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Már csak néhány hét van vissza az idei nyár-
ból. Pedagógusok, diákok � kipihenve az elõzõ
tanév fáradalmait � frissen vághatnak neki a
következõ szorgalmi idõszak feladatainak.
Az iskolák életében a július, augusztus hó-

napok csendesek, eseménymentesek. A mi is-
kolánk, óvodánk vezetése ezt a csendet idén
nem nagyon élvezhette. Már egy-két hónap-
pal ezelõtt írtam az Aktuálisban arról, hogy
megkezdõdtek a tárgyalások Apaj község ve-
zetésével az esetleges közös társulás kereté-
ben mûködtetett iskoláról, óvodáról. Nos,
ezek a tárgyalások befejezõdtek, és ennek
eredményeként augusztus 15-tõl � a két tele-
pülés képviselõ-testületének döntése alapján
� közös oktatási intézményfenntartó társulás
keretében teszünk eleget iskolai és óvodai kö-
telezettségünknek. Ebbõl az alkalomból kö-
szöntöm az apaji pedagógusokat, diákokat és
óvodásokat. Kívánom Nekik, hogy a társulá-
son belül minden olyan célt elérjenek, ame-
lyet maguk elé tûztek. Köszönöm Apaj pol-
gármesterének, Novák Pálnak, valamint Apaj
Község Képviselõ-testületének, hogy velünk
együtt megtették azokat az intézkedéseket,
amely végül is a társulás megalakításához ve-
zetett, és amely mindkét település mûködteté-
sének stabilizálását eredményezi. Köszönöm
a négy intézmény vezetõjének önként vállalt
túlmunkáját. Köszönöm közvetlen vezetõ-tár-
saim szakszerû intézkedéssorozatát, a képvi-
selõ-testületünk lojális, gyors döntéseit.
Sok emberben felmerül a kérdés, kinek is jó

ez a társulás létrejötte? Amikor elkezdtük az
elõkészítõ tárgyalásokat, mi is megvizsgáltuk,
hogy a társulás létrehozása milyen elõnyökkel
jár, és esetleg milyen plusz feladatot jelent
számunkra. Tárgyalópartnereinkkel abból in-
dultunk ki, hogy a kölcsönös elõnyök figye-
lembevételével mindent meg kell tennünk az
oktatási intézményeink közös mûködtetésé-
ért. Egyszerûen nem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy a társulás adta lehetõségeket

ne használjuk ki településeink javára. Ha
tényleg csak a pénzügyi hátterét nézzük, ak-
kor is azonnal igent kell mondanunk, mert az
erre a célra kapott plusz fejkvóta akkora ösz-
szeget takar (mintegy harmincmillió fo-
rint/év), amelyet nem nélkülözhetünk a köte-
lezõ feladataink teljesítéséhez sem. Mindig
jól jön, ha a költségvetésünkhöz pluszforráso-
kat találunk, de most, amikor már látjuk a kö-
zeljövõ adókieséseit, akkor aztán különösen
értékessé válik minden Dömsödön felhasznál-
ható forint. Túl az anyagiakon, azért más ho-
zadéka is van a két település közös nevelési
munkájának. A többlet források felhasználá-
sával lehetõség nyílik újabb logopédus alkal-
mazására, és így nem törik meg az a munka,
amelyet az óvodában eredményesen alkalma-
zunk. Az iskola vezetésének lehetõsége nyílik
� mindkét településen � olyan tanóra rendet
összeállítani, amely az eddigieknél is jobban
segíti a dömsödi és az apaji gyermekek fejlõ-
dését. Kíváncsian várom a társulás tapasztala-
tait. Referálni fogok róla.
Hónapokkal ezelõtt azt írtam, hogy

amennyiben nem lesz újabb megszorítás,
központi elvonás, akkor az év végére olyan
kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetünk lehet,
amely jó alapot jelenthet a következõ évek
nyugodt, kiszámítható fejlõdéséhez. Bár
újabb drasztikus elvonás nem sújt bennün-
ket, a hõn óhajtott stabilitástól mégis távol
kerültünk. Az elõzõekben egy mondat erejé-
ig már utaltam a várható adóbevétel-kiesés-
re. Amitõl kollégáimmal tartottunk, az mára
beigazolódott. Erre az évre mintegy har-
minc-negyven millió forint adókieséssel kell
számolnunk a tervezetthez képest. Sajnos,
van Dömsödön olyan vállalkozó, aki meg-
csinálhatja azt, hogy minden különösebb re-
torzió nélkül megkerülheti az adófizetési és a
szülõfaluja iránti kötelezettséget. Tetemes
adósságot hátrahagyva, elviszi cégeit más tele-

úúTüdõszûrés 3. o.

úúMenetrendek 4-5. o.

úúZenés nyári esték a reneszánsz
jegyében 6. o.

úúMegváltozott a római katoli-
kus plébánia ügyeleti rendje

7. o.

úúLátogatóban a testvértelepülé-
sen, Fûrben 7. o.

úú�SzépDömsödért�
emlékplakettet kaptak 8-9. o.

úúHistória (a 38. gyalogezred
története, bef.) 14-15. o.
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pülésekre, vagy az adósságot egy cégbe cso-
portosítva felszámoltatja azt. Nem is tudom,
mit is gondolhat az ilyen vállalkozó, hogy
máshol nem kell fizetnie? Vagy ott is majd
kezdõdik elölröl az adó-joghézagok kijátszá-
sa? Azért is veszem különösen zokon a történ-
teket, mert olyan valaki hagyott cserben ben-
nünket, aki az utóbbi években nem kis segítsé-
get kapott az Önkormányzattól tevékenysége
problémamentes mûködtetéséhez! Szorult
helyzetünkben � nyugdíjból, kis fizetésbõl is �
letiltunk néhány ezer forintos elmaradást is,
tízmilliós nagyságrendû adósságnál már nem
tudjuk jogainkat érvényesíteni, bármit is te-
szünk. A mottónk az volt, hogy �élni és élni
hagyni�! Tudjuk, ismerjük a vállalkozók hely-
zetét, pénzügyi nehézségeiket. Ezért ajánlottuk
azt a partneri kapcsolatot, amelybe belefért a
bírság elengedése, az adófizetés ütemezése.
Úgy gondoltuk, hogy ezzel az ajánlattal élni
fognak a dömsödi polgárok, és nem visszaél-
nek! Nagy többségben ez így is volt. Kérek
mindenkit, hogy ne legyen elõttük példaként
ez a nem teljesen korrekt eljárás. Az adófize-
tésben is fejezzük ki összefogásunkat, ezzel is
segítve közös életünk minõségének javítását.
Mivel ennek az adónak a túlnyomó része

gépjármûadó, ezért aztán az állam ezt nem
pótolja központi forrásból. Így aztán ismét
oda jutottunk, ahol a múlt év derekán vol-
tunk. Halmozódnak a kifizetetlen számláink,
amelynek egyenes következménye, hogy a
következõ képviselõ-testületi üléseken ismét
elõ kell vennünk a racionalizálási programot.
A bevételeinket jelentõsen nem tudjuk nö-
velni, így meg kell vizsgálnunk, hol tudunk

megtakarítani, mely feladatokat hagyhatjuk
el. Az év vége felé várható a csatorna-beru-
házás hitelébõl ez évre esõ 20 millió forint
kifizetése is. Ez így együttesen nem valami
szívderítõ képet mutat, de munkatársaimmal
és képviselõtársaimmal együtt a következõ
hónapokban azon fogunk dolgozni, hogy a
mûködõképességünk ne kerüljön veszélybe.
Azért pozitív dolgok is vannak az életünk-

ben. Most nyertünk 5,5 millió forintot a Kí-
gyó, Gyóni utcák felújítására. A Zrínyi utca
felújítására szintén sikeresen pályáztunk, de
pénzhiány miatt az november végéig tarta-
léksorba kerül. Csak remélni tudom, hogy
annak is lesz még az idén forrása.
A hónap közepén tettünk eleget a testvérvá-

rosunk, Fûr község meghívásának. Felvidéki
barátaink ugyancsak kitettek magukért, és em-
lékezetes programmal színesítették küldöttsé-
günk ott-tartózkodását. A Musica Nostra nõi
kórusunkmegkapó, István király ünnepére ké-
szülõ mûvel emelte az elõadás egyébként is
magas színvonalát. Úgy gondolom, nyugodt
szívvel kijelenthetem, hogy tovább erõsödött
a két település kapcsolata, barátsága.
Az augusztus 20-i ünnepség � a hagyomá-

nyok szerint � idén is összekapcsolódott a
�Szép Dömsödért� emlékplakettek kiosztásá-
val. Gratulálok a kitüntetetteknek, és megjegy-
zem, hogy sokkal több ingatlant is díjazhattunk
volna, ha saját rendeletünk nem korlátoz ben-
nünket! Na, de majd jövõre! Ez évben is a tûzi-
játékban csúcsosodott ki az ünnep, és talán
nem vagyok egyedül, aki azt mondja, nagyon
látványos, emlékezetes volt. Köszönet érte az
Euroship Kft. vezetõinek. Bencze István

Születtek:
Bak Sándor �DanóKatalin

ALEXANDER

Házasságot kötöttek:
Bödõ József �Miklósi Noémi

Dudás Lajos Gábor �DeákMária

Elhunytak:
Kincses Józsefné Dudás Katalin 87 éves
Gulogi Béla 69 éves
Pálfi József 57 éves

Anyakönyvi hírek Állatorvosi ügyelet
2008. szeptember 6-7.

