
már 20 éve elváltunk, a mai napig lányával, Zi-
tával hétvégén jön hozzám ebédelni. A barátsá-
gunk úgy néz ki örökremegmaradt.
Az elsõ percben partnerek voltunk, a Titanic

keringõt játszottam és mondták, hogy 2 nap
múlva hoznak egy fiatal fiút, akivel együtt fo-
gok játszani a darabban. Hozzák! � mondtam,
amikor megjött és ránéztem, azonnal tudtam
hogy bajba kerülök, és egy év leforgása alatt a
felesége lettem és szültem neki egy fiút.
�Mit jelentÖnnek az anyaság?Milyen szem-

pontok alapján nevelte Zolit? Mit szólt ahhoz,
hogy õ egy kicsit kemény zenei világot találtma-
gának?
� Az anyaság mindent jelent a világon, na-

gyon örülök, hogy ilyen remek fiam lett. Én a
szeretetet tartom a legfontosabbnak. Amikor a
Kossuth-díjat kaptam, akkor nyilatkoztam errõl
elõször, hogyha képesek lennénk egymást sze-
retni és nem ártani, hanem segíteni akarunk em-
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bertársainkon, akkor bizony sokkal többre jut-
nánk. Én ebben hittemés aZolit ezek szerint ne-
veltem, úgy érzem sikerült is.
Amikor elindult a Sex Action, ahol Zoli volt

a dobos, akkor nem igazán volt publikus a mi
kettõnk kapcsolata, nem is akartam, hogy az le-
gyen, mert úgy gondoltam, önmaga érje el azt,
amit szeretne. Errõl egyébként Õ egyszer azt
mondta: �inkább utáljanak azért, ami vagyok,
minthogy szeressenek azért, ami nem vagyok�.
Ahhoz hozzá voltam szokva, hogyha az ember-
rel történik valami, abból újsághír lesz, de azért
erre még én sem számítottam, hogy ennyire be-
indulnak a dolgok. Nevelés? Meghall mindent,
demindig azt csinálja, amit õ eleve elhatároz, és
le nem térítik errõl az útról.
� Ennyi sok szép színpadi és filmszereppel,

szinkronalakítással a háta mögött mi a vélemé-
nye a sikerrõl, mit jelent ez Önnek?
� A siker az nagyon relatív dolog. Nem va-

gyok elégedetlen, nem panaszkodom, mert na-
gyon sok szép évem volt. Szerepálmaim már
nincsenek, a legfontosabb, hogy a fiamnakmin-
den a legjobban sikerüljön az életében, ha még
játszhatnék színpadon, annak biztosan örülnék,
hogy meddig bírom a szinkront nem tudom, ar-
ra nem is szeretek gondolni, hogy mi lesz ha
már nem dolgozhatok.
Demost nagyon jól telnek a napjaim, nagyon

sok szinkronom, reklámfilmem van és már az
öthónapos Zoé unokám is nagy-nagy boldogsá-
got jelent nekem.
� Köszönöm a beszélgetést és jó egészséget

kívánok ahhoz, hogy még sok-sok filmben hall-
hassuk a hangját és lássuk még egy-egy film-
ben is.

Kancsár Péter
Fotó: Rácz Tünde (hátoldal)
Gémesi Ferenc (közös fotó)

Ezt a felvételt Tóth István (Dömsöd,Haladás u. 1. sz.) kedves olvasónk
bocsátotta rendelkezésünkre.

A kép 1979-ben készült, Dömsödön a Sportpályán a Dózsa Ter-
melõszövetkezet öreg fiúk futballcsapatáról, amely a felvidéki Rubán
község futballcsapatával játszott barátságos mérkõzést. Mint ismeretes, a
Rubáni Szövetkezettel hosszú évek óta baráti kapcsolat alakult ki, amely
1963-ban kezdõdött.

Álló sor (balról jobbra haladva): dr. Sitnikiewicz László, dr. Jóna
Ernõ, Bottlik Imre, SiketGábor, Tóth István, Szilágyi Antal (Tóni)

Ülõ sor (balról jobbra haladva):FridaGyörgy,Kassai István (Kóci),
Mohácsi János, Joó László, Fabók Sándor.

***

Édesapánk emlékére

(A felvételt Tõkés János bocsátotta rendelkezésünkre.)

