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A szeptemberi Aktuális egyik záró témája a felvidéki testvérvárosi
kapcsolatunkról szólt, az októberi Aktuálisban pedig a másik testvérvá-
rosunkba, a németországi Knüllwaldba szervezett utunkról számolok be.
Pontosan tíz évvel ezelõtt írta aláKudar Zsigmondné polgármester asz-

szony azokat az alapdokumentumokat, amelyek tanúsítják, hogy Döm-
söd és Fûr község, valamint Dömsöd és Knüllwald települései testvérvá-
rosi kapcsolatot létesítenek. Ez a tíz év komoly tartalommal töltötte meg
ezeket a kapcsolatokat. Mára már nemcsak protokolláris találkozókban
merül ki, hanem igazi baráti, testvéri viszony alakult ki a települések ve-
zetõi és polgárai között. Hogy ne mondjak mást ennek alátámasztásául,
elég annyi, hogy Knüllwald polgármestere, Jörg Müller Dömsödrõl vitt
feleséget, Ila Anikó személyében.
De vissza a németországi utunkhoz. Nekem most volt elõször lehetõ-

ségem Knüllwaldba látogatni, erre jó alkalmat nyújtott a legnagyobb te-
lepülés (Knüllwald 16 kisebb települést foglal magába), Remsfeld meg-
alakulásának 900 éves évfordulója, és az azt méltató rendezvénysorozat.
Küldöttségünk tagja volt két képviselõtársam, dr. Rókusfalvy Sylvia és
Csikós Lászlóné is. Vendéglátóink ragaszkodtak a Krnájszkiné Emi ve-
zette Musica Nostra kórus és a Csikósné Jutka által vezetett énekes-tán-
cos fiatalok utazásához. Úgy gondolom, valamennyi szereplõ tudásának
legjavát nyújtva öregbítette Dömsöd hírnevét. Ezt megerõsíti az a tény,
hogy volt olyan énekszám, amikor közel ezer ember felállva, szûnni nem

akaróan tapsolta a dömsödi elõadókat. Hihetetlen élmény volt ennek ré-
szese lenni. Igen! Részese, mert igaz, a vastapsot az elõadók kapták, de
ismeretlen emberek az én vállamat veregették, az én kezem szorongat-
ták. Büszke is voltam, vagyok Rájuk!
Egyébként, nagyon tartalmas öt napot töltöttünk Németországban.

Vendéglátóink olyan programot állítottak össze számunkra, amelybõl
küldöttségünk minden tagja profitálhatott valamit. Én is. Az egyik kuta-
tóintézetben megismerkedhettünk a biogáztermelés �rejtelmeivel�. Szá-
momra ez azért is volt nagyon aktuális, mert Dömsödön is elkészül las-
san az a biogáz üzem, amelynekmûködését oly kíváncsian várjuk. A na-
pi programjaink kialakításában, a vendéglátásban óriási szerep jutott a
Dömsödrõl elszármazott Nyerges Lászlónak és családjának. Köszönet
Nekik mindenért, elsõsorban azért, mert ebben a néhány napban is egy
kisMagyarországot teremtettek nekünkDömsödtõl 1200 kilométerre. Jó
néhány településen megfordultunk ezekben a napokban, és jólesõen
nyugtáztam, hogy Nyerges Lászlót mindenhol ismerik, és szeretettel kö-
szöntik. Polgármester kollégámmal, Jörg Müllerrel azért egy picit dol-
goztunk is. Müller úr megígérte, hogy utánanéz annak, hogy nem lehet-
ne-e egy használt térkõgyártó gépsort Dömsödre telepíteni. Ha ez nem
sikerül, akkor megpróbál a magyarországi árnál lényegesen olcsóbban
hozzájuttatni bennünket két-háromezer négyzetméternyi térkõhöz,
amelybõl a Kossuth L. utcai járdát megépíthetnénk. Köszönöm ezt a
gesztusát, és a vendéglátásunkat is. Abban a beszédben, amelyben a 900
éves Remsfeld városát köszöntöttem, azt mondtam, hogy éreztük az ott
lakó német emberek szeretetét, és ezt a szeretetet el is visszük magunk-
kal haza. Ezt most is így gondolom. Tényleg hazahoztuk!

úúTájékoztató a szelektív

hulladékgyûjtésrõl 5. o.

úúGyermekeink biztonságáért 6. o.

úúNemmindennapi iskolakezdés 8. o.

úúMeghívó október 23-i ünnepségre 11. o.

úúSporthírek 12-13. o.

úúTemetõi istentiszteletek 14. o.

úúAz ország haszna
(augusztus 20-án elhangzott igehirdetés) 15. o.
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Folytatás a következõ oldalon

Újranádazták �Kukucskáné� házát.
Cikk a 7. oldalon



Az utazásunk kapcsán felmerülhet a dömsö-
di emberekben az, hogy ilyen pénzügyi körül-
mények között, amelyben vagyunk, honnan
vettünk pénzt az útiköltségre. Ez tényleg nem
kis összeg, és saját erõbõl ezt nem is tudtuk vol-
na finanszírozni. Elõször azt mondtam, hogy
kimegyek két képviselõtársammal, a saját ko-
csimmal, és képviseljük Dömsödöt az ünnep-
ségen. Vendéglátóink amint megtudták problé-
mánkat, azonnal intézkedtek, és összeszedték
az autóbusz költségét. Nem volt könnyû elfo-
gadni ezt a gesztust, de végül is meggyõzõdtem
arról, hogy nem kell eljátszanunk a �szegény
rokon� szerepét. Az újabb kérdéseket megelõz-
vemég csak annyit, hogy a feleségemre és a sa-
ját magamra esõ útiköltség részt kifizettem.
Az elõzõ hónapban írtam a be nem fizetett

adókmiatti problémáinkról. Az eset kapcsán el-
indultak olyan mendemondák, amelyeknek va-
lóságalapja nincs, és amelyek csakmérgezik azt
a légkört, amelyben dolgozunk. Talán észrevet-
ték Önök azt, hogy nincs tabu téma. Mindenrõl
szívesen írok, ami csak egy kicsit is érinti tele-
pülésünk életét, mindennapjainkat. Ez ezután is
így lesz, csak arra kérek minden olvasót, hogy
ha bármi kétely is merül fel valakiben a mun-
kánkkal kapcsolatosan, akkor ne hagyatkozzon
félinformációkra, nyugodtan keressen meg sze-
mélyesen vagy telefonon, és elsõ kézbõl vála-
szolok a nyitott kérdésekre. Az elõzõ gondola-
tok kapcsán állítom, hogy nem herdáljuk a kö-
zös vagyont, nincs is mit� Bár van bõven kifi-
zetetlen számlánk, olyan azért nincs, amelyet
helyi vállalkozónak nem fizettünk ki az általa
végzett munka ellentételezéseként. Kérem, ne
higgyenek olyan mesének, hogy van olyan vál-

lalkozó, aki azért nem fizeti meg az adóját, mert
az önkormányzat tartozik neki. Nincsen ilyen!
Szeretnék megnyugtatni mindenkit � elsõsor-
ban a tévhitben lévõket �, hogy nem szedjük a
jövõ évi adókat, nem éljük fel a jövõnket. Nem
is tehetnénk ezt meg, még ha akarnánk is, fõleg,
hogy nem is akarjuk. Ennyit a �friss� informáci-
ókról. A képviselõ-testület döntése alapján az
Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter
Úrhoz fordulunk segítségért. Munkatársaim
már készítik azt az anyagot, amely ahhoz a pá-
lyázathoz szükséges, ami a bajba jutott önkor-
mányzatok részére nyújt némi kapaszkodót.
Úgy ítéltükmeg, hogymimost ebben a helyzet-
ben vagyunk, így pályázunk arra a forrásra,
amely valamennyire pótolná a kiesett adóbevé-
teleket. Magam is kíváncsi vagyok ennek ered-
ményére, mert bizton állíthatom, nem az elfo-
gultság beszél belõlem, és tényleg rajtunk kívül-
álló okokmiatt kerültünk ilyen nehéz helyzetbe.
Biztos vagyok abban, hogy aMiniszter Úr is el-
ismeri eddigi erõfeszítéseinket, és olyan döntést
hoz, amely komoly segítséget fog nyújtani mû-
ködésünk fenntartásához! Természetesen errõl
tájékoztatni fogomÖnöket.
Október elsõ napján világszerte az idõs em-

bereket ünneplik. Ezt teszemmost én is, és sze-
retettel köszöntöm valamennyi dömsödi idõs-
korú lakótársunkat, minden jót kívánva Nekik
magánéletükhöz. Kérem, hogy tanácsaikkal,
aktív részvételükkel továbbra is segítsék mun-
kánkat. Október 6-án az aradi vértanúkra emlé-
kezünk, míg 23-án, nemzeti ünnepünkön az
1956-os forradalom résztvevõire. Várok min-
denkit az emlékezõ ünnepségre.

Bencze István
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Születtek:
Baráth István � Bulyáki Brigitta

DORINA
Nagy Sándor �MartonMarcella

LARA
Tóth Sándor � Tasi Tünde

BOGLÁRKA
Törõcsik Zoltán �Meidl Szilvia

DÓRA

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
Gálpál Jánosné 52 éves
VargaGábor 76 éves
VadKálmánGábor 57 éves
Várkonyi Béla 51 éves
Keresztesi Gergely 51 éves
Magyar Antal 73 éves

Anyakönyvi hírek

Állatorvosi ügyelet
2008. október 4-5.

Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06-20-924-2367

2008. október 11-12.
Dr. FábiánMiklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-961-1694

2008. október 19.
Ifj. dr. FábiánMiklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507

2008. október 23-24.
Dr. Ivanics Ervin

Dömsöd, Tókert u. 2.
Tel.: 06-30-266-3271

2008. október 25-26.
Dr. Guba Sándor

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

2008. november 1-2.
Dr.Mészáros János

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

HÁZIORVOSIRENDELÉS

I. körzet: Dr. HornyákEdit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: hétfõ, szerda: 13.00�17.00 óráig
kedd, csütörtök: 07.30�11.00 óráig
péntek: 07.30�11.00 óráig
II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfõ-péntek: 07.30�11.00 óráig
csütörtök: 16.00�17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30�11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00�17.00 óráig
péntek: 07.30�11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelõ:Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:

07.30�11.00 óráig
szerda: 13.00�16.30 óráig

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idõ: hétfõtõl�csütörtökig:

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

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

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

HorváthMiklósnét

95.
születésnapja alkalmából

sok-sok szeretettel

és további

jó egészséget

kívánva

köszönti:

leánya, veje

és unokái
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2008. szeptember 10-i
nyilvános ülésén az alábbi döntéseket
hozta.

Az ülés napirendjénekmeghatározása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület egyhangú szavazással az

alábbiak szerint döntött az ülés napirendjérõl:
124/2008. (IX. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozzameg:
1.) Jelentés a lejárt határidejû testületi határoza-

tok végrehajtásáról
2.) A polgármester tájékoztatója a két ülés kö-

zött eltelt idõszak eseményeirõl
3.) Tájékoztató az önkormányzat és intézmé-

nyei 2008. évi költségvetésének elsõ féléves
teljesítésérõl

4.) A mûködésképtelen önkormányzatok egyéb
támogatására pályázat benyújtása

5.) Az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetésérõl szóló 4/2008. (II. 15.) ren-
delet módosítása

6.) Dömsöd Nyárfa sétány 3761/14 hrsz-ú köz-
út ingatlanrendezése

7.) A Közoktatási Esélyegyenlõségi Program
jóváhagyása

8.) AKözép-magyarországi Regionális Fejlesz-
tési Tanács KMRFT-TRFC-2008. kódszá-
mú pályázat benyújtása � a településképet
javító tevékenységekre

9.) Dömsöd, Öv utca 1557/2 hrsz-ú ingatlan és
az 1548 hrsz-ú ingatlant érintõ területrende-
zés (földcsere)

10.) AKMRFT-TEUT-2008. pályázat keretében
megvalósuló,Kígyóutca ésGyóni utca bur-
kolat-felújítására érkezett árajánlatokat vé-
leményezõ bíráló bizottságmegválasztása

11.) Az RSD vízgazdálkodásának és vízminõ-
ségének javítását célzó projekt keretében
önkormányzati társulás létrehozása

12.) Egyebek
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos

1. Jelentés a lejárt határidejû testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta a következõ határozatot
125/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tá-
jékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

2. A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta a következõ határozatot
126/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt idõszakban tett intézkedéseirõl
szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

3. Tájékoztató az önkormányzat és intézmé-
nyei 2008. évi költségvetésének elsõ féléves
teljesítésérõl
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta a következõ határozatot
127/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete figyelembe véve dr. Schmidt
Géza szakértõi véleményét és a Gazdasági Bi-
zottság javaslatát, az önkormányzat és intézmé-
nyei 2008. évi költségvetési gazdálkodásának
elsõ féléves teljesítésérõl szóló beszámolót, an-
nak keretében az adóbehajtási tevékenységrõl
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

4.) A mûködésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatására pályázat benyúj-
tása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta a következõ határozatot
128/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 6. számúmellékleté-
nek 3. pontjában szabályozott, amûködésképte-
len helyi önkormányzatok egyéb támogatására,
a költségvetési forráshiány erejéig.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos 2008. november 28-ig.