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

2008. szeptember 13-14.
Dr. Nagy Zoltán

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

2008. szeptember 20-21.
Dr. VonaViktor

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

2008. szeptember 27-28.
Dr. Balogh Péter

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

2008. október 04-05.
Dr. Bécsi László

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

2008. október 11-18.
Dr. FábiánMiklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-9611-694

HÁZIORVOSIRENDELÉS
Felhívjuk a háziorvosi körzetek betegeit, hogy a
szabadságok és helyettesítések szeptember hó-
napban a következõmódon alakulnak: szeptem-
ber 3-tól 8-ig dr. Rókusfalvy Sylvia (helyettesíti:
dr. Hornyák Edit), szeptember 8-tól 12-ig dr.
Tóth István (helyettesíti: dr. Rókusfalvy Sylvia)
I. körzet: Dr. HornyákEditZrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: hétfõ, szerda: 13.00�17.00 óráig
kedd, csütörtök: 07.30�11.00 óráig
péntek: 07.30�11.00 óráig
II. körzet: Dr. Tóth István József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfõ-péntek: 07.30�11.00 óráig
csütörtök: 16.00�17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30�11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00�17.00 óráig
péntek: 07.30�11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelõ:Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42. Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:

07.30�11.00 óráig
szerda: 13.00�16.30 óráig

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idõ: hétfõtõl�csütörtökig:

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

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

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

A képviselõ-testület augusztus 13-i ülésén az
alábbi napirendi pontok kerültekmegvitatásra.

A polgármester az elmúlt ülést követõ esemé-
nyekrõl szóló beszámolója után tájékoztatást adott
az önkormányzat költségvetési, likviditási helyze-
térõl. Ennek során kitért arra, hogy az önkormány-
zati bevételek év közben csökkentek, amely okból
a pénzügyi helyzetet stabilizáló lépésekre van
szükség. Ezek kidolgozása a szeptemberi ülésre
megtörténik.

Korábban már hírt adtunk arról, hogy közbe-
szerzési eljárás került megindításra a Gyermekjó-
léti és Családsegítõ Szolgálat épületének akadály-
mentesítési munkálataival kapcsolatos építési
munkák beszerzésére. Tekintettel arra, hogy az
ajánlattételi határidõ hamarosan lejár, ezért döntés
született a bírálatot végzõ bizottság felállításáról.

Ezt követõen a képviselõ-testület vita nélkül jó-
váhagyta a Csepel-sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési
Tervét.

Végül döntés született arról, hogy azÁROPke-
retében �A polgármesteri hivatalok szervezetfej-
lesztése a Közép-Magyarországi Régióban� címû
pályázat elõkészítési munkálatait kezdõdjenek
meg. A pályázat célja olyan szervezeti megoldá-
sok kialakítása, amelyek javítják az ügyintézés
színvonalát és a szolgáltató közigazgatás elvét ér-
vényesítik.

A követezõ képviselõ-testületi ülés 2008. szep-
tember 10-én lesz 15 órai kezdettel az OMK-ban.
Az ülés nyilvános.

Önkormányzati Hírek
2008. augusztus 13.
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�Adj egy esélyt a békének.�
John Lennon

�Együtt a békéért�

Az emberiség õsi vágya a béke, a biztonság.
Békében élni, dolgozni, tanulni, családot nevel-
ni együtt és közösen, felelõsséggel és összefo-
gással. A háború óta 53 esztendõ telt el, de a
benne résztvevõ emberek ma is megborzonga-
nak egy-egy háborús hír hallatára, egy-egy re-
pülõgép süvöltésére. Agyukban érzik a bombá-
zásokat, a légiriadó hangjait. Felejteni nem le-
het, csak túlélni!
Örvendetes, hogyaháborúmamárEurópában

nem ismétlõdhet meg. A tömegpusztító fegyve-
rek felhalmozódása kizárja az új világháború be-
következtét. Elkeserítõ azonban, hogy a világ
nem kevés részénmég a fegyverekmindig pusz-
títanak árvákat, félelmet hagyvamaguk után.
BÉKE�Oly sokszor emlegetjük, beszélünk

róla, az újesztendõ beköszöntõjekor is elsõ he-
lyen békét kívánunk egymásnak. Ez természe-
tes emberi igény, ez a kívánás nem a gyengeség
kifejezõje, és nem ismai keletû.
Károlyi Mihály 1915. december 7-én parla-

menti beszédében így szólt:

�Tisztelt Képviselõház!

Egyenesen tiltakozom az ellen, hogy a béke
szó felemlítését bárki is a gyengeségnek tekint-
se. Egyenesen tiltakozom az ellen az állítás el-
len, hogy a gyengeség jele volna az, hogy én a
béke szót is a szájamra vettem. Ellenkezõleg,
éppen az erõ tudata mondatja velem ezeket a
dolgokat. Magasztos kultúr szempontok és hu-
mánus szempontok azok, amelyek ezt mondat-
ják velem, humanisztikus szempontok, amelyek
lehetetlenné teszik, hogy az ember ezt a rettene-
tes öldöklést közömbösen nézze�Én a békérõl
mint teóriáról beszéltem. Teoretikus értelem-
ben, mint kultúr ember, mint civilizált ember,
aki elborzad ettõl amostani látványtól.�

Úgy gondolom, hogy az Egyesült Nemzetek
Szervezete a civilizált világhoz fordult 2001-
ben, amikorminden év szeptember 21-ét aBéke
Világnapjává nyilvánította, felhívással fordult
az egész világ békeszeretõ népéhez, az egész vi-
lágra kiterjedõ békemenethez, békedemonstrá-
cióhoz való csatlakozásra, a háború, a fajgyûlö-
let elutasítására szólítva fel.
A rendezvény a békeakaratunk újabb kinyil-

vánítása, mely az összefogás szükségességére
ad elmulaszthatatlan lehetõséget.

Az ENSZ fõtitkár békefelhívásának tolmá-
csolására célszerû a déli harangszó elhangzása
után a demonstrálók elõtt felolvasni. Tekintettel
a vasárnap 1200 idõpontra, amikor általában az
egyházi szertartásoknak vége van, a Biblia éve
méltó kifejezése lehet a hívõk és nem hívõk, a
prédikátorok békemenethez való csatlakozásá-
hoz. A magam részérõl mint egy nyolcvankét-
éves ember, akinek része volt e változó világ
szépségeit, a háború okozta borzalmakat is
megérni, bízom az emberiség boldog jövõjé-
ben, s a még hátralévõ idõmben változatlanul
bízom, hogy unokáim békében, boldogságban
fognak felnõni. Ehhez mindenkinek a maga le-
hetõségével, az egyházak vezetõi, a polgármes-
terek, a �köz� embereinek összefogására van
szükség, hogy e nap az emberek lelkében a bé-
két, biztonságot erõsítse. A napi kicsinyes bel-
politikai csatározás helyett hangozzék el minél
több vers és dal a békérõl és a háborúról.
Mutassunk példát viselkedéseinkkel az emberi
tisztességrõl, méltóságról, átérezve Ady Endre:
Ember az embertelenségben c. halhatatlan ver-
sének gondolatait.