Február 28-án lenne

100 éves, id. Ungvári János.
Ebbõl az alkalomból közöljükmost ezt a fotót.

Édesapánk 1944-ben települt át Marosvásárhelyrõl Dömsödre. A fut-
ball iránti szeretete mindig megmaradt az Õ életében. Itt Dömsödön
támogatta, patronálta a helyi csapatot.
Szeretettel gondolunk Rá.

Ül: Pataki Zsigmond

Térdelnek (Balról jobbra haladva): Fabók István, Molnár János, Ispán
�Rudi�, Bak József,Mendi József

Állnak (Balról jobbra haladva): Kaló Mátyás, Szikora Sándor, Péter
Sándor, Jónás Ferenc, Huska Ferenc, Kiss László, Balogh László, Fabók
Sándor,Végh Zsigmond, Ungvári János, Somodi József.

V. I.

Ta l á l t am egy
képe t . . .
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DulczDénesTanárÚrösszegyûjtöttanyagaiból
folytatjukválogatásunkat. Fogadják szeretettel!

�Koritó. Piane�Mennyi kedves emlék tola-
kodik szívemre, tollam hegyére. Most is felne-
vetek magamban, ha eszembe jut, hogy hiusult
meg egyik fogolyszervezõ vállalkozásunk. A
Widunka-völgyben levõ állásunknál történt, de
lehet, hogy Koritónál. Nem a hely a fontos, ha-
nem a bakafurfang. Elhangzott a parancs: fog-
lyot szerezni mindenáron! Tudni akarják, mi-
lyen ezreddel állunk szemben. A kiküldött ön-
ként vállalkozók üres kézzel tértek haza éjsza-
kánként. Óvatos volt a muszka, nagyon vigyá-
zott magára. Ekkor támadt valakinek az az ötle-
te, hogy át kellene csalogatni közülük egy-
kettõt. Rummal, gyulai kolbásszal meg efféle
földi jóval.Nosza,ment a futárHorn fõhadnagy-
hoz, az élelmezõ generálishoz. �Sanyikám! Így
megúgy�ez a terv�erre van szükségünk.�És
szegény,megboldogultHornSanyi egy héten át-
adta a drága rumot naponta literszámra, a kol-
bászt megméterszámra, de orosz nem akadt ho-
rogra. A két állás közé, csábító, orosz feliratok-
kal elhelyezett alkohol- és ételporciók reggel
szabályosan eltûntek� a posztok mozgolódást
jelentettek , de egyetlenmuszka semdõlt be a hí-
vásnak. Gyere át, százennyit kapsz nálunk
belõle�annyi van, hogymi egyedül nembírjuk
megenni. Pedig dehogy volt! Horn Sanyi is ki-
mondta a szót: �Nincs tovább!�
�Csak egyszer, Sanyikám� � kérlelte õt az

egyik tiszt, akinek szörnyû sejtések rohanták
meg az agyát� hová tûnhet éjszakánként az
orosznak szánt szeretetadomány?
�No jó, de utoljára!�
És az éjszaka is ment ki a rum, jó 5 liter, a

drótakadályok elé. És a rumban láthatatlanul
feloldva, éktelenül erõs hashajtó.

A dráma gyorsan haladt elõre. Másnap reg-
gelre az utolsó szállítmány is szabályosan eltûnt.
És délelõtt folyamán 2 tiszt és egy orvos sétálta
végig gonoszkodó mosollyal az állásokat, ide-
oda nézelõdve. A VIII. század egyik szakaszá-
nál csaknemminden ember gyomorgörcsrõl pa-
naszkodott. A bitangok! Egy hétig jól éltek!
Kókai keze biztosan benne volt a dologban!
Kókai! Van-e aki e nevet nem ismeri? Él-e

még? vagy meghalt? Külön exemplar volt. A
barlanglakó õsember és a ravasz lókupec gyú-
ratlan keveréke. Irtózott a fronttól, de odakünn a
legvakmerõbb volt. Azt hiszem ez az ember
nem tudott félni, és nem tudott engedelmesked-
ni. Ha valaha járt iskolába, sok igazolatlan órája
lehetett. A frontról is engedély nélkül távozott
el. 1916 februárjában Thuránszky kapitány vitte