5.) Az önkormányzat és intézményei 2008.
évi költségvetésérõl szóló 4/2008. (II. 15.)
rendeletmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

megalkotta az alábbi rendeletet:
DömsödNagyközségiÖnkormányzatKépvi-
selõ-testületének 16/2008. (IX. 11.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi

költségvetésérõl szóló 4/2008. (II.15.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetésének idõpontja: 2008.

szeptember 11.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2008.

szeptember 11.
6.) Dömsöd Nyárfa sétány 3761/14 hrsz-ú

közút ingatlanrendezése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta az alábbi határozatot:
129/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévõ 3761/14 hrsz-ú közút rendezése céljából,
figyelembe véve a területen kialakult használati
viszonyokat, a GEODOLIT 2005. Kft. által ké-
szített 65/2007. munkaszámú változási vázrajz
alapján az alábbi határozatot hozza:
A képviselõ-testület az önkormányzat tulaj-

donában lévõ 3761/14 hrsz-ú ingatlanból 87
m2 nagyságú területrészt elad magánszemély
vevõknek 1/2-1/2 tulajdoni hányadban,
121.800 Ft, azaz Százhuszonegyezer-nyolc-
száz forint vételárért.
A képviselõ-testület az önkormányzat tulaj-

donában lévõ 3761/14 hrsz-ú ingatlanból 87
m2 nagyságú területrészt elad, magánszemély
vevõknek 121.800 Ft, azaz Százhuszonegy-
ezer-nyolcszáz forint vételárért.
A képviselõ-testület az önkormányzat tulaj-

donában lévõ 3761/14 hrsz-ú ingatlanból 52
m2 nagyságú területrészt elad, magánszemély
vevõknek 72.800 Ft, azaz Hetvenkétezer-
nyolcszáz forint vételárért.
A képviselõ-testület az önkormányzat tulaj-

donában lévõ 3761/14 hrsz-ú ingatlanból 27
m2 nagyságú területrészt elad, magánszemély
vevõknek 37.800 Ft, azaz Harminchétezer-
nyolcszáz forint vételárért.
Aképviselõ-testület az adásvétellel összefüg-

gésben a 3761/14 hrsz-ú forgalomképtelen köz-
út ingatlanra vonatkozó tulajdonjogi korlátozást
feloldja, az ingatlant forgalomképesnek nyilvá-
nítja.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert az adásvételi szerzõdések
aláírására.
Felelõs:Bencze István
Határidõ: szerzõdéskötésre 2008. október 31.

7.) A Közoktatási Esélyegyenlõségi Program
jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta a következõ határozatot:
130/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete, figyelembe véve az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság véleményét,
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Közok-
tatási Esélyegyenlõségi Programját jóváhagyja

Önkormányzati Hírek
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azzal, hogy a közoktatási intézményfenntartó
társulások alapításából adódó módosításokat,
továbbá az oktatási intézmények vezetõi által
javasolt kiegészítéseket és javításokat át kell ve-
zetni a tanulmány végleges szövegén.
Felelõs: közoktatási intézmények vezetõi
Határidõ: a dokumentumvégleges szövegé-

nek elkészítésére 2008. november 30.
8.) A Közép-magyarországi Regionális Fej-

lesztési Tanács KMRFT-TRFC-2008.
kódszámúpályázat benyújtása � a telepü-
lésképet javító tevékenységekre
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta a következõ határozatot:
131/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete pályázatot kíván benyújtani a
KMRT terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
/TRFC/ keretében meghirdetett �Területfejlesz-
tési programjának közérdekû önkéntes munka-
végzés keretében megvalósuló, településképet
javító tevékenység� megnevezésû KMRFT-
TRFC-2008 kódszámú pályázatra.
A képviselõ-testület a pályázat keretében a

Dömsöd Széchenyi út � Esze Tamás utca ke-
resztezõdésében lévõ tér parkosítását � zöldpar-
koló kialakítását kívánjamegvalósítani.
A kivitelezés összköltsége 2.850.000 Ft. A

képviselõ-testület a saját erõt, a beruházás össz-
költségének 20%-át, azaz 570.000 Ft-ot az ön-
kormányzat költségvetésébõl a város- és köz-
séggazdálkodási feladat dologi kiadásaiból a
4/2008. (II. 15.) számú költségvetési rendelet
3/a sz. mellékletének 11. sorában elkülönítve
biztosítja.
A képviselõ-testület elfogadja a Pannon Fej-

lesztõ Kft. ajánlatát, és megbízza a pályázat el-
készítésével.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert a pályázatkészítéssel kap-
csolatos szerzõdésekmegkötésére.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: a pályázat benyújtására 2008. ok-

tóber 1.
9.) Dömsöd, Öv utca 1557/2 hrsz-ú ingatlan

és az 1548 hrsz-ú ingatlant érintõ terület-
rendezés (földcsere)
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta a következõ határozatot:
132/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az önkormányzat településszer-
kezeti tervével összhangban útrendezés céljából
az alábbi határozatot hozza.
A képviselõ-testület hozzájárul a tulajdoná-

ban lévõ 1557/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, va-
lamint az önkormányzat tulajdonát képezõ
1548 hrsz alatti ingatlanok közötti 12 m2 nagy-
ságú területrész közötti cseréhez.

Az ingatlanrészek értéke a 2.500 Ft/m2 árat
alapul véve 30.000 Ft.
A képviselõ-testület a cserével összefüggés-

ben az 1548 hrsz-ú forgalomképtelen közút in-
gatlanra vonatkozó tulajdonjogi korlátozást fel-
oldja, a területrészt forgalomképesnek nyilvá-
nítja.
A cserével kapcsolatos ügyletkötési és igaz-

gatási költségeket az önkormányzat viseli, a te-
lekalakítás költsége a magánszemély tulajdo-
nost terheli.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert a csereszerzõdés aláírásá-
ra, az ügylettel kapcsolatos egyéb nyilatkozatok
megtételére.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: a szerzõdés megkötésére 2008.

október 31.
10.) A KMRFT-TEUT-2008. pályázat kere-

tében megvalósuló Kígyó utca és Gyóni
utca burkolat felújítására érkezett ár-
ajánlatokat véleményezõ bíráló bizott-
ságmegválasztása

(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta a következõ határozatot:
133/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a KMRFT-TEUT-2008. pályá-
zat keretébenmegvalósulóKígyó utca ésGyóni
utca burkolat-felújítására érkezett árajánlatok
véleményezésére, a beruházás kivitelezõjének
kiválasztására háromtagú Bíráló Bizottságot
hoz létre.
ABíráló Bizottság tagjai:
Bencze István polgármester
Sallai Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
Varga László fõtanácsos
A képviselõ-testület a kivitelezõ kiválasztá-

sára vonatkozó bírálati szempontot a követke-
zõk szerint határozzameg:
A beérkezett ajánlatok pénzügyi, mûszaki

adatai összevetése és értékelése alapján az ösz-
szességében legjobb ajánlatot kell kiválasztani.
A bizottság megbízatása a határozatban fog-

lalt feladat elvégzésével szûnik meg. A Bizott-
ság döntésérõl Bencze István polgármester ad
tájékoztatást, a kivitelezõ kiválasztását követõ
soron következõ testületi ülésen.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság
által kiválasztott kivitelezõvel a vállalkozási
szerzõdést megkösse.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: kivitelezõ kiválasztására 2008.

szeptember 30.
11.) Az RSD vízgazdálkodásának és vízmi-

nõségének javítását célzó projekt keretében ön-
kormányzati társulás létrehozása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen szavazattal 1 tar-

tózkodás mellett meghozta a következõ határo-
zatot:

134/2008. (IX. 10.) kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzatának

képviselõ-testülete kiemelten érdekelt és el-
kötelezett a Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ág
vízgazdálkodásának és vízminõségének javí-
tásában.
A képviselõ-testület kifejezi azon szándékát,

hogy �A szennyezõanyagok kivezetése a parti
sávból� elnevezésû projektelemmegvalósításá-
val kívánjamegoldani a település parti sávjában
a kommunális vízhasználatból származó víz-
szennyezõ anyagok kivezetését és ezzel a víz-
test kémia és mikrobiológiai terheltségének
csökkentését.
E cél érdekében:

1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzata részt
kíván venni a Ráckevei- (Soroksári-) Duna-
ág vízgazdálkodásának és vízminõségének
javítására irányuló és EU támogatásra számot
tartó projekt keretein belül �A szennyezõ-
anyagok kivezetése a parti sávból� elnevezé-
sû projektelem megvalósításában, melynek
keretében a Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ág
parti sávjában közel 9.000 ingatlan kommu-
nális szennyvizének megfelelõ elvezetése,
tisztítása és elhelyezésemegoldhatóvá válna.

2. Egyetért azzal, hogy a fenti cél elérése érde-
kében az érintett 14 települési önkormányzat
közösen nyújtson be pályázatot az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) 2.2.1.
komplex vízvédelmi beruházások pályázati
program keretében, várhatóan egy új pályá-
zati konstrukcióban.

3. Egyetért azzal, hogy a jogszabályi és a pályá-
zati elõírásoknak megfelelõen a pályázat be-
nyújtására és a projekt-beruházás megvalósí-
tására az abban érintett 14 települési önkor-
mányzat jogi személyiséggel rendelkezõ ön-
kormányzati társulást hozzon létre.

4. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgár-
mestert (illetékes bizottságot) az önkormány-
zati társulási megállapodás elõkészítésében
való közremûködésre, majd annak elõterjesz-
tésére.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvise-
lõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõ-
könyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a domsod@domsod.hu önkormányzati honla-
pon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes
hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinekmeg-

hívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és
az önkormányzati honlapon tesszük közzé.

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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Az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege 8.841.600 Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

A fejlesztéssel érintett ingatlan irodaépülete
1950-ben épült, családi házként funkcionált
1991-ig, amikor az önkormányzat tulajdonába
került. Ezt követõen beruházást nem hajtottak
végre az épületen, a külsõ-belsõ akadálymente-
sítés nem megoldott. Az intézmény szolgálta-
tásait több száz ember veszi igénybe havonta,
közülük kb. 10-11% valamilyen fogyatékkal
élõ személy. A szolgálat mûködési területe ki-
terjed Apaj lakosságára is.
A tervezett beruházás célja az épület aka-

dálymentesítése, amely magába foglalja a
fizikai és infokommunikációs akadálymen-
tesítést.

A fejlesztés keretébenmegvalósul:

�mozgássérültek esélyegyenlõségét biztosító
fizikai akadálymentesítés (szintkülönbség
nélküli járdák, csúszásmentes járófelületek,
parkoló kialakítása, rámpa készítése, bejárat
átalakítása, információs szolgálat és elõtér ki-
alakítása, illemhely-kialakítás a kerekesszé-
ket használók számára)

� hallássérültek esélyegyenlõségének biztosí-
tására indukciós hurok elhelyezése a várako-
zó helyiségben

Az átalakítás nemcsak a fogyatékos szemé-
lyekre, hanem a településen nagy számban élõ
idõs korú lakosság számára is jelentõs segítsé-
get nyújt a mindennapi ügyek intézésekor.
A beruházás megvalósításának hosszú távú

hatása a fogyatékkal élõk társadalmi beillesz-
kedését tekintve mutatkozik meg. Az akadály-
mentes ügyintézés egyenlõ esélyt biztosít szá-
mukra, ezáltal pedig nemcsak a társadalmi el-
fogadást segíti, de lehetõvé teszi az élhetõbb
életet be.
Az épület átalakítása 2008 októberében kez-

dõdik. Az akadálymentesítés megközelítõleg 2
hónapot vesz igénybe. A munkálatok ideje
alatt az intézmény a Petõfi téri iskolában fo-
gadja ügyfeleit.