Patkós Imre
nyugállományú ezredes

Tisztelt Lakosaink!
Hazánkban jelenleg közel 3 millió allergiás megbetegedésben szen-

vedõ embertársunknak a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) okozza a
legerõteljesebb tüneteket.
A parlagfû egyéves, magról kelõ, szélporozta terebélyes gyomnö-

vény, melynek magvai a talajban 20-30 évig is megõrzik csírázóképes-
ségüket. Egy átlagos méretû növény 3-4000magot termel, de szélsõsé-
ges esetbenmegközelítheti az 50.000 darabot is.
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény szabályozása

értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az
állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.
Azzal szemben, aki az elõírt védekezési kötelezettségét elmulasztja,

növényvédelmi bírságot kell kiszabni és közérdekû védekezést elren-
delni � akár kultúrnövényben is �, melynek költségei a földhasználót
terhelik. A kultúrában okozott károkért kártalanítási igény nem tá-
masztható.
A veszélyes gyomnövény terjedésének megakadályozása országos

léptékû összefogást igényel, melyben az Ön segítségére is számítunk
az egészséges környezethez fûzõdõ alkotmányos jogok érvényesülése
érdekében.
Kérem aTisztelt Termõföld-tulajdonosokat és -használókat, hogy fo-

lyamatosan gondoskodjanak a parlagfû elleni mechanikus vagy vegy-
szeres védekezés végrehajtásáról, jogkövetõ magatartásukkal segítsék
elõ a parlagfû-mentesítési program megvalósításának sikerességét. A
törvényi elõírásról tájékoztassák ismerõseiket, és a tapasztalt parlagfû-
fertõzöttségrõl tett bejelentéseikkel támogassák a földhivatalok felderí-
tési tevékenységét.
AparlagfûmentesMagyarország közös érdekünk!
Hatékony együttmûködésüket elõre is megköszönve:

Körzeti Földhivatal vezetõje

Szeptember 21. a Béke Világnapja

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogyDömsöd községben

2008. szeptember 22-tõl
2008. október 7-ig

TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK!
Avizsgálat ideje naponta:

Hétfõn: 12-18 óráig
Kedden: 8-14 óráig
Szerdán: 12-18 óráig

Csütörtökön: 8-14 óráig
Pénteken: 8-14 óráig

Okt. 07-én 8-12-ig!

A tüdõszûrés helye: OMK

A TÜDÕSZÛRÉS KÖTELEZÕ!
Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az elõzõ évben

kapott tüdõszûrõ igazolást hozzamagával!
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Dömsöd�Budapest
Honnan Hová indul érkezik összidõ vár. idõ

Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:10 5:33 1:23 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:35 5:58 1:23 Szabadnapok kivételével naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:55 6:18 1:23 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:25 6:43 1:18 Tanítási napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:35 6:40 1:05 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:40 7:08 1:28 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:50 7:13 1:23 Szabadnapokon (szombaton)
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:50 7:23 1:33 Tanítási napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:00 7:33 1:33 Tanszünetbenmunkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:10 7:43 1:33 Tanítási napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:12 7:30 1:18 Vasárnap
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:12 7:30 1:18 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:55 8:18 1:23 Szabadnapokon (szombaton)
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 7:02 8:00 0:58 Hét elsõmunkanapján (hétfõn)
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 7:05 8:38 1:33 Munkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 7:15 8:20 1:05 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 7:28 8:45 1:17 Naponta
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 8:37 9:40 1:03 Naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 8:50 10:13 1:23 Munkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 8:55 10:05 1:10 Munkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 9:17 10:20 1:03 Vasárnap
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 9:17 10:20 1:03 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 9:35 10:53 1:18 III. 31-ig és X. 1-jétõl szabadnapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 9:35 11:26 1:51 IV. 1-jétõl IX. 30-ig szabadnapokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 10:02 11:05 1:03 Naponta
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 10:55 12:05 1:10 Tanév tartama alatt munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 11:00 12:51 1:51 IV. 1-jétõl IX. 30-ig szabadnapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 11:15 13:06 1:51 Munkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 12:02 13:05 1:03 Naponta
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 13:05 14:10 1:05 Munkaszüneti napokon (vasárnap)
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 13:23 14:40 1:17 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 14:38 16:01 1:23 IV. 1-jétõl IX. 30-igmunkaszüneti napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 14:38 16:01 1:23 III. 31-ig ésX. 1-jétõlmunkaszüneti napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 14:58 16:15 1:17 Szabad- ésmunkaszüneti napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 14:58 16:15 1:17 Kedden, csütörtökön
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 14:58 16:15 1:17 Hétfõn, szerdán, péntekenmunkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 15:32 16:35 1:03 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 15:50 17:13 1:23 Tanítási napokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 15:55 16:55 1:00 Vasárnap
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 16:00 17:23 1:23 Tanszünetbenmunkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 16:25 17:35 1:10 Naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 17:00 18:18 1:18 Tanítási napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 17:13 18:25 1:12 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 17:13 18:25 1:12 Munkaszüneti napokon (vasárnap)
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 17:17 18:15 0:58 Vasárnap
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 17:40 19:08 1:28 Munkaszüneti napokon (vasárnap)
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 18:00 19:06 1:06 IV. 1-jétõl IX. 30-igmunkaszüneti napokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 18:10 19:20 1:10 Naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 18:43 19:45 1:02 Hetek elsõmunkanapját megelõzõ napokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 19:02 20:05 1:03 Munkaszüneti napokon (vasárnap)
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 19:05 20:56 1:51 Szabadnapokon (szombaton)
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 19:20 20:20 1:00 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 19:20 20:30 1:10 VI. 1-tõlVIII. 31-ig szabad- ésmunkaszün. n.
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 19:30 20:48 1:18 Munkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elágazás Budapest, Népliget 19:34 20:30 0:56 Munkaszüneti napokon (vasárnap)
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 19:43 20:55 1:12 Vasárnap
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 20:10 21:31 1:21 Munkanapokon

Volánbusz menetrend
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Volánbusz menetrend
Dömsöd�Ráckeve

Dömsöd�Kunszentmiklós

Honnan Hová indul érkezik összidõ vár. idõ
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 6:35 7:08 0:33 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 6:55 7:28 0:33 Szabad ésmunkaszüneti napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 7:05 8:04 0:59 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 8:45 9:10 0:25 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 14:00 14:33 0:33 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 16:15 17:14 0:59 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 18:00 18:59 0:59 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vasútállomás 18:05 18:38 0:33 Szabad ésmunkaszüneti napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 4:10 4:27 0:17 0:24 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútállomás 4:51 5:05 0:14 Szabadnapokon (szombaton)
Dömsöd, vasútállomás elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 7:15 7:30 0:15 0:11 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Kiskunlacháza, vasútállomás Ráckeve, vasútállomás 7:41 7:55 0:14 Szabad- és munkaszüneti napokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 8:50 9:07 0:17 0:34 Munkanapokon
Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútállomás 9:41 9:55 0:14 Tanítási napokon
Dömsöd, vasútáll. elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 12:02 12:15 0:13 0:41 Naponta
Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútállomás 12:56 13:10 0:14 Naponta
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, ráckevei elág. 13:25 13:38 0:13 0:29 Munkanapokon
Kiskunlacháza, ráckevei elág. Ráckeve, vasútállomás 14:07 14:18 0:11 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 14:58 15:15 0:17 0:14 Hétfõn, szerdán, péntekenmunkanapokon
Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, Peregi hídfõ 15:29 15:38 0:09 Tanszünetbenmunkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 15:50 16:07 0:17 0:12 Tanítási napokon
Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, Peregi hídfõ 16:19 16:28 0:09 Tanítási napokon
Dömsöd, vasútáll. elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 16:25 16:40 0:15 0:20 Naponta
Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútállomás 17:00 17:14 0:14 Munkanapokon
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 17:00 17:17 0:17 0:10 Tanítási napokon
Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútállomás 17:27 17:45 0:18 Tanítási napokon
Dömsöd, vasútáll. elág. Kiskunlacháza, vasútáll. elág. 18:10 18:25 0:15 0:11 Naponta
Kiskunlacháza, vasútáll. elág. Ráckeve, vasútállomás 18:36 18:50 0:14 Szabad- és munkaszüneti napokon