vissza. Nagy vállalkozás volt. Sokan kételkedtek
a sikerében. Hanem Thuránszky kapitány Úr
nemcsak a legkiválóbb katona, de nagy emberis-
merõ is volt. Egy nappal az indulás elõtt kihozatta
Kókait a cellából, ahová óvatosságból elraktároz-
ták, levétettekezérõl a�nonebeszéljünkerrõl és
a következõtmondta,mindenki füle hallatára:
�Az urak azt mondják, hogy újra el fogsz lóg-

ni. Énmost szabadon engedlek, de figyelmeztet-
lek, szavamat adtam, hogy kiviszlek a frontra.�
Kókai megtorpant. Zavartan dörzsölgette ke-

zeit, sunyi szemeiben csodálkozás húzódott
meg. De aztán hetykén vágta ki:
�Ha már a vitéz kapitány úr hozzám kötötte a

�becsületét� � azt mondták, így mondta � nem
fogok elszökni. Ott is volt másnap reggel a sora-
kozóknál és künn maradt a fronton egészen se-
besülésig. Benne volt mindenben. Kóklerség-
ben, bátor tettekben egyaránt. Legkedvesebb
foglalkozása volt, hogy éjszakánként kõhajítás-
nyira közelítette meg az orosz posztokat és el-
kezdte õket kõvel hajigálni. Egyikmásikmegré-
mült muzsik kereszteket dobálva magára mene-
kült a láthatatlan szellem elõl, de Kókait ez szó-
rakoztatta. A lucki áttörés után, amikor Thu-
ránszky kapitány parancsnoksága alatt kiküldtek
bennünket, hogy két gyenge századdal tarsuk
vissza �két kozák divízió� elõnyomulását? �
Szerencsére nem találkoztunk velük � õ is ve-
lünkmarsolt, oda is, vissza is. Azaz, hogyKókai
elõjogokat élvezett. Mi az országúton, õ a gya-
logösvényen, mezítláb, vállon áthúzott fegyver-
rel, mert a kezében hosszú spárgát tartott�És a
spárga végén tipegett egy-két liba, kacsa, csirke,
ami útközben az �ellenséges magatartást tanúsí-
tó� oroszoktól rekvirált. Néha egész napra el-
tûnt, de estére újra elõkerült. És ilyenkor négy-öt
tehén legelészett a század közelében. Kókai gu-
lyája!Akomája õrizte az állatokat.Akoma szin-
tén roma volt, mint Kókai � azaz, hogy cigány!
Egyszer egy nagy marék orosz aranypénzt lát-
tam nála. Azt hazudta, hogy egy elásott fazék-
ban találta. Mihajlowkában, vaksötét éjszakán
elcsigázva, éhesen vártuk az üldözõ oroszok tá-
madását. Egyszerre nagy sikongás támadt
mögöttünk�!
�Bekerítettek bennünket!� Ez volt az elsõ

gondolatunk. Kiderült, hogy Kókai törte rá az
ajtót a falu pékmesterére, kiadván a parancsot,
hogy reggelre pedig friss sütemény legyen,mert
régóta nem evett császárzsemlyét!
Amikor Zalace-nél, 1916. július 2-án megse-

besült, állva énekelni kezdett. �Ellõtték a jobb
lábamat, folyik a piros vérem��Kapott egy go-
lyót a bal lábába is�deanótát nemhagyta abba,
sõt újra kezdte. �Ellõttékmind a két lábamat��

Vitéz NagyEndre

A38/III. zászlóalj tisztikarának egy része
Gépfegyverállás Piavénál

Tiszti életrajzok
Farkas Bálint, tizedes. Dömsöd. 1881-ben

született Dömsödön. Tényleges éveit 1902-tõl
szolgálta le. 1906-ban a csendõrség. 1910-ben a
rendõrség kötelékébe lépett. 1925-ben, mint
rendõrfelügyelõ-helyettes nyugdíjba ment. Fe-
lesége ZsibóMária, gyermekeiMargit, Irén.
Fodor Gábor, tizedes. Budapest. 1892. május

18-án született Dömsödön. 1913-ban vonult be
katonai szolgálatra, az elsõ menettel indult
szerb harctérre, ahol 1914. december 8-ánmeg-
sebesült. Felépülése után a póttesthez telefon-
tanfolyamra oktatónak, majd az orosz harctérre,
a Bug mellé került, s itt másodszor is megsebe-
sült. Wolhyniába vitték, ahol fogságba esett,
ahonnan szökve tért vissza hazájába 1918
júniusában. Felesége Jeney EtelMária.