ZsinkóMárta szolgálatvezetõ

Tisztelt Dömsödi Lakosok!
A tájékoztató célja, hogy a lakosság átfogóbb

képet kapjon a szelektív hulladékgyûjtés rend-
szerérõl, valamint a gyûjtõszigetek rendeltetés-
szerû használatáról.
A hulladékgazdálkodás egyik legfontosabb

alapelve a minimalizálás, azaz törekedni kell a
hulladéklerakóra kerülõ anyagok mennyiségé-
nek csökkentésére. Ennek egyik módja a sze-
lektív hulladékgyûjtés, melynek lényege, hogy
a háztartási hulladékot anyagfajták (frakciók)
szerint elkülönítve gyûjtjük.
A szelektív gyûjtés elõnye, hogy az így gyûj-

tött hulladékmennyiség nem telíti a hulladékle-
rakót, valamint a hulladék visszakerül a terme-
lésbe, mint olcsó alapanyag.
Községünkben a szelektív hulladék gyûjté-

sét, szállítását, átmeneti tárolását és elõkezelését
a Bio-Pannónia Kft. végzi.
A papír és a PET palack ürítését egy több-

funkciós felépítménnyel ellátott, IVECO típusú
hulladékgyûjtõ jármûvel végezzük. Ez a jármû
alkalmas a lakossági kukák és a szelektív gyûjtõ-
edények ürítésére is. Ebbõl adódhat az a félreér-
tés, miszerint a kommunális hulladékkal együtt
gyûjtjük a szelektív hulladékot. A hét egyik nap-
ján csak a papírt ürítjük, egy másik nap csak a
PET palackot, a hét többi napján pedig a lakos-
sági (kukás) hulladékot gyûjti az autó.
Hasonló a helyzet a fémmel és az üveggel is.

Ezeket egy osztott kamrás felépítménnyel ellá-
tott hulladékgyûjtõ jármû üríti heti egyszer. Itt a
raktér egy fallal van kettéválasztva 2:1 arány-

ban. A kisebb rekeszbe kerül az üveg, míg a
fém dobozoknak a nagyobb rekesz ad helyet.
Így a hulladék nem keveredik a gyûjtés során.
A szelektíven gyûjtött hulladék elõkezelését

(válogatás, bálázás) Dunaújvárosban végzik,
majd újrahasznosításra elszállítják.
Dömsöd területén 3 db szelektív hulladék-

gyûjtõ sziget áll a lakosság szolgálatában:
� OMKparkoló
�Horváth-kert Bocskai u. felõli parkoló
� Szabadság u. � Bodrog köz
Ezeken a helyeken az alábbi 4 frakcióban

gyûjthetnek szelektíven:
PETpalack:
A PET palackot kupak nélkül, összepréselve

helyezzük a sárga címkével ellátott edénybe.
Laposra taposott palackból 2-3-szor több fér a
gyûjtõedénybe. Lehetõség szerint öblítsük el a
palackokat gyûjtõedénybe helyezés elõtt, ezzel
csökkentve a szaghatást, valamint a feldolgozás
(tisztítás) költségeit.
Papír:
A papírt a kék címkével ellátott edénybe he-

lyezzük, méretre vágva, hogy ne tömítse el a
gyûjtõedényt. Ne gyûrjük az edény nyílásába a
kartondobozt, mert az megakad annak felsõ ré-
szében, így a gyûjtõedény ürítésig nem használ-
ható, annak ellenére, hogy gyakorlatilag üres. A
begyûrt kartonpapír eltávolítása munkatársa-
inknak is sok gondot okoz.
Fémdoboz:
A fémdobozt összepréselve, kiöblítve he-

lyezzük a szürke címkével ellátott edénybe.

Mindig figyeljék az edényre felragasztott tájé-
koztatást.
Vegyes üveg:
Az üveget a zöld címkéjû edénybe helyez-

zük. A �vegyes� jelzõ a gyûjtési formát jelzi,
vagyis a fehér és a színes üveg egyaránt elhe-
lyezhetõ ezekben az edényekben.
Fontos!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a gyûj-

tõedényekre felragasztott matricákat, ezek se-
gítséget nyújtanak a szelektív gyûjtés rendelte-
tésszerû használatához.
Kommunális (vegyes) hulladékot ne helyez-

zenek a gyûjtõszigetekmellé!
Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!

Tisztelettel:
Bodrogi Attila
üzemigazgató

Bio-PannóniaKft.

Dömsöd � Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ
Intézményi Társulás irodaépületének

komplex akadálymentesítése Dömsödön

Tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtésrõl!
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TiszteltDömsödi Lakosok!
A PR-TELECOM, mint a hazai kábeles piac

jelentõs szolgáltatója, ezúton köszönti Önöket!
Örömmel értesítjük, hogy társaságunk Döm-

södön befejezte a kábeltelevíziós és távközlési há-
lózat átépítését. Ennek köszönhetõen 2008. szep-
tember15-tõl akábelTVmellett azÖnök számá-
ra is elérhetõvé válik az analóg és digitális TV, a
szélessávú internet és a vezetékes telefon szol-
gáltatásunk. Engedjékmeg, hogy a hozzánk érke-
zõ számos visszajelzés és érdeklõdés hatására rö-
viden összefoglaljuk szolgáltatásaink elõnyeit:

Kábel TV:
Gazdag csatornaválaszték � analóg és digi-

tális mûsorkínálatunkban összesen több mint
száz csatornából választhatnak, amely a többség
igényein túl egyedi elvárásokat is maximálisan
kielégít.
�Analóg TV csomagunkban (PR-gamma plusz)
53 televíziós csatornamûsorát élvezhetik.

�Digitális TV � a széles mûsorkínálaton, vala-
mint a kiváló kép- és hangminõségen túl olyan
kényelmi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek,
mint elektronikus mûsorújság (EPG), nyelvvá-
lasztás vagy a gyermekzár.

Internet:
�Kényelmes �munkatársaink azÖnök számító-
gépére telepítik a szolgáltatást.

�Gyors � nemcsak az internetezés letöltésének,
hanem a feltöltésének sebességére is kiemelt fi-
gyelmet fordítunk.

�Korlátlan � idõben és adatmennyiség letölté-
sében korlátlan hozzáférést biztosítunk a nap
24 órájában.

�Kedvezõ árfekvés � ráadásul nem szükséges
hozzá vezetékes telefon elõfizetés!

Telefon:
�Alacsony havidíj � mellyel évente akár több
tízezer forintot is megtakaríthatnak. A havidí-
jért két telefonszámot is kaphatnak, több szol-
gáltatás együttes megrendelése esetén pedig to-
vábbi kedvezményeinkben részesülhetnek!

�Kedvezõ percdíjak � mind belföldi, mind pe-
dig nemzetközi hívásirányokba.

�A telefonálási szokásokon semkell változtat-
ni � a meglévõ készülékeket tovább használ-
hatják, jelenlegi telefonszámukatmegtarthatják
(számhordozás) és nincsenek bonyolult elõhí-
vószámok sem.

Amennyiben további kérdéseik, észrevételeik
vannak, kérjük hívják a 1231-es hívószámon éj-
jel-nappal elérhetõ telefonos ügyfélszolgálatun-
kat, forduljanak a Szigethalom, Mû út 2/A
szám alatti területi ügyfélszolgálati irodánk
munkatársaihoz (nyitva tartás: hétfõ: 8.00�
18.00, kedd és csütörtök: 8.00�17.00, szerda:
13.00�17.00, péntek: 8.00�12.00) vagy látogas-
sanak el awww.pr.hu honlapunkra!Ha a nyitva-
tartási idõben nem tudnak eljönni ügyfélszolgá-
latunkra, hívják üzletkötõ kollegáinkat, és õk a
megbeszélt idõpontban házhoz mennek. (Szabó
Tibor: 06-70-774-1411, Baradlai Györgyné:
06-20-488-8141)
Tisztelettel:

PR-TELECOM

A gyermekbalesetek megelõzése érdekében
a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Baleset-
megelõzési Bizottsága a rendõrkapitányságok
bevonásávalminden évbenmegszervezi a szep-
temberi iskolakezdési akciót, melynek kereté-
ben a közlekedésbiztonsági szempontból veszé-
lyeztetett általános iskolák környékén a kapi-
tányságok fokozott rendõri jelenlétet biztosíta-
nak a napi oktatás kezdetén és befejezésekor.
Kiemelt figyelmet fordítanak a gépjármûveze-
tõk jogkövetõ magatartásának ellenõrzésére,
fõként a biztonsági öv és a biztonsági gyermek-
ülés használatára, segítik a gyermekek bizton-
ságos közlekedését, a pedagógusokkal közösen
pedig baleset-megelõzési témájú elõadásokat,
oktatásokat szerveznek a tanulók számára.
A gyermekek önálló és biztonságos közleke-

désre való felkészítésében természetesen rend-
kívül fontos a szülõk szerepe is.
Figyelembe kell venni, hogy a tanulók jelen-

tõs része gyalogosan vagy kerékpárral jár isko-
lába, a közlekedés résztvevõi közül pedig õk
vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben. En-
nek ellenére gyakran nincsenek tisztában az
alapvetõ közlekedési szabályokkal, figyelmet-
lenül közlekednek, amit az is bizonyít, hogy a
balesetek mintegy 40%-ánál az érintett korosz-
tály szabályszegõmagatartása járul hozzá a bal-
eset bekövetkeztéhez.
Kérjük a szülõket, hogy iskolába indulás elõtt

beszéljék meg a gyermekekkel a lehetséges
közlekedési útvonalakat, ismételjék át velük a
szükséges közlekedési szabályokat, hívják fel
figyelmüket a lehetséges veszélyhelyzetekre!
A gyalogosan közlekedõ kisebb gyermekek-

kel � fõleg az elsõ osztályt megkezdõkkel � az
elsõ napokban közösen tegyék meg az érintett
útvonalat, beszéljék meg, hol (lehetõleg a járda
belsõ részén) és hogyan (a közlekedési szabá-
lyok figyelembevételével, kellõ körültekintés-
sel és óvatossággal) közlekedjenek, különös-
képpen figyelve az úttesten való átkelés helyszí-
nére és módjára (gyalogos-átkelõhelyen, útke-
resztezõdésben, járdaszigetnél próbáljanak át-
kelni, takarásból lehetõség szerint ne lépjenek
az úttestre, ne próbáljanak átszaladni a gépjár-
mûvek elõtt�).
Sötétedés után a gyermek jobb láthatósága

érdekében jó szolgálatot tesznek a különbözõ
módon viselhetõ fényvisszaverõ kiegészítõk
(matricák, prizmák, karpántok, mellény�).
Ha a gyermek kerékpárral közlekedik a lakó-

hely és a tanintézet között, érdemesmár jó elõre
biztonságos kerékpárútvonalat kijelölni az ott-
hon és az iskola között, melyet kezdetben szin-
tén közösen kell végigjárni, közben pedig fel
kell hívni a gyermek figyelmét a veszélyes pon-
tokra (magas járdaszegély, kapu illetve garázs

be nem látható ki- és bejárója, meredek, közvet-
lenül úttestre vezetõ terek és utcák, útburkolati
hibák...).
Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás,

ezért lényeges, hogy a mûvelet megkezdése
elõtt a kerékpárosmindig nézzen hátra, és ne fe-
ledkezzen meg az irányjelzésrõl sem. Szintén
gyakori baleseti ok az elsõbbség meg nem adá-
sa, ezért az ide vonatkozó szabályokat is meg
kell ismertetni a gyermekekkel. Azt is tudniuk
kell, hogy csak 12. életévük betöltése után ke-
rékpározhatnak fõútvonalon, és a kerékpáron
egyáltalán nem szállíthatják társaikat.
A biztonságos kerékpározáshoz aKRESZ is-

merete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a
jármûvek megfelelõ felszerelése, mûszaki álla-
pota is.
Elindulás elõtt ellenõrizni kell a jármû 7 kö-

telezõ felszerelését, melyeket 3 csoportba sorol-
hatunk :
�Látni és látszani: elöl fehér vagy kadmiumsár-
ga lámpa, hátul piros lámpa vagy villogó és pi-
ros fényvisszaverõ, az elsõ keréken sárga kül-
lõprizma

�Megállás: elsõ és hátsó fék
�Hangjelzés: csengõ
Ködös, borongós idõ vagy esõ esetén már

korlátozottak a látási viszonyok, a kerékpárok
kivilágítása ilyenkor is nagyon fontos! Jól mû-
ködõ világítás, fényvisszaverõ eszközök és
megfelelõ öltözék (feltûnõ színû ruha, fényvisz-
szaverõ kiegészítõk) esetén a biciklizõkmég es-
te is jól láthatóvá válnak.
Ezen alapvetõ szabályok és tanácsok betartá-

sával jelentõsen csökkenthetõ a gyermekbal-
esetek kockázata.
Kérjük a gépjármûvezetõket, hogy az általuk

szállított gyerekek biztonsága mellett fokozot-
tan figyeljenek a többi gyermekre is, hiszen a
szünidõ befejezõdése után a tanulók gyakrab-
ban közlekednek figyelmetlenül, idõbe telik,
míg ismét felveszik a napi ritmust és visszazök-
kennek amegszokott rendbe!
Vegyék figyelembe, hogy a gyalogosan köz-

lekedõk idõnként vigyázatlanul, hirtelen vagy
takarásból lépnek az úttestre, tiltott helyen vagy
tilos jelzés ellenére próbálnak az úttesten átkel-
ni. A kerékpározó gyermekek által okozott köz-
lekedési balesetek legfõbb oka pedig a figyel-
metlenség mellett a szabálytalan kanyarodás és
az elsõbbségmeg nem adása.
A gyermekbalesetek megelõzése érdekében

fõleg a tanintézmények környezetében, busz-
megállóknál, gyalogátkelõhelyeknél kell na-
gyobb körültekintéssel, a megfelelõ sebességet
megválasztva közlekedni.