Honnan Hová indul érkezik összidõ vár. idõ
Dömsöd, vasútállomás elág. Kunszentmiklós, Kálvin tér 6:27 7:01 0:34 Munkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elág. Kunszentmiklós, Kálvin tér 13:55 14:29 0:34 Iskolai elõadási napokon
Dömsöd, vasútállomás elág. Kunszentmiklós, Kálvin tér 15:35 16:09 0:34 Munkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elág. Tass, autóbusz váróterem 6:50 7:02 0:12 0:31 Munkaszüneti napok kivételével naponta
Tass, autóbusz váróterem Kunszentmiklós, Kálvin tér 7:33 7:45 0:12 Szabadnapokon
Dömsöd, vasútállomás elág. Tass, külsõ 8:10 8:21 0:11 0:19 VI.1-tõlVIII.31-igszabad-ésmunkaszün.n.
Tass, autóbusz váróterem Kunszentmiklós, Kálvin tér 8:40 9:01 0:21 Naponta
Dömsöd, vasútállomás elág. Tass, autóbusz váróterem 9:45 9:57 0:12 0:43 Hétfõn, szerdán, péntekenmunkanapokon
Tass, autóbusz váróterem Kunszentmiklós, Kálvin tér 10:40 11:01 0:21 Naponta
Dömsöd, vasútállomás elág. Tass, külsõ 12:40 12:51 0:11 0:09 Munkanapokon
Tass, autóbusz váróterem Kunszentmiklós, Kálvin tér 13:00 13:08 0:08 Munkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elág. Tass,Március 15. u. 15:18 15:29 0:11 0:17 Naponta
Tass,Március 15. u. Kunszentmiklós, Kálvin tér 15:46 16:00 0:14 Õszi, téli, tavaszi szünetbenmunkanapokon
Dömsöd, vasútállomás elág. Tass,Március 15. u. 16:43 16:54 0:11 0:59 Naponta
Tass, autóbusz váróterem Kunszentmiklós, Kálvin tér 17:53 18:05 0:12 Naponta
Dömsöd, vasútállomás elág. Tass,Március 15. u. 17:55 18:06 0:11 0:29 Naponta
Tass, autóbusz váróterem Kunszentmiklós, Kálvin tér 18:35 18:56 0:21 Szabad- és munkaszüneti napokon
Dömsöd, vasútállomás elág. Tass,Március 15. u. 18:33 18:39 0:06 0:56 Naponta
Tass, autóbusz váróterem Kunszentmiklós, Kálvin tér 19:35 19:56 0:21 Naponta
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A 2008-as szabadtéri Zenés Nyári Esték
programsorozatát a reneszánsz jegyében ren-
deztük meg. A reneszánsz tudományos forra-
dalmat, mûvészeti átalakulást, megújulást hozó,
meghatározó kulturális mozgalom volt Európa
újkori történelmének hajnalán. Egybenmûvelõ-
déstörténeti és mûvészettörténeti korszak is,
amely a középkor végét és az újkor elejét (korai
újkor) felölelõ átmeneti idõszakra esik. A rene-
szánsz kezdetét Itáliában a 14. századra, Európa
többi részén többnyire a 16. századra teszik. A
reneszánsz stílus ezenkívül a mûvészettörténet-
ben jellegzetes korstílust is jelöl. Tehát az örök
megújulás és az új iránti töretlen vágy ami meg-
határozó lesz 2008-ban.
Az évadnyitó Reneszánsz est keretein belül,

a Petõfi-vers elmondása után, a Balassi Bálint
Bajtársi Egyesület kórusa szórakoztatta a nagy-
érdemût Kossuth és katona dalokkal, népdalok-
kal, Naszvagyi Vilmos és kedves felesége, Zsu-

zsanna asszony zenetanárnõ vezényletével. A
felüdülést nyújtó dallamok után az Iringó Szín-
játszókõr elõadásában �A tök és a csikó� nép-
mese elõadásával emlékeztünk meg a rene-
szánsz kor nagy magyarjáról, az igazságos Má-
tyás királyról, sok mosolyt és vidámságot fa-
kasztva a közönség soraiban! Molnár Ferencné
vezetésével az Apaji Nyugdíjas Klub Petõfi-
verseket, magyar nótákat és vidám jeleneteket,
kórusmûveket adott elõ nagy sikerrel. Angyal
Nikolett Melodymixmûsora üde színfoltja volt
a folytatásnak.APrímavera nõi fúvósötös pedig
újra bizonyította, hogy milyen virtuóz módon
tudják a hangszereiket kezelni, és ezáltal csodá-
latos dallamokkal megajándékozni a hallgató-
ságot. Az Iringó Színjátszókör hagyományos
résztvevõje az immár 12 éve zajló Zenés Nyári
Esték programsorozatának, a három népi szín-
mûvel csaltak mosolyt a nézõk arcára és adtak
feledhetetlen, könnyed pillanatokat mindannyi-

uknak. Az ünnepi záró mûsorban ismételten a
reneszánszhoz kanyarodtunk vissza Balogh Pé-
ter gitármûvész jóvoltából, koboz-, lant- és gitár-
muzsika röpítette vissza az idõben a hallgatósá-
got osztatlan sikerrel, az est az Iringómix pergõ
mûsorával zárult, az augusztusban igencsak
szokatlanul hideg estén forrósították fel a hangu-
latot a sok nosztalgikus nótával és énekszámmal!
A forró(?) nyári estéken sok kedves élmény-

ben volt részünk, a megújulás, az új iránti vágy
ötvözeteként kaptunk sok kedves emberi han-
got énekben és prózában! Remélhetõleg a jövõ
évi elõadások is hasonló élményekkel fogják
gazdagítani az érdeklõdõket! Szívbõl jövõ kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni a versmon-
dóknak, a rendezvényeken résztvevõ segítõk-
nek, a Bányai Kertészetnek, hogy a sok szép vi-
rágot biztosította a fellépõk számára!

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért�

Egyesület Közhasznú Szervezet

ZenéZenés Nyári Ess Nyári Es ték 2008 �ték 2008 �
a Ra Reneszánsz jegyében!eneszánsz jegyében!

TiszteltDömsödiek!
A �Sok kicsi a

játszótérre megy�
aprópénzgyûjtési
akciónkról szeret-
nénk Önöket tájé-
koztatni!

Örömmel tudatjuk a tisztelt érdeklõdõkkel,
hogy augsztusban zárul az aprópénzgyûjtési ak-
ciónk. A gyûjtõhelyekrõl összeszedett üvegek-
ben lévõpénzvéglegesösszegérõl aHírnök ok-
tóberi számában tudunk csak tájékoztatást adni.
(A megszámlálás után történik a beváltás és az
Egyesület egyszámlájára való befizetés!).
Több játszótérépítéssel foglalkozó cég

küldte és küldi meg ajánlatát, prospektusát,
folyamatosan. A hagyományos játszótérépíté-
si igény mellett, több szülõ jelezte, hogy a na-
gyobb kamaszoknak építendõ extrém park �
BMX-pálya, mászófal, trambulin, drótkötél
pálya stb. � létrehozását is támogatnák, hiszen
több fiatal ilyen jellegû igényeit távolabbi,
vagy a szomszédos településeken (Budapest,
Ráckeve) tudják kielégíteni! Szóval ötlet és
segítõkészség van, a pénz is gyûlik, remélhe-
tõleg az 1%-os felajánlások is nagyobb ösz-
szeget jelenthetnek! 2008. július 28-ával bezá-
rólag összesen 173.632 Ft-on áll a játszótéri
gyûjtési kassza!
Köszönjük az eddigi adományokat, és vár-

juk a további felajánlásokat!
�Még 1000 évDömsödért�

Egyesület Közhasznú Szervezet
Korona Sándor elnök

Balogh Péter gitármûvész koboz, lant
és gitár hangszeren játszott az ünnepi

zárómûsoron

APrimavera fúvósötös



XVIII. évfolyam 9. szám 7

Augusztus 16-án falunapi meghívásra
érkeztünk Fûrbe, a felvidéki testvér-
településre. Bencze István polgár-

mester vezetésével a képviselõ-testület néhány
tagja, és az énekkar látogatott a fûriekmeghívá-
sára, Szlovákiába. Jávorka Flórián polgármes-
ter és neje fogadott bennünket Komáromban,
majd fõúri reggeli után egy felújított kastélyban
jártunk.

Ez a község Csúz, ahol valamikor több kas-
tély is állt, de az Eszterházi János családjának
valamikori tulajdonában lévõ kastélyt az utolsó
pillanatbanmentettékmeg dr. Szénási hatékony
közremûködésével. Szomorú dolog, hogy ez a
tudós 50 éves korában egy mûtét után nem éb-
redt fel az altatásból, és ereje teljében meghalt.
Nagy veszteség ez a szlovákiai magyarság szá-
mára. A gondnok hölgy elmondta, hogy a lé-
nyegében magyar lakosságú községben 30 éve
nincs magyar iskola, mert a szülõk szlovák is-
kolába járatják gyerekeiket. A kastélyra viszont
nagyon büszkék, és sok látogatójuk van Ma-
gyarországról is.

A kastélylátogatás után a fûri iskolában tet-
tünk rövid látogatást, és ebéd után részt vettünk
a sportpályán rendezett falunapi ünnepségen. Itt
láthattuk az iskolások mûsorát, a csúzi nõi kó-
rus szereplését, a kürti hagyományõrzõk zenés-
énekes produkcióját. A mûsor zárásaként a
Muzika Nostra kórus aug 20-i ünnepi mûsorral
szolgált a közönségnek.
A nap befejezéseként a sportpályán koncert,

részünkre állófogadás volt.
Szeretném megjegyezni, hogy három Ma-

gyar Koalíció Pártbeli képviselõvel folytattunk
beszélgetést. Farkas Iván európai parlamenti
képviselõ felhívta figyelmünket a határokon át-
nyúló pályázati lehetõségekre, és segítséget
ígért a bonyolult pályázati lehetõségek kihasz-
nálására.

Fotó és szöveg:
Varsányi Antal

Értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy a

Római Katolikus Plébánián
a félfogadás

szeptember 01-jétõl
megváltozott idõben,

hetenként

hétfõ, szerda és
pénteki napokon lesz

9-11-ig.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki részt
vett

VÉGHGÁBOR

temetésén, fájdalmunkban osz-
tozott, gyászában támogatta a
családot.

Felesége és családja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, kik drága halottunkat,

KERESZTESIGERGELYT

utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot, koszorút helyeztek el.