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

A 38. gyalogezred története



XVIII. évfolyam2. szám 19

Gudman József, tizedes, Dab. 1892-ben szü-
letettDab községben.Bevonult 1914. augusztus
25-én. Ugyanezen év október 10-én szerb harc-
térre ment, 1916 februárban az olasz frontra ke-
rült, majd a román harctérre. Végül a francia
harctéren érte az összeomlás.

Ila János tizedes, Dab. 1892-ben született
Dab községben. Bevonult 1914-ben Az orosz
frontra került. Ugyenebben az évben fogságba
esett. Fogságából 1919-ben tért haza. Uzsoknál
2-szer megsebesült. Felesége Turi Eszter, gyer-
mekei Eszter. Sógora, Túri Zsogmond az olasz
harctéren hõsi halált halt.

Ispán Lajos, rendõr fõtörzsörmester, Buda-
pest. 1896-ban Dömsödön született. 1915-ben
bevonult a 38. gyalogezredhez. Kiképzése után
az orosz harctérrement, ott küzdött, amikorKor-
Korytónál fogságba esett. Fogságából megszö-
kött és az olasz fronton harcolt tovább Neje
Maczák Piroska, gyermekei Piroska, Lajos.

Összeáll.: SzabóAndrea
/folytatjuk/

OKTATÁS, SZÓRAKOZÁS, SZOLGÁLTATÁS
Könyvesbolt:Ajándékutalvánnyal is ajándékozhat könyvet. Könyvek akármegrendelésre is! Egyes könyvek 15% árengedménnyel! DVD-k!
Tonert lézernyomtatójába választhat, itt rendelhet festékpatront.
Egyéb szolgáltatások: fénymásolás: � nagy tételben fekete 7 Ft/lap, � színesben is (1 napos határidõ)

nyomtatás, fax, GRAVÍROZÁS
Jav@kávézóban: rendezvényekmegtarthatók a pincében (elõre egyeztetett idõpont!!!)
Internetezhet a kávézóban, napilapok, heti-havilapok vásárolhatók, csocsó, szeszes és szeszmentes italok, szendvicsek

NYITVA: kedd-péntekig 6-22-ig, szombaton 10-22-ig

TANULNISZERETNE?
DOLGOZÓKNAK,ÁLLÁSNÉLKÜLIEKNEK
Újból indul a �lépj egyet elõre2�program!

Akövetkezõ szakmák közül választhat:
Panziós, falusi vendéglátó � Burkoló � Pincér � Kõmûves �Kéz- és lábápoló � Bolti eladó � Szoftverüzemeltetõ � Logisztikai ügyintézõ �Gaz-
dasági informatikus �Masszõr �Gépíró-szövegszerkesztõ � Takarító � Rendszergazda � Fodrász �Nõi szabó � Pék � Szociális gondozó � Irodai
asszisztens � Pedagógiai asszisztens

Felzárkóztató 7-8. osztály (általános iskola 7., 8. osztályát el nem végzettek részére)

A képzések díjait a Foglalkoztatási Hivatal állja szerzõdés ellenében. A tanfolyam végén ösztöndíjat kap a tanuló.
További tanfolyami lehetõségek: kereskedõ-boltvezetõ, TB ügyintézõ, ECDL képzés,WEB-szerkesztõ, ezüst/aranykalászos gazda

INFORMÁCIÓ: 24/435-343Mátrix-Ház
DömsödKossuth L. u. 87. E-mail: info@hazokt.hu

OKTATÓHÁZ

VÁRJUK ÖNT A MÁTRIXBA!
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Kassai Ilona � interjú a 16. oldalon
Fotó: Rácz Tünde

AA VVaarriieettéé cciirrkkuusszz

KKuullttúúrraa NNaappjjaa

Dezsõ Lajos Zeneiskola növendékei

Gyivi Ildikó felolvas

A felvételeket Kõvári Zoltán készítette

Maros Gábor énekel

Menyhárt Marika énekel