PestMegyei Rendõr-fõkapitányság

Gyermekeink biztonságáért:
tanévkezdés
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Kevés házról mond-
ható el a faluban, hogy
eredeti arculatát ma is
magán viseli! A köz-
pontból a katolikus
templom felé haladva,
nádtetõs kedves kis
épületegyüttes csalogat-
ja az arra látogatót.
Nemcsak a tiszta fehér
falak, nádtetõ és a gon-
dosan rendben tartott
udvar hívogat, hanem
egyfajta belsõ késztetés,
hogy beléphessünk ab-
ba a kis parasztházba,
melyben egykor maga
Petõfi Sándor lakott itt-
tartózkodása idején!
Az önkormányzat

okos döntéssel az udvar
másik sarkában levõ
épületben helyezte el
Bazsonyi Arany és Ve-

csési Sándor festményeit, melyek bárki számáramegtekinthetõek.
Említésre méltó még, hogy a kedves kis udvar a két régi épülettel,

(mintegy élõ díszletet képezve) évek óta méltó színhelye a Zenés Nyári
Esték rendezvénysorozatnak.

Az épületek állagánakmegóvása az Önkormányzat feladata.
Fehér Lászlóné, a Petõfi Múzeum igazgatója elmondta, hogy a

nyári viharok olyannyira megrongálták a tetõt, hogy a víz már a fala-
kat is áztatta.
� Hogyan sikerült finanszírozni ezt a felújítást? � kérdeztem Varga

Lászlómûszaki fõtanácsost.
� A mûszaki felmérés után megállapításra került, hogy az épület oly

módonmegrongálódott, hogy azmár a kiállítási tárgyakat veszélyeztette!
A nádazásra kért költségvetések 1.800.000 Ft-ról szóltak, melyet az

Önkormányzat nem tudott volna finanszírozni!
A július végi viharkár viszont lehetõvé tette, hogy a biztosító felé eljár-

junk, ahonnan 870.000 Ft mértékben kártérítést kaptunk. Így az Önkor-
mányzat a fennmaradó 840.000 Ft-ot pótolta.
Így a kivitelezõ felé 1.710.000 Ft-ot kellett megfizetni, mert a község-

gazdálkodási csoport átvállalta a bontott nád elszállítását, csökkentve a
költségeket.
Amúzeummal egy udvarban lévõ képtár tetõszegésére is jutott a keret-

bõl. Ez azért volt szükséges, mert ennél az épületnél is beázott a tetõ.

A tatarozás helyszínére látogatva Kállai Tibor, Farkas Antal és Pipó
József nádazók készségesen válaszoltak kérdéseimre!

�Mennyire jellemzõ amai világban a nádazás?
� Hajdúböszörményrõl jöttünk, és elmondhatjuk, hogy itt a Hortobágy

környékén nagyon is él az épületek nádazásának igénye! A legkülönfé-
lébb helyeken dolgoztunkmár, így például skanzenban, hodályokon, ma-
gán- és tájjellegû házakon is.
�Milyen szerszámokkal ésmilyen anyaggal dolgoznak?
� Régen fából készültek a nádazás eszközei, ma már alumínium és

öntvény anyagból. Az idõk folyamán megváltozott, fejlõdött a tech-
nológia is!
Természetesen nagyon fontos a nád minõsége! Mi csak kidolgozott,

tisztított rövid náddal (180-190 cm hosszú) dolgozunk. A tetõfedés so-
rán ugyanis tömöríteni kell! A vékonnyal annyira lehet bánni, hogy tö-
mörítés után 2 cm látszik ki, míg a vastag nád 10 cm-re is kilátszik. Eb-
ben aztán szívesen tanyáznak madarak, bogarak, és nagyon hamar szét-
túrják a tetõt.
�Ennél az épületnél mi volt amenete amunkának?
�APetõfiMúzeum nádazása 15 nap alatt történt meg. Legelõször a ré-

gi nád letakarításával indítottunk.
Maga a nádazás az eresztõl felfelé kezdõdik. 40-50 cm-re lécezünk, és

minden sor léc le van varrva. Ezekhez a lécekhez betonvassal és a drótok
végére erõsített csavarral (slufival) rögzítjük a nádat, oldalt pedig 30 cm-
enként rögzítünk.
Ha felértünk a gerinchez, az ereszvastagságnak megfelelõ vastag visz-

szasort kell elhelyezni. Ezután nádpallóval leszegjük, végül pedig a gerin-
cet lelovaljuk. Így áll össze az egész. Hamindezzel végeztünk, akkormég
simára ütjük, leseperjük, egyszóval visszatakarítjuk a tetõt.
�Kéremmutassanak be egy-két jellegzetes szerszámot!
� Érdekes a lefogató tüske! Egy sor nádat fogatunk le vele. Ennek a se-

gítségével lehet szabályozni, hogymilyen vastag legyen a tetõ.

A slufit is említettük már, a drótok végére erõsített csavar, mely a nád
rögzítésére szolgál.
Bármilyen furcsán hangzik, de varrótût, illetve ennek egy másik

változatát, a kettõstût is használjuk a nádazás során. Ez a szerszám is
a rögzítés segédeszköze. A henk ütõ pedig tömörítésre szolgáló szer-
szám.

A szép és esztétikus kivitelezéshez úgy gondolom, nem elegendõ a jó
szerszám és a kiválóminõségû alapanyag!
A legnagyobb szükség manapság a lelkiismerettel és becsülettel el-

végzett munkára van!
A Petõfi Múzeum tetõfelújítása jó ütemben haladt, szép munkában

gyönyörködhet az arra látogató!

-V.I.-

Újranádazták �Kukucskáné� házát�
(Felújították a Petõfi Múzeum tetõszerkezetét)

Akettõstû és a slufi

A lefogatótüskét Pipó József mutatja be
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Többéves otthon-tartózkodásom után kezd-
tem meg a 2008/2009-es nevelési-oktatási évet
újraDömsödön, demost a �dabi óvodában� kis-
csoportot vezetõ óvodapedagógusként, egy is-
kolás és egy oviba készülõ kislány anyukája-
ként. Úgy éreztem, hogy cikkemmel néhány jó
tanácsot sikerül adnom az aggódó anyukáknak.
A gyermekek életében hatalmas lépés, ami-

kor rendszeresen kezdenek óvodába járni. El-
szakadnak a megszokott környezetüktõl, ráadá-
sul az anyuka is elkezd dolgozni. Sok esetben a
szülõt is megviseli az elválás, egy új helyzet ki-
alakulása.
Amikor gyermekeink újszülöttként egy telje-

sen ismeretlen világba csöppennek, nehezen is-
merik ki magukat a körülöttük lévõ világban.
Elõször az ismerõs illatok, hangok jelentik a ka-
paszkodót, azután a mozdulatok, az arcok, a
szokások, a tárgyak is sorra kerülnek. Három-
éves kor felé ezek közül már néhány is elég,
hogy biztonságban érezze magát, ám a teljesen
idegen környezetet, ahol csupa idegen ember
veszi körül, talán felnõtt korában sem fogadja el
szívesen. Valljuk be, nekünk is össze kell szed-
nünk a bátorságunkat, amikor új társaságba, új
munkahelyre kerülünk, hát még ha szerettünk
aggodalmát érezzük a háttérbõl.
A szülõ, ha magabiztosságot sugároz a gyer-

meke felé az óvodába kerülés kapcsán, gyerme-
kében is megteremti a biztonságérzetet. Ilyen-
kor a kisgyermek sem aggódik annyira, hiszen
látja, hogy szülei sem teszik, tehát neki sincs
oka miért aggódni. A környezetváltozás azon-

ban mindig megterhelõ. A szülõknek meg kell
teremteniük a biztonságos kötõdés lehetõségét,
demeg kell tanulniuk azt is, hogyan engedjék el
a gyermeket, amikor azmármegérett rá. Sokak-
nak ez az �elengedés� nehezebb. Az apa, a
nagyszülõk segíthetnek ebben, hiszen rajtuk
nemuralkodik el az aggodalom, ami ösztönösen
elárasztja a legtöbb édesanyát. Az apa általában
nagyon jól ellensúlyozza az �anyatigrist�, aki
féltõn aggódik. Támogassuk a gyermek önálló-
ságát, bízzunk abban, hogymeg tud oldani bizo-
nyos problémákat maga is. Mindig türelemmel
forduljunk gyermekünk felé, ne siettessük az el-
válás folyamatát.
Mégis hogyan segíthetünk az óvodai életbe

való beszokás folyamatában? Lényeges lenne,
hogymár a beszoktatás elõtt fokozatosan legyen
a gyermeknek az óvoda napirendjéhez hasonló
életritmusa (az állandóság is biztonságot nyújt).
Beszélgessünk az oviról, mielõtt elkezdene

járni a kicsi. Ha már elkezdõdött az oviba járás,
legyünk következetesek: ne a gyermek irányít-
son abban, hogymikor megy oviba, mikor nem.
Ez a döntés a szülõ feladata és a felelõssége.Me-
séljünk gyermekünknek arról, hogy amikorÕ az
oviban van, mi mit csinálunk, hol vagyunk, hi-
szen fogalma sincs arról, hogy, mi az a �dolgo-
zás�.Kezdetben vigyük be a kedvencmacit, pár-
nát, rongyocskát, ettõl is biztonságban érzi ma-
gát. (A száraz cumi nem tartozik a behozható
kedvenc tárgyak közé, használatáról szoktassuk
le, mire óvodába lép!) Játsszunk velük kukucs-
káló, bújócska játékokat, labdajátékokat, fogócs-

kát,melyekmind az elszakadást szimbolizáló já-
tékok. Sokat segítenek a szorongások oldásá-
ban.Az esti elalvás elõtt szánjunk idõt a gyerme-
künkre, de akkor csak RÁ! Meséljünk, beszél-
gessünk, akár az oviról, ha jólesik neki, vagy ar-
ról, hogyan telt a napja stb. Törekedjünk arra,
hogy az otthon töltött idõt ne a TV elõtt töltse.
Soha ne fenyegessük az ovival, óvó nénivel!

Ne csapjuk be, hogy csak egy kicsit kell itt ma-
radnod; mindjárt jövök érted stb. Neki még
nincs idõérzéke, amindjárt is örökkévalóságnak
tûnhet. Mondjunk példát az óvoda napirendje
szerinti megfogalmazásban, pl.: ebéd elõtt, ebéd
után, alvás után stb. ezeketmegérti, még ha nem
is örül neki.
Ne rendezzünk hosszú-könnyes búcsúzko-

dást, ne szégyenítsükmeg.
Hét végén, ha módunk, idõnk van rá, tervez-

zünk közös programokat. Akár egy kis séta, ke-
rékpározás is elég ahhoz, hogy gyermekünk
érezze, fontos a szüleinek.
Kollégáimmal igyekszünk szeretetteljes lég-

kört biztosítani az újonnan érkezõknek és a ré-
gebben járóknak egyaránt kedves kis dalokkal,
mondókákkal, mesével, játékkal, esztétikus, ba-
rátságos környezettel.
Remélem, mindenkinek zökkenõmentesen

sikerül kezdeni az új évet jó egészségben, öröm-
mel és jókedvvel, új élményeket, tapasztalato-
kat és képességeket szerezve az óvodás, késõbb
iskolás éveire.

Baracsi Beáta
a dabi kiscsoportok óvó nénije

Az óvodai beszoktatás nehézségei

Ebben az esztendõben is, mint minden õsz-
szel, megkezdõdött a tanév a dömsödi Gróf
Széchenyi István Általános Iskolában. Mégis
más, különlegesebb volt ez a kezdés, mint a ko-
rábbi években.
2008. augusztus 15-én Dömsöd és Apaj Ön-

kormányzata között Intézményfenntartói Tár-
sulás jött létre a nevelési és oktatási intézmé-
nyeikmûködtetésére.
AGróf Széchenyi IstvánÁltalános Iskolának

tagiskolája lett az apaji Arany János Általános
Iskola, a tanévet már így kellett elõkészíteni,
szervezni.
� Miért vált szükségessé ez a lépés? �

kérdeztemMészáros Pálné igazgatónõt.
� A társulásban mûködõ intézmények maga-

sabb állami normatívához jutnak, amelyet a
fenntartók ígérete szerint, az iskolák fejlesztésé-
re kívánják fordítani. Az épületek korszerûsíté-
sére, a tárgyi és személyi feltételek javítására.
Mindhárom területen van mit fejlesztenünk.