Gyászoló család

Agondnoknõ lelkes elõadása nagy elismerést váltott ki a hallgatóságból

A dömsödi énekkar nagy sikerû elõadása Fûrön, a falunapi mûsoron

VVVVeeeennnnddddééééggggeeeekkkk  vvvvoooollllttttuuuunnnnkkkk  FFFFûûûûrrrrbbbbeeeennnn
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A SZÉP DÖMSÖDÉRA SZÉP DÖMSÖDÉRTT
EMLÉKPLAKEEMLÉKPLAKETTTT
DÍJDÍJAZAZOTTOTTJJAIAI

2008-ban immár 13. alkalommal az augusztus 20.-i községi ün-
nepélyen került átadásra a �SZÉPDÖMSÖDÉRT� emlékplakett.
Minden esztendõben a település legszebb, leggondosabban

rendben tartott portáit díjazzák.
Idén az oklevelek mellé Kovács Lajos amatõr kerámikus által

készített plaketteket vehették át az arra jogosultak.

ATelepülésfejlesztési Bizottság javaslata alapján a következõk
kapták:

Családi ház kategóriában:
Bõdi Istvánné, Rákóczi u. 22/a
Horváth Gyuláné, Zrínyi u. 13.
Guttyán Istvánné, Dózsa Gy. u. 17.
Bányai Zsolt, Széchenyi u. 18/b
id. Baranya Bálintné, Áchim u. 19.
Ács Józsefné, Haladás u. 17.
Bábel Balázs, Almáskerti u. 5.
Nagy Ferenc, Felsõ szigeti u. 4.
Szûcs Józsefné, Szabadság u. 150.
Ronyecz Lajosné, Széchenyi u. 58.

Köz épület kategóriában:
MÁTRIXüzletházKossuth u. 87.

A plaketteket Ispán Ignác a Településfejlesztési Bizottság el-
nöke, és Bencze István polgármester úr adták át az arra jogosul-
taknak.
Gratulálunk és egyben kérünk minden díjazottat, hogy a pla-

ketteket függesszék ki portáikra!
Viseljünk gondot környezetünkre, ápoljuk, szépítsük azt ma-

gunk ésmások örömére egyaránt!
-V.I.-

Bõdi Istvánné

Guttyán Istvánné

Bányai Zsolt id. BaranyaBálintné

HorváthGyuláné
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Ács Józsefné

Nagy Ferenc

Ronyecz Lajosné

MÁTRIX üzletház

Szûcs Józsefné

Bábel Balázs
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Nyár a tanyán
Nagyonmeleg volt, az emberek rég esõre vártak,
Az állatokmind a hûvösre bújtak.
Így szólt Apám: �Eredj lányom, hozd haza a
lovakat,
Megitatjuk, biztos nagyon szomjasak!�

Elindultam kötõfékkel kezemben,
Demessze vannak - folyton az járt az eszemben.
Messzemegyek, látommár az egyiket,
Jóságos ég, hát amásik hová lett?

Hullt a könnyem, lépegettemmezítláb a porba'
Szegény Apu, mit szól, ha csak egy lóval
megyek haza?
Néztem-néztem át a délibábon,
Az egy lovat is demagasnak látom!

Közeledtem, néztem,meg-megállva,
Hogy egy lónak ilyen sok a lába?
A farkával a legyeket hajtja,
Mintha a fejénél is mozogna a farka.

Megvan, megvan, látom, ketten vannak,
Csak szorosan egymásmellett állnak!
A fejükkel gyakran integettek,
Így hajtották a böglyöket, legyeket.

A lábukról a béklyót leszedtem,
A két lovat egymáshoz kötöttem.
Fölmásztam az egyik ló hátára,
Minden rendben, indulhatunk haza.

A réten át lassan szaladtak,
Demikor kiértek az útra,
A lovak, minthamegvadultak volna,
Vágtáztak az úton, nagy port rúgva.

Az út közelében asszonyok, emberek kapáltak,
A nagy lódobogásra ijedten felálltak.
Felálltak, és rémülten figyelik,
Jóságos ég, a lánymindjárt leesik,

Én is féltem, bevallom, nagyon,
Mármindenhol lettem volna, csak nem lóháton!
Ha az út végén ilyen gyorsan fordulnak,
Leesek, és biztos rám is taposnak.

Az út végén történt egy varázslat,
A lovak csendesen, maguktól megálltak.
A kanyarban lassan lépkedtek,
Vigyáztak rám, nehogy leessek.

Büszke voltam, hogy sokan figyeltek,
Boldog is, hogy a lovakmennyire szeretnek.
Én is nagyon szerettem õket,
Minden nap etettem, itattam, simogattam õket.

Apám az udvar végén állt, s várt ránk,
Féltve figyelte õ is a nagy vágtát.
Megérkeztünk egészben, és jókor,
Odajött, és õ vett le a lóról.

Turcsán Józsefné

KulimakRéka:
Az iskolában megtanuljuk majd az ABC-t.

Fogunk kapni ellenõrzõt, és aki ügyes lesz, még
csillagos ötöst is. A tanító néni lehet, hogy szi-
gorúbb lesz, mint az óvó nénik.

Csontos András:
Az iskolában már többet fogunk tanulni.

Nem óvó nénik lesznek velünk, hanem tanító
nénik. A szünet végén szólni fog a csengõ, ak-
kor kezdõdik az óra.

Keresztes Bernadett:
Sokat kell majd tanulni az iskolában, és lec-

két is fogunk kapni, amit otthon meg kell majd
csinálni. Tornázni is fogunk.

Mendi Attila:
Jó lesz majd az iskolában, mert megtanulunk

írni és olvasni.

Kun János Botond:
Kevesebbet leszünk az udvaron, mint az ovi-

ban.Megtanulunk sok betût és számot leírni.

FábiánBianka:
Nehezebb lesz az ovinál, mert délután leckét

kell majd írni. Jó lesz, mert megtanuljuk az
ABC-t.

Kolompár Petra:
Sok mindent meg fogunk tanulni az iskolá-

ban. Nehezebb feladatok lesznek, mint az ovi-
ban, de ha jól dolgozunk, sok piros pontot és
ötöst kapunk. Már nem az óvó nénik lesznek
velünk, hanem tanító nénik.

Ilkei László:
Jó lesz az iskolában, mert megtanulunk írni.

A szorzótáblát is meg fogjuk tanulni.

PékBianka:
Sokat kell majd tanulni, de attól okosak le-

szünk. Az órákon csendben kell maradni és fi-
gyelni kell a tanító nénire.

SámsonNikolett:
Az órákról nem szabad majd kimenni, ha-

nem oda kell figyelni a tanító nénire. A tanító
nénik örülnek annak, ha sokat jelentkezünk,
ügyesen dolgozunk.

DudukNóra:
Többet kell majd tanulni, mint az oviban.

Szász Ádám:
Az órákon, amikor tanulunk, csendben kell

lenni, nem szabad beszélgetni, oda kell figyelni

a tanító nénire. A szünetben lehet csak szalad-
gálni, és ha szól a csengõ, be kell menni a te-
rembe, mert kezdõdik az óra.

Mészáros Péter:
Szépen, okosan kell viselkedni, nem szabad

majd veszekedni. Minden könyvet el kell vinni,
amit a tanító néni kér, mert azokból tanulunk.

Erõs Fanni Noémi:
Lesz iskolatáskánk, amit minden nap el kell

vinni az iskolába. Fogunk sokat tanulni, de éne-
kelni és tornázni is fogunk.

Tóth Judit Noémi:
Az iskolában már tanító nénik lesznek. Ta-

nulni járunkmajd az iskolába.Megtanuljuk azt,
hogy 5+5 az 10, 6+6 az 12. Padokban fogunk
ülni, és ha szól a csengõ, akkor kezdõdik az óra.
Lesz majd iskolatáskánk, abban visszük a

könyveket.

Földi Nikolett:
Sokat fogunk tanulni az iskolában, megtanu-

lunk például írni és olvasni. A tanító néni tanít
majdminket. Padok lesznek az iskolában, azok-
ban fogunk ülni.

PokornyikGábor:
Tanulni kell majd jó sokat. A tanító néni a

táblára fogja írni a feladatot.

PokornyikKrisztián:
Tanító nénink lesz majd az iskolában, aki

megtanít írni, olvasni és számolni. Tornázni is
fogunk. Nekünk a padokban kell majd ülni, és
figyelni kell.

Keresztes Ákos:
Tanulni járunkmajd az iskolába. Lesznek fü-

zeteink, azokba fogunk írni. A tanító néni házi
feladatot is fogmajd adni.

�Az iskola dolga,
hogymegtaníttassa velünk,

hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

hogymegtanítson bennünket
a jól végzettmunka örömére
és az alkotás izgalmára,

hogymegtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsenmegtalálni azt,

amit szeretünk csinálni."
(Szent-Györgyi Albert)

-folytatjuk-
MadarászMária
óvodapedagógus

ISKOLAKEZDÉS VI.
Mit gondolok az iskoláról?