Épületeink állapotát mindenki ismeri, az okta-
tást segítõ eszközök is folyamatosan korszerû-

södnek, mi is szeretnénk több modern számító-
gépet, interaktív táblát, de legalább ilyen fontos
lenne egy jól felszerelt játszóudvar a kicsiknek.
Tanulóink közül többnek lenne szüksége logo-
pédiai foglalkozásra, iskolapszichológus segít-
ségére, reméljük, rövidesen ilyen szakembere-
ket is tudunk alkalmazni.
Az utóbbi idõben elsõsorban társulásban lévõ

oktatási intézmények számára írtak ki pályáza-
tokat, talán ezen a téren is nagyobbak lesznek az
esélyeink.
A két iskola tekintetében megemlítenémmég

azt is, hogy a szakos ellátottságot tudjuk javítani.
A társulás hátterében pedig még az a kény-

szer is ott volt, hogy a Közoktatási törvény elõ-
írásai szerint nem maradhat önálló az az általá-
nos iskola, ahol a 7. vagy 8. évfolyamon 15 fõ-
nél alacsonyabb a létszám, és sajnos az apaji is-
kolában már ennek a feltételnek nem tudtak
megfelelni.
A társulást sem a diákok, sem a szülõk köz-

vetlenül nem érzékelik, mert Apajon továbbra
is mind a nyolc évfolyam a helyénmaradt, csak

a pedagógusok közül utaznak néhányan a két
település között.
� Milyen változásokat eredményezett ez az

egyesülés az iskolások és a pedagógusok életé-
ben?
�A tanévet sikerült zökkenõmentesen elindí-

tani! Tanulóink száma a tagiskolával együtt 629
fõ. A nevelési-oktatási feladatokat összességé-
ben 52 pedagógus látja el, illetve óraadókkal
együtt 55 fõ. Igyekeztünk a szakos ellátottságon
is javítani. A mindennapi nevelõ-oktató mun-
kán túl a tanév fõ feladata az intézményi doku-
mentumok egységesítése lesz.
Igyekszünk a gyerekek szabadidejét haszno-

san szervezni, megemlíteném a sportfoglalkozá-
sokat, szakköröket és aMûvészeti Iskola tansza-
kain való részvételt. AzApajon tanuló gyerekek
edzések és tömegsport formájában igénybe ve-
hetik a Sportközpont szolgáltatásait is.
Atantestületnek,mint a �LÁMPÁS�hordo-

zóinak, kívánok sok türelmet, erõt és jó egész-
séget hívatásuk teljesítéséhez!

-V.I.-

Tanévkezdés a dömsödi általános iskolában�
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Az emberek közötti kapcsolatteremtés leg-
magasabb formája a beszéd. Ahhoz, hogy gyer-
mekeink az iskolába lépés idejére mások szá-
mára is érthetõen tudják kifejezni a gondolatai-
kat, és pontosan értsék azt, amit nekik monda-
nak, oda kell figyelni a beszédfejlõdésükre.
Miért olyan fontos, hogy hogyan alakul a

gyermekeink beszéde?
Elsõsorban azért, mert az iskola nagyobb

részben szóbeliségre épül.
Az anyanyelvi szint megfelelõ fejlettsége

nélkülözhetetlen az olvasás�írás elsajátításá-
hoz, az ismeretszerzéshez, a tanuláshoz.
Az iskolába lépés feltétele tehát, hogy gyer-

mekünk értse mások beszédét, tudja elmondani
a gondolatait.
Nagyon fontos, hogyminél többet beszélges-

sünk a gyerekkel, mindenrõl, amit már megér-
tenek. A beszélgetések nagy haszna, hogy köz-
benmegtanulnak odafigyelni a beszélõre.
Bõvül a szókincsük, gyarapodnak ismerete-

ik, mintát kapnak az emberi kapcsolatteremtés-
hez, a kulturált társalgáshoz.
Fejlõdnek értelmi képességeik.
Játékok otthonra
� Szógyûjtõ játékok:
� foglalkozásokról
�meghatározott témáról�
� Fõfogalom körébe tartozó szavak gyûjtése:
� állatok (házi, állatkertben élõ�)
� virágok

� Szavak gyûjtésemeghatározott hanggal:
� �a�-val
� �e�-vel
� Szólánc: mondunk 1 szót, és a szó befejezõ

hangjával kell újabb szót mondani
Pl. ajtó � óra � ablak � kakas � só
� Ellentét párok gyûjtése (alacsony-magas�)
�Mondatbõvítõs játék
Pl. � A baba ül.

� A hajas baba ül.
� A hajas baba székben ül.

� Nyelvtörõk
� Mit mond a kép? (a látott képrõl mondatal-

kotás vagymesemondás)
�Mi jut róla eszedbe?
(Mondani kell egy szót a gyermeknek, pl. ka-

rácsonyfa: ami errõl az eszébe jut, azt el kell
mondania)
� És ami a legfontosabb, hogy hagyjuk a

gyermeket beszélni! Nem szabad folyamato-
san csendbenmaradásra utasítani!
� Beszéljük vele érthetõen, tagoltan!
� Beszéd közben forduljunk a gyermek felé!
� Nézzünk a szemébe, ha hozzá szólunk!
Cikksorozatomat Vekerdy Tamás gondola-

taival szeretném zárni.
�Ha az óvodák szakmailag jólmûködnek, az-

az ismerik az óvodás gyermek testi-lelki fejlõ-
désének törvényszerûségeit és az ezekbõl faka-
dó igényeket, szükségleteket, akkor nem törõd-
nek azzal, hogymit vár el tõlük az iskola!
Az õ feladatuk kizárólag az, hogy az általuk

felismert kisgyermekkori � óvodáskori szük-
ségleteket kielégítsék.
Ekkor teszik a legtöbbet a gyermekek valódi

fejlõdéséért.
Ha az iskola felkészült az óvodás gyermek

fogadására, akkor annak iskolai beilleszkedésé-
vel nem lesz probléma!�

Összegzésként megállapítható, hogy a gyer-
mek akkor válik iskolaéretté, hamár képes arra,
hogy a vele egykorúak társaságába beilleszked-
jen, és csoport kötelékben tudjon ismereteket
elsajátítani.
A legtöbb kisgyermek ezt a fejlettségi szintet

6. életévében éri el.
Kellõen nyitott, vágyik a változásra, várja a

�varázslatot�, hogy igazi iskolás legyen.
A legnagyobb felelõsség a szülõi házra és az

óvodára hárul, hogy ezt a pozitív várakozást
kellõen szinten tartsa.
Ezt követõen majd a tanító nénik feladata

lesz, hogy a �varázslat� tovább folytatódjon.

MadarászMária
óvodapedagógus

Köszönet!
Özv. Nagy Lász-

lóné vagyok. Szeret-
ném megköszönni
önöknek, amiért Csilla
nevû gyermekem részt
vehetett 2008 aug. 15-
tõl 21-ig Zamárdiban.
Élménnyel és sok jó
feladattal tölthette ezt
az egy hetet. Furcsa
volt nélküle és neki is
nélkülem ennyi idõt
távol tölteni. De meg-
érte! Barátokat talált
és olyan helyeken vol-

tak, ahová én soha nem tudtam volna elengedni. Elmesélte, hogy mikor merre
jártak, miket láttak.
Szeretnémmegragadni a lehetõséget és itt köszönnémmegCsengõdiné Erzsi-

ke segítségét!
Az Õ közbenjárásával sikerült kideríteni, hogy a munkahelyemrõl egyetlen

táppénzes papírt sem továbbítottak a TB felé, ennek következtében június óta
nem kaptam táppénzt (38.200 Ft-ból élek). Az iskolakezdés a nyakamon, a hely-
zetem kilátástalan volt. Szerencsére az önkormányzatnál tudtak segíteni, és ez-
úton szeretnék a Polgármester úrnak is köszönetet mondani!
Munkájukhoz sok sikert, erõt, egészséget és sok kitartást kívánok, magam és

gyermekem nevében!
Özv. NagyLászlóné és NagyCsilla

ISKOLAKEZDÉS VII.

Megkezdõdött a tanév,
játsszunk újra együtt!
Júniusi képrejtvényünk
megfejtésével két író
nevét kaptuk meg,
melyek a következõk:

Móra Ferenc és
Csukás István.

A helyes megfejtést
beküldõk: Budai Noé-
mi és Budai Levente.
Gratulálunk nekik!

Októberi feladványunk
is képregény, ahol egy
színésznõ és egy
színész nevét találhatjá-
tok ki!
A helyes megfejtéseket
juttassátok el hozzám,
vagy dobjátok be az
OMK bejáratánál elhe-
lyezett ládába.
A borítékra ne feled-
jétek ráírni a neveteket
és a jeligét!
JávorkánéRózsa néni

ÜgyeskedõSzeretném elmondani!



10 XVIII. évfolyam 10. szám

Rengeteg élmény, milliónyi kaland, patak,
hegyek és egy kis túrás csapat. Röviden egy
mondatban így mondanám el amit Szilvi és Pi-
roska tanár nénik megéltek Pénzesgyõrben a
lelkes gyereksereggel.

Kovács Sándorné, Ági: Augusztus 4-én dél-
után gyönyörû táj és kényelmes tábor fogadott
bennünket Pénzesgyõrben. Mindenki nagy iz-
galommal foglalta el a helyét, utána pedig ké-
szült a helyieket kifaggatni egy ki tud meg töb-
bet Pénzesgyõrrõl nevû játékban. Másnap esõ-
tõl áztatott, sáros erdei 6 km-es túrán vettünk
részt a Gerence patak mentén Bakonybélig. A
gyerekek nagy élménye volt, hogy a sárban da-
gonyázva, a patakon egy mohás, kidõlt fatör-
zsön átkelve, 2méteres erdei siklóval találkozva
igazi vadregényes tájon barangolva értünk célt.
Piroska és Szilvi tanár nénik minden napra iz-
galmasabbnál izgalmasabb programokat tarto-
gattak számunkra. Az egyik legizgalmasabb az
utolsó esti bátorságpróbás éjszakai túra volt,
amit minden csapat kiválóan teljesített. Sajná-
lattal vettük tudomásul, hogy hamar elszállt az
egy hét, és megérkezett értünk a busz, s indul-
tunk haza. Útközben még megálltunk a Bala-
tonnál és fürödtünk egy jót. A gyerekek nevé-
ben szeretném megköszönni Piroska és Szilvi
néni áldozatos, odaadó szervezését és a tábor
zavartalan lebonyolítását.

A táborozó gyerekek élménybeszámolói:

Burján Virág és Belencsik Krisztina: Na-
gyon jó volt a tábor, útközben megálltunk
Dégen, ahol egy szép kastélyt és egymég szebb
kertet néztünk meg. Azután elutaztunk Pénzes-
gyõrbõl Zircre, ahol az Apátság nagyon szép
volt,mindent aranyozva díszítettek.Az erdei tú-
ra is nagyon izgalmas volt, térképet olvastunk
és sokáig fent lehettünk.

LiptaiMelitta: Jól éreztemmagam,mert sok jó
elfoglaltság volt, ezért jövõre is szeretnék eljönni!

Ács Dominika és Ács András: Nagyon jól
éreztük magunkat a táborban. Az idõ is szuper
volt, ami miatt elõre sokat aggódtunk. Jókat ját-
szottunk, túráztunk. Köszönjük ezt a szép hetet.

Csörgõ Evelin: A tábor nagyon jó volt, mert
sok izgalom volt a túrák során. Nagytevelen fü-
rödtünk, ami szép hely és nagyon jó volt a víz.

Saller Tímea, Kovács Dóra, Imre Kata és
Zsófi:A tábor tele volt meglepetéssel és sok tú-
rával. A tanár nénik és a kísérõk nagyon kedve-
sek és segítõkészek voltak. A koszos ruháinkat
is kimosták. Az éjszakai tájékozódási túrán siet-
tünk elsõként végezni és megmenteni Piroska
és Szilvi nénit, akiket �elraboltak� a pénzes-
gyõri galád gyerekek.

Szakál Gergõ: Jól éreztem magam! Tetszet-
tek a nappali túrák az erdõben és az esti túra is!

Lajos Alexandra, Székely Lilla, Mészáros
Bettina: Nagyon jók voltak a programok és
kedden az erdõben is jó volt túrázni. Aranyosak
voltak a felnõttek és a tanárok is. Csütörtökön
voltunk strandonNagytevelen, este pedig éjsza-
kai túrán, ahol mindenki félt kicsit. Pénteken
pedig a Balatonon voltunk, szuper volt minden.

Tóth Dániel, Nagy Gergõ, Szûcs Bence és
Sípos Márton: Pénzesgyõrben nagyon jól érez-
tük magunkat. Szerintünk ez volt a legjobb tá-
bor a nyáron.Minden dömsödi embernek ajánl-
juk Pénzesgyõrt, a Bakonyt. De utóiratkéntmég
annyit, hogy Bakonybél felé gyalog nagyon ve-
szélyes az út, demi kibírtuk.

Holl László:Aszállás és a programok szupe-
rek voltak. Sokat túráztunk, volt úgy hogy a sár-
ban. A focipálya mellett folyt a Gerence patak.

A patakon csináltunk egy átjárót, és a hegyolda-
lon az ott talált kövekbõl csináltunk egy bunkit.
Ezt úgy neveztük el, hogy ez ami búvóhelyünk.

KolompárDániel: Jó volt a tábor, jól éreztem
magam. Jó volt a nyársalás, virslit, szalonnát sü-
töttünk. Az esti túra is nagyon jó volt.

Zsiba Mihály: Az éjszakai térképes túra tet-
szett a legjobban.

Sebõk Lászlóné: Meseszép tájak, kalandos
túrák, ötletes vetélkedõk. Talpraesett nevelõk és
kísérõk, akik nagy figyelemmel kísérték a csa-
pat minden lépését a zegzugos erdõn keresztül.
Bármikor örömmel visszatérnék Pénzesgyõrbe,
köszönet a nevelõknek.

Sebõk Dániel: Sok túrán voltunk, az egyiken
egy zuhogó patak felett kellett átkelni egy kidõlt
fatörzsön. Nehezítette a dolgunk, hogy nagy sár-
ban vezetett az út, de odaértünkBakonybélbe.

Szadai Annamária és Vida Tünde: Nagyon
jól éreztük magunkat, sok kalandban volt ré-
szünk és nagyon jó volt a társaság.

JancsóAnna:Azvolt a legjobb, hogy sokáig
fent maradhattunk. Jó volt Piroska és Szilvi né-
nivel.

Jancsó Attila: Nagyon izgalmas volt, men-
tünk éjjel túrázni árkon-bokron át. Voltunk
Bakonybélben és Zircen is. Tetszett minden.

Jövõre veletek újra!
Köszönjük Czeller Piroska és Ácsné Jaksa

Szilvi tanár nénikmunkájátmind a tábor szerve-
zését, mind pedig a lebonyolítását illetõen. Ha-
talmas élmény volt és sok pozitív élménnyel
gazdagodva tértünk haza gyerekek, szülök egy-
aránt!

BurjánKati

KKKKiiiirrrráááánnnndddduuuullllnnnniiii  vvvvoooollllttttuuuunnnnkkkk  aaaa  BBBBaaaakkkkoooonnnnyyyybbbbaaaannnn
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ÁLLANDÓPROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea 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
Óvodásokés iskolásokalkotásainakbemutatója azOMKelõterében.

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 honlapjánmegtalálhatók.)

PROGRAMOK AZ OMK-BAN

KKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYYKKEERREESSZZTTRREE JJ TTVVÉÉNNYY VÍZSZINTES
1. Amegfejtés 2. része
9. középen Tamás!
12. ilyen léc is van
13. náci német szervezet
volt
14. egyik szín
15. görög autójel
16. oxigén, kén vegyjele
17. kevert zizi!
19. holland, norvég autójel
20. Amegfejtés 1. része
22. kártyát ad
23.MDOM
25. kihalt táj
27. volt biztosításfajta
30. karhatalmi szerv volt
32. fejetlen Baal!
33. latin csillag
34. gyalogol
36. neves külföldi egyetem
38. néma tál!
39. becézett Erika
40. lócsemege
42. összegzés
44. LR
45. keresztülhajigál
46. fohász

FÜGGÕLEGES
1. latin fájdalom
2. filmhõs
3. lángra kap
4. távolkeleti ország lakója
5. németül elsõ, fonetikusan
6. a bizonylat
7. egyes háztetõk anyaga
8. Rozáliám
9. végtelen aknán!
10. versenyben sikerült
befognom
11. fény ellentéte
18. táblakép
21. suli régiesen
24. vezeték
26. nem ismeri el
27. lop
28.páratlan sitt!
29. ügyetlen, butus
31. cérnával összefog
33. elájul
35. amamásikat
37. lentre
41. bór, oxigén vegyjele
43. YI

Kedves játékosok!

Az október havi megfejtéseiket juttassák el november 20-ig az ÁZSIÓ 2000Bt. Italdisz-
kontba, Kerner Tibor üzletébe. (2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 15.)

A helyesmegfejtõk között az Ázsió 2000 Bt. által felajánlott 2000 Ft értékû vásárlási
utalvány, illetve a Hungaroton által felajánlott CD kerül kisorsolásra, melyet a nyertes a
helyszínen vehet át. Augusztus havi helyesmegfejtésünk a következõ: Száz évet várnék.
A szerencse ezúttalMolnár János (Dömsöd, Felszabadulás u. 9/a) megfejtõnknek ked-

vezett! Nyereményét az Italdiszkontban veheti át. Gratulálunk!

Amegfejtésben egy híres rajzfilm és slágerzenéjének címe
olvasható.

Vegyes tüzelésû �TOTYA� kazán eladó! Érd.: Csernus László Döm-
söd, Baross u. 6. Tel.: 06-20-3869-663

�Most kezdünk élni mindnyájan, mikor
Deríti hajnalát egymesszi kor
Smely elnyomottan régen szendereg
A vágy valósul és az emberek
Kiket nem fûzött eddig egybe
Semmi: testvérek, s emberek akarnak lenni�

/Gáti István: Lobogtasd a zászlót/

Tisztelettel hívjukÖnt és Kedves Családját

2008. október 23-án 10 órára
a Petõfi Sándor Oktatási ésMûvelõdési Központ

nagytermébe
az 1956. október 23-i forradalom és szabad-
ságharc tiszteletéremegrendezésre kerülõ

községi ünnepségünkre

Az ünnepséget megnyitja és ünnepi megemlékezést tart:
Bencze István polgármester

Ünnepi mûsort ad: a Ju és ZsuTársulat
Az emlékezés koszorúinak elhelyezése a kopjafánál.

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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KÉZITÁBKÉZITÁBOR A CSÓNOR A CSÓNAKHÁZBANAKHÁZBAN

Július 21. és 25. között kézilabda edzõtábor volt a Duna-parti Csónak-
házban az 1., 2. és 3. évfolyamba járó lányok számára. A lányaink kemé-
nyen edzeni vonultak a táborba és elmondható, hogy ez jól is sikerült.
Összekovácsolódva és sokat fejlõdve tértek haza. Napi két edzésen izzad-
tak Balika Tímea (Timo) edzõ vezetésével és Béczi János felügyeletével.
Timo munkáját, Jani segítségét ezúton is köszönjük. Továbbá köszönet a
gyerekek szüleinek is akár a személyes jelenlétért akár a természetbeni se-
gítségért, valamint a konyha dolgozóinak, akik elláttak bennünket fino-
mabbnál finomabb falatokkal. Az edzésen kívül azért jutott ideje kikap-
csolódásra is a csapatnak. A ráckevei fürdõben egy kis úszással lazították
a megfáradt izmokat, esténként fantasztikus zenés-táncos közös játékok
voltak. Az utolsó este bográcsozással telt, ahová meghívást kaptak a szü-
lõk, nagyszülõk, testvérek is. Így kb. 60-an összegyûlve nagyon jó hangu-
latban telt el az utolsó napi vacsora. Ami a szívünknek nagyon kedves lát-
vány volt, mert jó volt látni, hogy vanmég összetartás Dömsödön.
Végezetül íródjon itt pár sor a táborozó gyerekektõl:
BurjánVirág: Jól éreztemmagama táborban. Tetszett hogy közös szo-

bában aludtunk a többiekkel. Az edzésen lehettem kapus, de dobhattam
kapura is, mind a kettõ jó volt. Utolsó estemeglepit készítettünk Timonak
és Jani bácsinak, amit sikerült titokban tartani. Festékes kézzel csináltunk
lenyomatokat egy lepedõre, és ráírtuk a nevünket.
Pataki Niki:Tetszett a tábor és az edzések is, sokat játszottunk, az ebéd

és a vacsora finom volt. Este mesélt nekünk Lilla és Regi anyukája, az is
jó volt.
Hochmann Regina:Nagyon jól éreztem magam a táborban. Kemény

és nehéz edzések voltak, de bírtuk. Jó volt a ráckevei fürdés, kicsit lazítot-
tunk. A társaság is nagyon jó volt és örülök, hogy Timo az edzõnk, na-
gyon szeretek nála játszani.
Belencsik Krisztina:Az edzések közötti játék a többiekkel nagyon tet-

szett. Annak is örültem, hogy láttam Timon, hogy õ is jól érzi magát ve-
lünk és boldog. Utolsó este a szülõk is velünk voltak, bográcsban fõztek,
jó volt együtt lenni.
Szûcs Viktória: Jó nagy buli volt az egész! Klassz volt az edzés, jól el-

fáradtunk. Este nagyokat táncoltunk, sokat játszottunk. Remélem a Timo
is olyan jól éreztemagát, mint mi.
Guttyán Kitti: Csak a kiskutyám hiányzott nagyon! Az edzéseken na-

gyon jó játékokat játszottunk.A táborban szintemindig táncoltunk és éne-
keltünk, mert a rossz idõ miatt nem mindig tudtunk kimenni. De ez sem
volt baj, jó volt a hangulat.

CsörgõEvelin:A táborbanminden tetszett! Jó volt, hogy esténként so-
kat hallgattunk zenét és táncoltunk együtt Timoval. Így nemcsak az edzé-
sen mozogtunk, hanem még utána is. Tetszett, hogy az edzésekre sétálva
mentünk aDuna-parton énekelve az indulónkat.
Takács Fatime: Jó volt a tábor, sokat játszottunk és táncoltunk. Az

edzések fárasztóak voltak, de sokat tanultunk. Timo nagyon aranyos volt.
Ispán Lilla: Nekem a kézilabdatáborban az úszás tetszett és az, hogy

emeletes ágyon aludhattam. Nagyon jó volt a Timoval lenni és a többiek-
kel.
Doroszlay Dóra Lili: Jól éreztem magam, ez volt az elsõ táborom, és

kicsit izgultam,milyen lesz. Tetszett, hogy közösen aludtunk a lányokkal,
és az is, hogy az elsõ táborozásom itt Dömsödön volt. Az edzések között
és után sokat játszottunk, táncoltunk együtt!
Kovács Vivien:Az edzõtáborban nagyon jól éreztemmagam. Fõleg az

edzésekre való séták voltak a legjobbak, mert ilyenkor sok virágot gyûj-
töttünk, amikbõl gyönyörû virágdíszeket készítettünk. Nagyon jól össze-
barátkoztunk. Az edzéseken elfáradtam, de sokat tanultam.
ÁcsDominika:Akézilabda tábor nagyon jó volt. Izgalmas programok

vártak ránk: edzések, játékok, fürdés Ráckevén, közös fõzés a szülõkkel.
A csapattársakkal nagyon közel kerültünk egymáshoz, hiszen éjjel-nap-
pal együtt voltunk. Köszönöm ezt a feledhetetlen hetet Timonak, Jani bá-
csinak és a szülõknek.
Sok sikert ennek az újonnan összeállt kis lelkes csapatnak, akik õsztõl

indulnak a szivacs kézilabda bajnokságban. Szurkoljunk nekik és higy-
gyünk bennük. Jó lesz ez lányok, hajrá!!!

Csepelen voltunkkézilabdázni!
Adömsödi kézilabda klub legkisebb lánycsapata Balika Tímea edzõ

vezetésével 2008. szeptember 6-án Csepelen játszott a III. Cetelem
Kupán. A torna célja a fiatal kézilabda-játékosok és -csapatok
felkészítése az elkövetkezendõ bajnoki évadra, a játékosok egyéni
fejlõdéséhez, valamint a csapatjáték kialakításához szükséges
mérkõzés rutin biztosítása. Lányaink indulnak októbertõl a szivacs
kézilabda bajnokságban, így ez a hétvégi torna hasznukra vált, és sokat
tanulva tértek haza egy a II. helyezésért járó oklevéllel. Gratulálunk
lányok, ügyesek voltatok!

(Képen: balról jobbra álló sor Balika Tímea, Pataki Nikolett, Csörgõ
Evelin, Matus Evelin, Sass Nikolett, Takács Fatime, Fekete Martina,
Burján Virág, Szûcs Viktória, Belencsik Krisztina, guggoló sor: Ács
Dominika, GuttyánKitti, Kovács Vivien).

BurjánKati

Keményen edzettek a lányok a táborban
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Labdarúgóink
kezdenek csapattá

formálódni
Labdarúgóink a megyei másodosztály-

ban igyekeznek helytállni, a néhány év alatt
bekövetkezett két osztálynyi lecsúszás után.
A kezdeti sikertelenség után a csapat

kezd formálódni, amely ebben az osztály-
ban bármelyik csapatnak komoly ellenfele
lehet, a szurkolók és a csapatvezetés nagy
örömére.