Az �új� óvoda volt nagycsoportos gyermekeinek,már �kis elsõsöknek� a gondolatai
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TTTTaaaannnnsssszzzzeeeerrrr vvvváááássssáááárrrr !!!!
DÖMSÖD PAPÍR-ÍRÓSZER BOLTBAN!

1-8. osztályig egységcsomagok!1-8. osztályig egységcsomagok!

A/5, A/4 mintás füzetek, tolltartók
füzetbox, könyvbox,

csomagolóanyagok széles választékával
várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás:Nyitva tartás:
H: 8-12

K-P: 7.30-17
Szo: 7.30-12

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

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

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

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

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

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak
bemutatója az OMKelõterében.

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

BANYAKLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól

(Az aktuális programok
amûvelõdési központ

hirdetõtábláján kifüggesztve,
ill. Dömsöd község honlapján

megtalálhatók.)

PROGRAMOK
AZ OMK-BAN

PETÕFIEMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
ésVVeeccssééssii SSáánnddoorr

állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:
kedd, péntek, szombat: 1000 � 1600 óráig

BELÉPÕJEGYEK:
felnõtt: 100 Ft; nyugdíjas, diák: 50 Ft

A�Vecsési Sándor és Bazsonyi
Arany ajándéka� elnevezésû

jutalmat kapta két dömsödi diák
2007-benaDÖMSÖDINAPOKONVecsési SándortDömsöddíszpolgáráváválasztották.
Itt találkoztam én is Sándor bácsival, aki megkért, legyek a segítségükre: az általa és fe-

lesége, Bazsonyi Arany által felajánlott dedikált könyveket olyan gyerekek kapják jutal-
mul, akik valamilyen módon közelebb kerültek a rajzoláshoz, festéshez, akik kiemelkedõ
teljesítmény nyújtottak a rajz terén.

Mivel az elmúlt tanév végén kaptuk ezt a felajánlást, akkor nem részesült senki a juta-
lomban.
A 2007-2008-as tanévben két tanulót tartottunk érdemesnek arra, hogy �Vecsési Sán-

dor és Bazsonyi Arany ajándékaként� egy-egy értékes, a mûvészek által dedikált köny-
vet kapjanak:

Az alsó tagozatonMadarász Petra, 3. osztályos tanuló,
a felsõ tagozaton pedig Kõvári Bori, 8. osztályos tanuló.

A két diáknak gratulálunk.

Köszönjük amûvészházaspárnak, hogy ilyen értékes ajándékkal támogatja az arra érde-
meseket, és jó egészséget kívánunkmindkettõjüknek!

VargaGézáné
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Pedagógiai asszisztens (OKJ) képzés
indul szeptembertõl távoktatásban!

Jelentkezzenmost a tanfolyamra és
15%kedvezményt adunk a képzés díjából!

Érdeklõdjön Távoktatásos és Új Pálya
(közszféra) képzéseinkrõl is!

További képzéseinkrõl információ és jelentkezés:
MátrixOktatási Központ, 6090Kunszentmiklós,
BankosK. u. 5., 76/550 220, www.matrixoktatas.hu

--------------------------------------------

MátrixKönyvesbolt új lehetõségekkel várja
kedves Vásárlóit!

� Internetezési lehetõségmár a könyvesboltban is
� Papír-írószer termékek kaphatók kedvezõ árakon
�Könyvrendelés néhány nap alatt

2344Dömsöd,Kossuth L. u. 87.

A megyei másodosztályban foly-
tatja csapatunk a labdakergetést

Az eddigi mérkõzések eredményei
Dunavarsány : Dömsöd 6:1

Dömsöd : Pomáz 2:0

Aközeljövõmérkõzései:
aug. 31. Dömsöd : Alsónémedi 17óra
szept. 7. Pilisszentiván : Dömsöd 16:30

szept. 13. Dömsöd : Perbál 16:30
szept. 20. Dömsöd : Pereg 16:00
szept. 28. Dömsöd : Taksony16:00
okt. 5. Piliscsaba : Dömsöd 15:30
okt.12. Dömsöd : Bugyi 15:00

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

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

Lapzárta: szeptember 20.
Várhatómegjelenés: október 1.

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:

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

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

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

Vass IlonaGyörgyi, dr.VörösAndrea
Készült 1000 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, GáborÁron u. 2/a

Köszönetnyilvánítás
Lapunk hasábjain mondunk köszönetet a szervezõknek, akik lehetõvé tették,

hogy életéhez és eddigi munkásságához méltóan ünnepelhessük meg kiváló peda-
gógusunk, Peringer Eszter születésnapját. A Duna-part nyújtotta hangulatos légkör,
a kellemes zene és a finomabbnál finomabb ételek tették még teljesebbé az estét.
Még egyszer ISTEN ÉLTESSE Peringer Esztert.

Megjelent vendégek a teljesség igénye nélkül:

� Peringer Eszter ünnepelt és a Peringer család többi tagja: Ágnes, József és
Krisztina

� Svédországból Gusztáv Adolf koronaherceg õfelsége
� Németországból Herr Robert Mann, Aniko von Freizeit és Frau Anita Schön
� Az egykori NDK nagykövete: Herr Adam das Barkas
� Egyesült Királyságból Tom Papdy és Steve Daniels
� Hollandiából Andrew van der Caballo
� Horvátországból a Feeling együttes frontemberei, Katarina és Sultan
� Franciaországból Fabian de Benjamin
� Dr. Wethéssy Zoltán, a család ügyvédje és vitéz Dömsödi Ákos testõrparancs-
nok, sofõr

� a zenekar: Charlie Big Band

továbbá: Kampó Anna és András, Hispán Csaba és Varga Dina, András Balázs,
Zsideg Zsolt, Kocsmáros Béla, Csucsi Norbert, Túró Rudolf, Végh Béla Gábor.

László Benedek és Wethéssy György
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Dömsöd területén az eltelt idõben helikopter
baleset történt.

2008. július 31-én 13 óra 45 perc körüli idõben
egy mentõhelikopter Paks � Budapest útvonalon
repülve, eddig tisztázatlan okokbólDömsöd, szán-
tóföldi részen lezuhant. Az országos médiából is-
mert, hogy a helyszínen egy betegápoló életét
vesztette és a pilóta a kórházba szállítását követõ-
en meghalt. A helyszíni szemle is több napon ke-
resztül zajlott, több szakértõ és légügyi hatóságok
részvételével. Jelenleg a vizsgálat folyamatos, a
szakértõk bevonása jórésztmegtörtént, a szakvéle-
mények elkészítése folyamatban van. A baleset
okairól egyenlõre nyilatkozni senki nem tudott.

A Ráckevei Rendõrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya a Pest Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság irányításával 2008. szeptember hónapban
ismételten iskolakezdési, közlekedésrendészeti és
közbiztonsági akciókat tart. Ilyenkor a helyi pol-
gárõrök segítségével a település forgalmas útke-
resztezõdéseiben és az iskolákhoz közeli gyalogát-
kelõhelyeken jelen vagyunk, segítjük a kerékpáros
és a gyalogos közlekedést, kiszûrjük az ittasan és a
gyorsan vezetõ sofõröket. A helyi polgárõrökmin-
dig is nagy segítséget jelentettek és jelentenek ne-
künk, pláne ebben az idõszakban.

Dömsödi bûnügyek�
Csónaklopás kísérlete történt a Sportpályával

szembeni Duna-parton július 26-án az esti órák-
ban. A dologra a sötétség ellenére fény derült, a
nyomozás folyik, a szerepeket kell tisztázni, hogy
kinek a tulajdona a csónak, ki adta el, ki vette

meg� Augusztus 02-án este a Diófa utcában be-
surranásos lopás történt, több személytmegkárosí-
tott az alkalmi tolvaj, mobiltelefonokat, iratokat,
készpénzt lopott el. A Gesztenye soron kb. 30 má-
zsa vasanyag tûnt el nyomtalanul augusztus elején.
Készpénzt loptak az Elõre utcában augusztus 07-
én délelõtt. ADömsödMÁVállomáson augusztus
03-án a hajnali órákban betörték a forgalmi iroda
ablakait, és még a vonatot is megdobálták. Au-
gusztus 15-re virradóra a Préri Horgásztónál több
horgászt megloptak, felszereléseiket és irataikat
lopták el alkalmi tolvajok. Augusztus 16-án dél-
elõtt a Dózsa Gy. úti irodából nõi táskát, iratokkal,
készpénzzel loptak el.