Eredmények
Dömsöd : Alsónémedi 2:2 (1:0)
A Dömsöd góljait Bakk és Jezsek (11-

esbõl) szerezték.
Nyerhetõ mérkõzésen az egyik pontot si-

került megszerezni javuló játékkal.

Pilisszentiván : Dömsöd 3:3 (2:1)
Gólszerzõk: Dunai, Jezsek, Zsolnai
Kiállítva: Almási, Király
Rendkívül értékes pontot hozott csapa-

tunk idegenbõl.

Dömsöd : Perbál 4:1 (2:0)
Gólszerzõink: Szigeti 2, Bakk, Turcsán
Ez a mérkõzés már az évek óta nem ta-

pasztalható futballhangulatot idézte a Duna-
parti pályán.

Pereg : Dömsöd 0:1 (0:1)
Gólszerzõ Turcsán T.
Az élen álló Pereg otthonából sikerült el-

hozni a nagyon értékes három pontot.
Az elsõ félidõben egy 11-es gyanús hely-

zetben továbbot intett a játékvezetõ a hazai-
ak a kapuja elõtt. A Pereg rúgott egy kapu-
fát, a kipattanó labdát a hazaiak szélsõje az
üres kapu fölé lõtte. A félidõ utolsómomen-
tumaképpen Turcsán Tamás ugrott ki, és a
kifutó Necsászmellett a kapuba helyezett.
A második félidõben mindent egy lapra

téve támadott a Pereg. Voltak helyzeteik,
azonban a dömsödi védelem jól zárt. A
Dömsödnek is akadtak helyzetei a fellazuló
védelemmel szemben, de vagyNecsász bra-
vúrral védett, vagy nem találták el a dömsö-
di támadók a kaput.
Az volt az ember érzése, hogy a Pereg

csapata ezen a napon nem képes a góllövés-
re. Kis szerencsével és jól szervezett játékkal
gyõzött csapatunk. A játékvezetõ a tizen-
egyesgyanús esetben szerintem hibázott, de
összességében jól vezette amérkõzést.
A dömsödi csapat egésze dicsérhetõ, de

kiemelkedõt nyújtott Kun Gergõ, Almási,
Dunai, valamint Turcsán góljáért dicsérhetõ.

Varsányi Antal

A népi gyógyá-
szatban valóságos
házipatika. Úton-út-
félen növõ fa. Ná-
lunk fõleg bokor
formát ölt, de ha bé-
kében hagyjuk nö-
vekedni, középter-
metû fává csepere-
dik. Virágzás idején
dísznövényként is

megállja a helyét. A hatalmas fehér ernyõs vi-
rágzata szinte beborítja a növényt. Ha gyûjtünk
a virágzatból, ezt akkor tegyük, amikor még fé-
lig bimbós állapotban van, így nemhullik belõle
a rengeteg sárga virágpor.
Izzasztó, vizelethajtó. A legtöbb növénynek

megvan ez a tulajdonsága. A vizelethajtás az el-
sõdleges gyógymódok közé sorolható, hiszen a
vizelettel rengeteg méreganyag is távozik a
szervezetünkbõl.Megfázásra, influenzára és re-
umás fájdalmakra is jó a virágból fõzött tea.
A leszedett virágból szirup is készíthetõ, amit

télire is elrakhatunk, ha marad belõle. Nyáron
hideg szódával, télen akár forró vízzel is fo-
gyasztható teaként. Hozzávalók:

� 3 kg cukor
� 4-5 db citrom
� 4 cs. citrompótló
� 30 bodzavirág
� 3-4 l víz

A vizet felforralom a cukorral, és ráöntöm a
virágra, citrompótlóra és citromkarikára. Ne le-
gyen lobogó forró, arra ügyeljünk! Egy éjszakát
állni hagyom és alaposan leszûröm. Semmikép-
pen nemaradjon benne virágszirom.

Szárítani is lehet a virágernyõket. Bevallom,
nekem ez nem mindig sikerül, mert ha kicsit is
megbarnul, sokat veszít az értékébõl. Zsinórra
fûzve árnyékos, szellõs helyre kifeszítem, mint-
ha ruhákat szárítanék.
Ismeretes még a sörtésztában, palacsintatész-

tában sült bodzavirág is. Porcukorral lehet tálalni.
A feketés színû bogyóból szirupot lehet fõz-

ni. Nagyanyáink korában fontos erõsítõnek tar-
tották. És mindezt igazolta a modern kutatás is.
Immun- és idegrendszererõsítõ hatása bizonyí-
tott. Vírusos fertõzések, herpesz és idegfájdal-
mak kezelésére ajánlható.
Az õsi idõkben mágikus képességeket tulaj-

donítottak a bodzafának. Akkora tiszteletnek ör-
vendett a fa, hogy soha senki nem merte volna
letördelni az ágait, tûzifának kivágni. Azonban
nemcsak kivágni, de ültetni is tilos volt. Az is-
tennõre bízták, hogy a szent növényhol találma-
gának élõhelyet. Ez általában a házak közelében
van,mert a bodza szereti az emberek közelségét.
Lehet, hogy érdemes megtartani egy-két nö-

vényt a kertünkben, és nem kell azonnal a kapá-
hoz vagy a vegyszerhez nyúlni. Állítólag még a
villám sem csap a bodzába.

(Plantago
Lanceolata)
Az útifû úton-út-

félen megtalálható.
Innen a neve. Elsõ-
sorban légzõszervi
megbetegedésre
ajánlható, szirup
formában. Kakukk-
fûvel keverve több-
fajta köhögést is
hatásosan gyógyít
tapasztalataim sze-
rint. Leírom, hogy

én hogyan szoktam készíteni.
Meleg napos idõben, ha felszáradt a harmat,

levelet, virágot szárastól szedek. Egy maréknyi
kakukkfüvet is teszek hozzá. Felaprítom és
üvegbe rétegezem a következõképp. Egy üveg
aljára maréknyi levelet tömörítek, és annyi
cukrot, hogy betakarja a zöldet, majd újból le-
velek, utána méz, aztán zöldek és így tovább,
amíg megtelik. És most jön a legizgalmasabb
rész. Miután jól lezártam az üveget, elásom a
kert egy árnyékos helyén, pl. a cseresznyefa
alatt. Az üvegre egy deszka kerül, a deszkára
egy vékony réteg föld. Körbetûzöm botocskák-
kal, hogymajd két hónapmúlva könnyenmeg-
találjam. Ha letelt az idõ, és a föld energiái kel-
lõképpen átjárták az üveget és a benne lévõket,
leszûröm egy zománcos kislábasba a sûrû feke-
te szirupot, és jól ki is csavarom a levélkéket,
természetesen kézzel. Felforralom, üvegbe töl-
töm és kész.
Mindenképp hasznos növényeket ismer-

nünk, használnunk, akár a legegyszerûbb tea
formájában, hogy megõrizzük az egészségün-
ket, vagy ha már baj van, akár a gyógyszerek
mellett segítsünk magunkon a betegség legyõ-
zésében. És ha már valaki iszogatja a gyógynö-
vényteákat, ha lehetséges, próbáljamegtelepíte-
ni kertjében a számára fontos növénykéket.
Képzeljék el a nagybani termesztést! Úgy

kezdik, hogy legyomirtózzák a földet, hogy
csak az anyagi hasznot hozó növény teremjen.
Miután a területen felbomlik az ökológiai
egyensúly a monokultúra miatt, megjelennek a
kártevõk. Permetezés következik. Nem tudom,
hányszor, de biztos nem egyszer. Gyûjtéskor
begyûjt a gép mindent, ami a karma közé kerül.
Így fordulhat elõ a sok oda nem való dolog egy
�gyógynövényes� tasakban. Kavics, madártoll,
ürülék...
Mielõtt becsomagolják, elõfordul, hogy kap

még egy adag vegyszert, hogy ne bogarasodjon.
Nem csodálom, hogy nagyobb mennyiséggel,
hosszabb ideig tart egy betegség kezelése, ami
nem is biztos, hogy eredményt hoz, és amire
egymai �elfoglalt� embernek nincs is ideje.

GubaAnita

Bodzafa Lándzsás útifû
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Ismét a régi nyitvatartási idõben várjuk ked-
ves olvasóinkat szolgáltatásainkkal, melyek a
következõk:
kölcsönzés, helyben olvasás, számítógép- és

internethasználat, fénymásolás, nyomtatás.
A könyv a legjobb barát is lehet, melyet ak-

kor veszünk elõ, akkor tesszük le, amikor csak
akarjuk. Beletehetjük bõröndbe, kis táskába és
olvashatjuk a legkülönfélébb helyeken, helyze-
tekben! Vissza lehet lapozni és újra meg újra el-
mélyülni benne! A kiadók és a kereskedõk szá-
mos új könyvet kínálnak. A felhasználóknak
csak ki kell választani az ízlésének legmegfele-
lõbbmûfajt.
Könyvtárunk igyekszik figyelembe venni az

újabb igényeket, ezért próbálunk a könnyû és
klasszikus irodalomtól a felsõoktatási tanköny-
vekig néhány jelentõsebb mûvet beszerezni!
Ennek töredékeként ugyan, de jó szívvel aján-
lom figyelmükbe a következõ néhánymûvet:

S P I R Ó
GYÖRGY:
FOGSÁG c.
regénye �A
Krisztus ha-
lála körüli
esztendõktõl
a zsidó hábo-
rú végéig kö-
vethetjük fi-
gyelemmel
SpiróGyörgy
új regényé-
nek hõsét, a
római zsidó

diaszpórában felcseperedett rövidlátó fiút, Urit,
akivel elképesztõ kalandok, örömök és szomo-
rúságok esnek meg. Titokzatos módon tagja
lesz a delegációnak, amely Pészahkor az adót
viszi Jeruzsálembe. Érthetetlen, miért küldik a
veszélyes és fárasztó útra e testileg gyenge, ta-
pasztalatlan fiút. Uri Jeruzsálemen, Júdeán és
Alexandrián keresztül vándorolt, és csak évek
múlva került vissza Rómába. Mindig másnak,
többnek hiszik, mint aki, s így hol együtt vacso-
rázik Pilátussal, hol tolmácsol a császár elõtt,
hol pedig a legsanyarúbb számkivetettség várja.
Kis- és nagypolitikai kalamajkák gördítik to-

vább ezt a helyenként pezsgõ humortól köny-
nyû, helyenként apokaliptikus képzettársítások-
ban gazdag kalandregényt.�

A magyar törté-
nelem egyik je-
lentõs korszaká-
ba kalauzol Mi-
hályi Antal: La-
jos király barátja
c. regénye.
�A regény I.

Károly király
uralkodásának
vége felé és I.
Lajos uralkodá-
sának elején ját-
szódik, abban az

idõben, amikor a magyar király birodalma ha-
zánk történelmében legnagyobb kiterjedésû
volt, és Európának egyik leghatalmasabb álla-
ma. Az ország határai a Keleti-tengertõl a Feke-
te-tengerig és az Adriáig terjedtek.

A történet egy fiatalemberrõl szól, aki a két
uralkodó szolgálatában, hûsége és barátsága ju-
talmaként, az elnyerte méltóság mellett kiérde-
melte a király barátságát is.�
Bátran kézbe vehetik ezt a könyvet mind-

azok, akik rövid, de igényes klasszikus szépiro-
dalmimûvet kívánnak olvasni!

Ugyanezen
beveze tõve l
szeretnék ked-
vet csinálni
GárdonyiGéza:
A lámpás c.
regényéhez ,
amely ebben
az évben, öreg-
betûs kivitel-
ben került ki-
adásra! A be-
tûk nagyobb
mérete s a mû

rövid terjedelme miatt könnyen kézbe vehetõ
mozgó jármûvön, vagy akár fekvõ helyzet-
ben is!
Perõczi Éva így ír elõszavában: �Számom-

ra ez a könyv nem elsõsorban a templom és
az iskola minden esélyegyenlõség nélküli re-
génye. Sokkal inkább kemény hangú vallo-
más arról, hogy mifelénk a világítás vesze-
delmes mesterség volt minden idõben� Egy
bizonyos, ha rajtam múlna, minden oktatás-
ügyi vezetõt A LÁMPÁS egy példányával
fölszerelve engednék csak hivatalba lépni,
hogy látva lássa, hány lelket károsít meg, ha
a világításra szánók egyre gyérülõ, egyre in-
kább a megbecsülés szélére szoruló táborától
megvonja a világítás elemi jogát.�

-V. I.-

Nincs boltvezetõi végzettsége?

Szerezzemeg nálunkmost kedvezõ áron!

Kereskedõ-boltvezetõ tanfolyam indul
--------------------------------------------------------------------

Kedves Vásárlóink!
Anagy érdeklõdésre való tekintettel a Könyvesbolt 9 órától

tart nyitva keddtõl szombatig
--------------------------------------------------------------------

Diákok figyelem!Vásároljatok 15% kedvezménnyel a
Mátrix Könyvesboltban!