Július 31-én a Ságvári úti Általános Iskolában
betörést észleltek, és a betörõt is sikerült elfogni.
Az elkövetõ több fajansz kézmosót összetört, és az
alumínium csöveket és csapokat tulajdonította el.
B.Z. helyi lakos, aki nagyon is jól ismert a ráckevei
rendõrök elõtt, kirántotta tokostól a bejárati ajtót,
és némi élelmet és fõként szeszesitalt remélve vitte
a színesfémet értékesíteni.Arra nemgondolt, hogy
szeptemberben indul az iskola, és mi lesz a gyere-
kekkel, ha kezet akarnakmosni�

Másnap augusztus 01-jén ugyanez az elkövetõ
a kora délutáni órákban a Védgát utcában kifigyelt
egy öreg parasztházat, ami éppen üresen állt, és
kerítésbontás módszerével bement az udvarára.
Ott betörte az ablakot, majd kifeszítette az ajtót és
pénzt keresett. Aztán pénzt nem talált, húsdarálót,
edényeket, mérleget, jénai tálakat készített össze,
de tulajdonos rokona tetten érte és a rendõrök kiér-

kezéséig a helyszínen visszatartotta. Vallomásá-
ban elõadta, hogy élelemre és borra kellett volna a
pénz� Egy hét múlva augusztus 08-án 14 óra 15
perc körül ismét tetten érték õkelmét, amint az
Áchimutcában vasanyagokat rakott össze egy csa-
ládi ház udvarán. Gépkocsi alkatrészek és egyéb
vasáruk látták volna kárát áldatlan tevékenységé-
nek, de az élelmes szomszédok hívták a rendõrö-
ket, és B.Z. mint visszatérõ tettes ismét horogra
akadt. Többszörösen büntetett elõéletû, és nem
nagyon akar, tud beilleszkedni ebbe a munkás
világba� Jelenleg ugyan szabadlábon védekezik,
de ha nem talál munkát magának, nem próbál meg
bûncselekmények nélkül élni, akkor hamarosan
börtönben végzi�

Körözések
Takáts Péter 46 éves Dömsöd, Szabadság u. 97.

sz. tartózkodási helyû férfi ellen a Szeghalmi Vá-
rosi Bíróság adott ki körözést tartás elmulasztása
bûncselekmény elkövetésemiatt.

Bödõ György 55 éves Dömsöd, Középsõ út
118. sz. alatti lakos ellen a Ráckevei Rendõrkapi-
tányságKözlekedésrendészeti Osztálya adott ki el-
fogatóparancsot.

Tyukodi Béla 38 évesDömsöd, Fürst S. u. 1. sz.
alatti lakos ellen a Szentendrei Városi Bíróság
adott ki körözést testi sértés bûncselekmény elkö-
vetésemiatt.

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

ARáckevei Rendõrkapitányság telefonszámai:
06 24 518 680 06 24 518 690
06 30 960 0572 06 20 444 1268

Szabó Sándor r. alezredes

Kedves Olvasók!

Mire e sorok megjelennek, letelnek a nyári
szabadságok, újult erõvel lehet élni munkával
teli hétköznapjainkat, és az iskolában is meg-
szólal a becsengetés. Egy nehéz nap után talán
jólesik feltenni egy lemezt vagy betenni egy fil-
met kikapcsolódásképpen. Ebben próbálok se-
gíteni a HARGENTMÉDIA és a RETROMÉ-
DIA kínálatából válogatva, valamint Vincze
Lilla vadonatúj lemezét ajánlva.
Köszönet Hargittay Gábornak, Bakoss Lász-

lónak és JoóGézának.
AHírnök októberi számában exkluzív interjú

Vincze Lilla énekesnõvel.

RENDÕRSÉGI HÍREK
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Dulcz Dénes Tanár Úr anyagaiból folytatjuk válogatásunkat. Fo-
gadják szeretettel!

Az utolsó epizód

1918. október 31., fenn, a monarchia legészaknyugatibb szögleté-
ben, távol a hazától, Leitmeritzben állomásozik egy magyar század.
A Mollinary-ezred Assistenz-Bataillonjának 2. százada. Teljesen
egyedül vannak, csupa idegenek között. 150 nagybajuszú magyar ba-
ka és parancsnokuk, egy 20 éves gyerekhadnagy. A nyugodt, szenti-
mentális, Leitmiretz két nap óta lázban van, megérinthette a forrada-
lom szele. A régi sárga házak árkádjai alatt, melyek közt még két
nappal ezelõtt , szõke német leányzók sétálgattak gavallérjaikkal, ko-
kárdás, sapkarózsa nélküli landwehrek kurjongatnak. Kipirult arcú fi-
atalemberek sietnek tova, élénken vitatkozva, beszédjükbõl gyakran
kihallik egy visszataszító szó: �Nationalracht!�

Minden felfordult, a katonák elhagyták kaszárnyáikat, csak egy kis
csapat van még együtt a város szélén, egy barakban, a magyar század.
A hadnagy gyerek volt még, de szigorú katona, a reklamától egy be-
tûnyit sem tágított volna, s fegyelmet tartott emberei között. Látta,
hogy körülötte minden felfordult, sejtette, hogy odahaza is hasonló
dolgok történhettek, de azért õ a helyén maradt, s vele együtt 150
színmagyar, öreg Mollinary-baka. Október 31-én még kirukkolt szá-
zadával, keresztülment a városkán, emberei a legnagyobb rendbe.
Mindenütt megbámulták a döngve lépõ kemény magyar csapatot.
Délben a tiszti étkezdébe ment a nála is fiatalabb zászlósával. Belé-
pésükkor éppen a legújabb újsághíreket olvasták fel a cseh tisztek. A
máskor oly feszes, ünnepélyes étkezdében olyan hangzavar volt,
mint egy zsibvásártéren. Alig lépett be a két magyar, máris körülvet-
ték õket. �Le a sapkarózsával, nincs hadsereg, menjetek haza!� A
hadnagy csendesen kijelentette, hogy õ katona, parancsot csakis
elöljárójától fogad el, s a sapkarózsa a sapkára való. Bajtársaival
megebédelt, s azután eltávozott. Távozáskor még egy cseh tiszt oda-
fordult hozzá. Délután elment a kávéházba, és elolvasta a legújabb la-
pokat. Mindenütt felfordulás. Pesten Tiszát meggyilkolták, ott is

nemzeti tanács alakult, Csehországból pedig hazafelé készülnek a ma-
gyar káderek, a 68-asok már el is mentek Prágából. Felment a
Platzkommandóra, hátha érkezett valami parancs az õ számára is. A
Platzkommandón egy cseh õrnagyhoz utasítják. Ez meghallgatja, azu-
tán rámordul. Kábult fejjel megy ki az utcára, s nem tudja mit tegyen.

Azt érzi, hogy õk már itt feleslegesek, nagyobb szükség volna rá-
juk otthon, de helyét önkényesen nem akarja elhagyni. Elhatározta,
hogy egy darabig még vár. Este 9-kor még kimegy a városon kívül
lévõ barakkba megnézni, alszik-e már a század. Messzirõl látja,
hogy a barak, mely máskor ilyenkor már sötét és csendes, ki van vi-
lágítva. Belép és megkövülten áll meg. A legénység tudomást sem
vesz róla, tornisztereiket pakolják. Egyesek szónoklatokat tartanak,
lárma, felfordulás. A szolgálatvezetõ jelenti, hogy épp most akarta
elküldeni hozzá a napost, mert a legénység elhatározta, hogy haza-
mennek.

Hamarosan kiderült, hogy a csehek nyomtatványokat osztogattak
nekik, amelyeken az állott, hogy a monarchia megszûnt, hadsereg
nincs, õk nem katonák többé, hanem a magyar állam polgárai. Fel-
szólítják õket, hogy tisztjeik megkérdezése nélkül menjenek haza,
mert különben internálják õket. A fiatal hadnagy nem tudta mit csi-
náljon, ilyesmirõl nem tesz említést a reglama. De csakhamar össze-
szedte magát, felállt egy priccsre és beszélni kezdett. Eleinte elve-
szett hangja a lármában, de egyre többen figyeltek rá, míg végre csak
az õ csengõ hangja hallatszott. Soha életében szónoklatot nem tartott,
nem is tudott volna, de most az a tudat, hogy az õ százada, az õ embe-
rei fellázadtak, s neki kötelessége embereit minden erejébõl együtt
tartani, szónoki tehetséggel ruházta fel, s szinte önkívületi állapotban
hozta. Magyarok, mit csináltok? Futni akartok vezetõ nélkül, szétzül-
leni, mert így akarnák a csehek? A cseheknek hisztek? Azoknak a
cseheknek, akik mindig a vérünk árulói voltak, s akik most is a mi
vesztünket akarják? Szerencsétlenek! Hát ti, akik az egész háború
minden poklában hõsiesen kitartottatok, most, az utolsó percben
akartok gyáván megszaladni? Ti? Ti? Magyar katonák? Beszélt nekik
a csehek álnokságáról, katonabecsületrõl, magyarságról. A csupasz-

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

A 38. gyalogezred története

Ezredparancsnokság

Táborozás az 1915. évi nagy elõrenyomulás alatt
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arcú gyerek mosta a nagybajuszú emberek fejét, hogy parancsnoku-
kat hûtlenül el akarták hagyni, ostorozta õket, tépte a lelküket. S
aztuán emelt fõvel, keményen kijelentette, hogy az nem igaz, hogy a
hadsereg nincs. Az igaz, hogy a monarchia megszûnt, de a magyar
haza nem szûnt meg! Õk ettõl a perctõl kezdve ennek a magyar hazá-
nak a katonái. A magyar hazának nagy szüksége lesz még az õ meg-
bízható katonáira, erõs karokra, mert sok ellenség veszi körül. Azu-
tán �éljent� mondott a magyar hazára és a magyar királyra, melyet a
század mennydörögve ismételt. Egy öreg magyar elkiáltotta magát:
�Húzza ki a kardot hadnagy úr, és vezessen bennünket haza, hogy
megvédjük a mi drága hazánkat!�

A hadnagynak Jókai regényei jutottak eszébe, melyekben oly szé-
pen van megírva, miképpen lázadtak fel 1848-ban messze Galíciá-
ban lévõ magyarok, hogy hazájuk védelmére siethessenek. Kiadja a
parancsot a szolgálatvezetõnek, hogy másnap reggel indulás, a le-
génység azonban most feküdjön le s aludja ki magát, ki tudja, mi vár
még reájuk, õ még itt marad, megvárja, míg a század elalszik. Azon-
ban ez nehéz dolog, az emberek izgatottak, nem akar álom jönni a
szemeikre.
Ekkor a hadnagy felszólítására egy Amerikát megjárt öreg magyar

mesélni kezd. Mesél neki régi magyar népmeséket, királyfiról, tün-
dérekrõl, betyárokról. Idõnként azt mondja �csont�, amire a század-
nak ismételnie kellett: �csont�. Egész éjjel egyig mesélt az öreg ma-
gyar, amíg végre a �csont�-ok halkulni kezdtek, jeléül, hogy az em-
berek álmosodnak. Ekkor a hadnagy intésére az öreg elhallgatott. Két
nap múlva már magyar területen vitte õket a vonat.

Az egyik állomáson magyar lapokat kaptak, s részletesen értesül-
tek arról, hogy Pesten mi történt. Nincs már semmi, mindennek vége!
Olvasták Linder beszédét: �Nem akarok katonát látni!� Ez aztán le-
hangolt mindenkit és betetõzött mindent. A zászlóalj parancsnoka ki-
szállíttatta az embereket és tudtukra adta, hogy a haza sorsát olyanok
intézik, akik azt mondják, hogy már nincs szükség katonákra, mehet
mindenki haza. Azt azonban lelkükre kötötte, hogy felszerelésüket
vigyék magukkal és õrizzék meg, mert még el fog jönni az idõ, ami-
kor a haza hívni fogja õket. A beszéd után a legénység ismét beszál-
lott, s a vonat indult tovább, Pest felé. Útközben egyre többen és töb-
ben maradtak le róla, s mire a vonat Pestre érkezett, nem hozott mást
magával, mint a tiszteket, s egy pár pesti fiút. Diadalkapuk helyett
ilyen volt a megérkezés a háború után� A tisztek még a józsefvárosi
teherpályaudvaron szállottak ki. A hadnagy karját pokrócba dugva,
szomorúan szállott fel egy villamosra, hogy hazamenjen. Csúnya
esõs idõ volt, a levelek már lehullottak, késõ õsz volt. Otthon pedig
övéivel való ölelkezés után bement a a szobájába, ráborult az asztalra
és sírt. Õsz volt, nyirkos, ködös és szomorú õsze a magyar hazának�
Vajon mikor jön a tavasz, az édes, meleget és életet adó napsugár, a
boldog feltámadás?!

Budapest, 1918. november havában

Gerey Hugó. A Mollinary ezred tart. hadnagya
/a Ganz villamossági mérnöke/

Összeáll.: Szabó Andrea

A mezõgazdasági termelési idõszak végé-
hez, illetve egy új termelési ciklus elejéhez kö-
zeledünk, mert közismert, hogy a gazdasági év
október 31-ével zárul. Ha visszatekintünk az
elmúlt egy évre, elmondhatjuk, hogy az idõjá-
rás kedvezett a növények fejlõdésének s volt
kellõ mennyiségû csapadék, és határunkat a
nagy viharok, jégverés elkerülte. A kalászos
gabona termése mennyiségben és minõségben
is jó volt. Ugyancsak átlag feletti jó termést
ígérnek a kapásnövények, a kukorica, a napra-
forgó.
A nyár folyamán leesett kiadós esõk kedve-

zõ feltételeket teremtettek a tarlók tárcsázására,
megmûvelésére is, és így jól meg tudtuk mû-
velni a földeket.
Most szeptemberben egyre több a feladat a

határban, egyrészt fel kell készülni a nagy tö-
megû termés, a napraforgó, a silókukorica és a
kukorica betakarítására, és az õszi kalászos ga-
bonák, a repce vetésére, illetve elõbb a talaj-
elõkészítésre. A silónak vetett kukorica betaka-
rításával ne késlekedjünk, mert ha túl érett és
száraz a siló, súlyban is veszteség keletkezik,
és aminõség is lényegesen romlik. A naprafor-
gót meg a kukoricát lehetõleg akkor a leggaz-
daságosabb betakarítani, ha már kellõen érett

és száraz, hogy nem kell szárítani, mert a szárí-
tás az állandóan emelkedõ energiaárak miatt
komoly többletköltséget jelent.
A szervestrágya, az istállótrágya kiszórásá-

nak is az õszi hónapok a legkedvezõbb idõsza-
kai. Sok munkával és költséggel jár a trágya
felrakása, kiszállítása, elszórása, de a nagyon
megdrágult mûtrágya mellett, illetve helyett
megéri ha van lehetõségünk, hogy istállótrá-
gyázzuk a földjeinket. Ha egy hektár területre
kijuttatunk 600-700 q istállótrágyát, több évre
megoldottuk a talaj tápanyagutánpótlását.
A kiskertben is akad tennivaló most szep-

temberben. A burgonyát, ha még eddig nem
szedtük fel, azt mielõbb szedjük, mert elgazo-
sodik a terület ésmég nehezebb lesz a betakarí-
tás. A téli tárolásra szánt gumókat már most
szedéskor alaposan válogassuk ki, és csak az
egészséges gumókat tároljuk be. A burgonya-
szárat és a gyommaradványokat lehetõleg szél-
mentes idõszakban égessük el, mert így a ro-
varkártevõket és a gombabetegségek okozóit
elpusztíthatjuk, és jövõre kevesebbet kell per-
meteznünk. A másodtermesztett növényeket,
uborkát, õszi káposztát, karfiolt ha szükséges,
még öntözni kell, mert ezek a növények sok vi-
zet igényelnek a fejlõdésükhöz. A kiskertben is

mint a szántóföldeken a letermett üres területe-
ket tartsuk gyommentesen, ezzel részben meg-
kíméljük a talaj termõképességét, és nem tud-
nak a kártevõk sem úgy elszaporodni, mint egy
gyomos területen.
Az õszi, téli almák érési ideje szeptember

hónapra esik. A téli tárolás szempontjából
nagy gonddal és odafigyeléssel szedjük az al-
mát, ne ütõdjön meg a gyümölcs, és kocsány-
nyal azaz szárral szedjük. A szedésnél használt
létrákkal, állványokkal bánjunk óvatosan,
hogy az ágakat ne törjük le, ne sértsük meg,
mert ezzel a jövõ évi termést, illetve a termõ rü-
gyeket károsítjukmeg.
Szeptember a szõlõérés, a szüret kezdetének

az ideje is, fel kell készülnünk a szüretre, hoz-
zuk rendbe az eszközöket, tárolóedényeket,
hordókat. Az idén jó termést ígérnek a szõlõtõ-
kék, reméljük, hogy jó napos, meleg idõt hoz a
szeptember és jó lesz a minõség, édes mustot
tudunk kipréselni a szõlõbogyókból, mert az
édesmustból lesz a jóminõségû bor.

Összeállította:
Tóth István

nyugdíjasmezõgazdász

Mezõgazdasági hírek
2008. év szeptemberhó

Õszimezõgazdaságimunkák és feladatok ahatárban és a kiskertekben
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A felújított kastélyra méltán lehetnek büszkék a csúziak

Falunapi mûsor Fûrön

A fotókat Varsányi Antal készítette

Az emlékplakettet Ispán Ignác, a
Településfejlesztési Bizottság elnöke

adta át Nagy Ferencnek

Megemlékezés a Hõsök szobránál

Vendéglátóink királyi
reggelivel vártak