További képzéseinkrõl információ és jelentkezés:
Mátrix Oktatási Központ,

2344 Dömsöd, Kossuth L. u. 87.
76/550-220, www.matrixoktatas.hu

KönKönyvtár i k i syv tár i k i s tükörtükör

Temetõi

istentiszteletek

November 02-án, vasárnap a
következõk szerint:

Du. 14.00 � katolikus temetõben, kato-
likus szertartás szerint

Du. 15.00 � dömsödi református teme-
tõben, református szertar-
tás szerint

Du 16.00 � dabi református temetõben,
református szertartás sze-
rint.
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�Az ország haszna pedig mindenek elõtt a
földmûvelést kedvelõ király.� (Prédikátor
könyve 5,9.)

Péter apostol egyik levelében azt írja, hogy az
Isten Igéje olyan mint egy sötét helyen világító
lámpás. Fényt ad, bölcsességet ad az éjszakák
idején.
A Prédikátor Igéje olyan királyról, vezetõrõl

beszél, akiknek fontos az ország haszna.Ma au-
gusztus 20-án egy olyan királyra emlékezünk,
akinek fontos volt az ország haszna. Az Isten
Igéje, és az Ige által megvilágított ünnep adjon
nekünk bölcsességet ebben a 2008. évi éjszaká-
ban, amikor nem érezzük, hogy országos veze-
tõinknek fontos lenne az ország haszna.
Ahogy elolvassuk ezt az egyetlen mondatot

arra gondolhatunk, hogy ez egy tisztán közgaz-
dasági megállapítás. A szerzõ úgy látja, hogy a
haszon a földmûvelésben van. Ez a mondat
azonban az Isten Igéje. Az alázattal figyelõ em-
ber számára lelki üzenetté lesz.
Salamon király írta le ezt a megállapítást.

Róla tudjuk, hogy jól értett a kormányzáshoz
és a pénzhez is. Ahogy életének összefüggé-
sét ismerjük, meglepõ, hogy leírta ezt a mon-
datot. Miért? Azért, mert Salamon gazdagsá-
ga elsõsorban a kereskedelembõl eredt. Miért
ezt írja mégis élete végén? Miért királyi üze-
net ez? Három rövid tanítást érthetünk meg
ebbõl az Igébõl.

1. A király megértette, hogy a hasznot nem a
pénz jelzi.

2. A király nem a földszerzés szeretetét, hanem
a földmûvelés szeretetét dicséri.

3. A földmûvelés Isten rendjéhez való alkal-
mazkodás.

1. Salamon nem a földmûveléssel szerezte
vagyonát. Kereskedett, örökölt, ebbõl volt a
pénze, igy töltötte fel arannyal országát. Itt
azonban haszonról beszél. A haszon többmint a
pénz. A pénz nagyon nagy felelõsség, de nem
mutatja valaminek vagy valakinek a hasznossá-
gát. Hasznos vagy haszontalan egy élet, azt nem
lehet pénzzel lemérni. Salamon tudta, hogy a
pénz nem feltétlenül hoz hasznot az országára.
Luxus, lustulás, hivalkodás is jön vele. Elkezdõ-
dik a másik ember pénz szerinti méricskélése,
és az emberi, lelki szempontok mellékessé vál-
nak. Az emberek elkezdik szeretni a pénzt, és
már nem csak használják. Ez nem hoz hasznot
az országra. A nép egyre több magányos em-
berbõl áll, akik azt hiszik, hogymindenükmeg-

van ha a pénzt biztosítják maguknak. Nagy
csapda volt ez akkor, és nagy csapda ez ma is.
Nincs új a nap alatt. Egy bölcs király, bölcs ve-
zetõ az igazi hasznot keresi. A hasznos élet pe-
dig a rendet szolgáló élet. Olyan emberek élete,
akik a lelki, erkölcsi, természeti rendért hoznak
áldozatot, és így tartanak fenn egy nemzetet,
egy országot. Salamon ezt az odaszánást a föld-
mûvelést vállalók életében látta. Egy bölcs ve-
zetõnek tehát csak az lehet a célja, hogy ezt az
életminõséget minden eszközzel kívánatossá
tegye.

2. A földmûvelés szeretete azonban nem a
földszerzés szeretetét jelenti. A királynak hatal-
mas birtokai voltak, de nem feltétlenül volt jó
király az, aki minden földet meg akart szerezni.
A földmûvelést, a földmûvelõ életformát, jelle-
met kellett szeretni és azt, hogy akár kisbirto-
kosként is minél többen ezt az életet éljék.

Ma is sok vezetõ szerez földet, hatalmas bir-
tokokat. Az ország hasznát azonban nem moz-
dítják elõre. Felelõsség, munka és alázat hoz
hasznot az országnak, és nem az öncélú szerzés.

Ha így folytatódik úgy járunk,mint Róma.A
Római Birodalom ugyanis ördögi körbe került.
A bankárcsaládok egyre nagyobb birtokokat
vásároltak. A parasztoktól elszerezték a földet.
A paraszt bérmunkássá lett, nem találta helyét,
és ezért elhagyta a vidéket. Egyre többen hú-
zódtak be a városokba, és ott a szorgalmas pa-
raszt prolivá züllött. Oswald Spengler azt írja A
nyugat alkonya címû könyvében, hogy Kr. u.
110 körül Plinius panaszkodik, hogy a nagybir-
tokok tönkretették Itália népességét. A szerzés
megölte a munkát. Eltelik 80 esztendõ, és Perti-
nax 193-as rendeletemegengedi, hogy Itáliában
és a provinciákon az emberek az elhagyott föl-
det birtokba vegyék, és ha betelepítik, tulajdon-
jogot kapnak rá. A nép leszokott amunkáról, el-
ment cirkuszt nézni a városba és segélyért ordi-
bált. Az önzõ vezetõk elvették a rendes megél-
hetést a vidéki emberektõl, és válaszul a nép is
önzõ lett. Nem születtek gyermekek, senki sem
akart sehol áldozatot hozni.Apénzügyi elit nem
tudta többé megoldani se rabszolgákkal, se be-
telepítéssel azt, hogy a földmûvelés áldozatos
munkáját bárki felvállalja. A földmûvelés
ugyanis nem bérmunka, hanem életstílus. A pa-
raszt életével igazodik a teremtett világ adta le-
hetõségekhez, és ebben az alkalmazkodásban
nem teher, hanemörömet jelentõ sors számára a
munka áldozata. Paraszti akarat, hûség, szorga-
lom nélkül minden nemzet pusztulásra van ítél-
ve. Egy bölcs vezetõnek tehát a paraszti, kisbir-

tokosi réteg gyarapodását kell biztosítania,
megakadályozva annak ellehetetlenülését.

3. A földmûvelõ számára a munka nemcsak
a pénzért történik. A földmûvelõ a rendért dol-
gozik. Azért munkálkodik, hogy rendben le-
gyen a földje, a munka rendet adjon napjainak,
hogy jól használja a természet rendjét, lehetõ-
ségeit. A földmûvelõ tudja, hogy nem elég a
szorgalom, az igyekezet. Tudja, hogy bár em-
beré a munka, de az Istené az áldás. Az igazi
földmûvelõ imádkozik. Annak idején a bolse-
vikok azt mondták, most már nem kell imád-
kozni, mertmár vanmûtrágya.Mi tudjuk, hogy
ma is imádkozni kell mindenért, többek között
azért is, hogy ki tudjuk fizetni a mûtrágyát. A
földmûvelõ az Istennek való kiszolgáltatottság
szép rendjében formálódik lelkileg, és formál
szép rendet maga körül. Ez a földmûves lelkü-
let hasznos az országnak, ez a szemlélet szük-
séges mindenmunkához, az Isten országa szol-
gálatához is. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta,
hogy az aratni való sok, de a munkás kevés.
Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munká-
sokat az Õ aratásába.

A földmûves elsõsorban nem a pénzért dol-
gozik, de valóban áldás, ha az országnak olyan
vezetése van, amely ezt a munkát anyagilag is
nyereségessé akarja tenni. Az ilyen vezetés
hasznos az országnak, és nekünk is ilyen veze-
tésért kell könyörögnünk. A könyörgés és a hû-
ség felelõssége mindenképpen a miénk. Így
imádkozzunk nemzetünkért. Ámen.

/BaloghLászló Levente lp./

Keresztyén élet
Az ország haszna

/Az augusztus 20-án elhangzott igehirdetés szerkesztett változata/

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik

MAGYARANTALT

utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,
akik

VÁRKONYIBÉLA

temetésére eljöttek, hogy együttérzõ sze-
retettel vettek körül bennünket és elkísérték
õt utolsó útjára.

Édesanyja és testvérei
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Ezt a képet Laczi Gáborné kedves olvasónk bocsátotta rendelkezé-
sünkre.

A felvételen 1947. március 01-jén, Papp József és Takács Eszter lako-
dalmából hazafelé tartó komák láthatók, név szerint balról: Cser Gábor,
Németh Imre, Domokos Bálint, Laczi Gábor és DomokosGábor.
A háttérben jól látható a község egyetlen artézi kútja, mely állandó hõ-

fokának köszönhetõen mindig gõzölgött. A kútból két ágra folyt a víz, és
ezt a 48'-as kör (a kenyérbolt helyén álló épület volt) mögé is elvezették,
így ott magasan folyt a víz ahhoz, hogy a hordókkal megrakott lõcsös ko-
csikkal alá álljanak.Mariska néni azt is elmesélte, hogymiutánmegtöltöt-
tek minden hordót, tiszta abroszokkal kötözték le, nehogy kilötyögjön a
víz hazafelémenet. Ez a rendkívül különleges, lágy, finom termálvíz nagy
jelentõségû volt az itteniek életében: babákat fürdettek benne, csak ezzel
fõzték a finom hús- és bableveseket, de mostak is benne, és el sem tudták
képzelni, hogymás vizet igyanak�
Sokan emlékeznek nosztalgiával erre a kútra, a mai napig nehez-

ményezik annak lefojtását s a természet adta lehetõségek kiaknázat-
lanságát!

készült 1941 júliusban
1. sor balról 1. Kerkápoly Zoltánné, 2. D. Nagy Imréné, 3. D. Nagy

Ildikó (Szekeres Mártonné), 4. Soós Istvánné (Soós István gyógyszerész
felesége), 5. Soós Ilonka, 6. D. Nagy Judit 7. Ismeretlen 8. Ismeretlen 9.
Bálint Lázárné (Bálint Lázár postamester felesége, Krizsa Lajos
feleségének édesanyja) 10. Bálint Lázárék Laci fia

D.Nagy Judit

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

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

Lapzárta: október 20.

A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem állmódunkban
adott számbanmegjelentetni!

Várhatómegjelenés: november 3.

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlenmegjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében közremûködõk:
Bábel László, Balázs Csaba, ifj. Balogh László, Bencze István, Csikós
Lászlóné, D. Nagy Judit, dr. Domonkos János, Dulcz Dénes, Gáspár
László, Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné, Kancsár Péter,
Kõvári Zoltán, Mészáros Pálné, OrbánnéKiss Judit, Orosz Lajosné,
Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter, SzabóAndrea,

Szabó Péter, Szabó Sándor, Tóth István, Varsányi Antal,
Vass IlonaGyörgyi, dr. Vörös Andrea

Készült 1000 példányban.
Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat támogatásával

jelenikmeg.

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

Krizsa Lajos õsi dömsödi családból származott, de már nem él
állandóan községünkben. Tõle kaptuk ezeket a régi képeket. Remélem,
kedves olvasóink közül sokan örülni fognak neki. Ha valaki az általunk
ismeretlen személyeket még azonosítani tudja, kérjük jelezze ezt
könyvtárunkban.

balról l. Ratkay
Éva (Borosné)

2. Bálint Klára
/ifj. Krizsa Lajos-
né/

3. SzepessyKlára

A szánkón ül
RatkayMihály

Találtam egy képet...
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DulczDénesTanárÚr összegyûjtött anyagai-
ból közöltük az utolsó epizódot az elmúlt havi
számban. Most még néhány tiszti életrajzot
bemutatunk a kedves olvasónak. Ezzel a 38.
gyalogezred történetének közlése befejezõdik.
Tisztelettel szeretném megköszönni olvasóink
nevében is Dulcz Dénes Tanár Úrnak, hogy ezt
a dokumentumot átadta nekem közlésre. Biztos
vagyok benne, hogy ezzel nagyon sok olvasó-
nak szerzett örömet, s nekem magamnak is,
mert az anyag válogatása során nagyon sok
megható emberi pillanatot éltem át, szintemint-
ha szereplõje lettem volna az eseményeknek.
Örömteli, szép munka volt számomra ennek az
anyagnak a közlése. A Tanár Úrnak kívánok to-
vábbi jómunkát, és azt, hogy nyugdíjas éveit az
elõzõkhöz hasonlóan aktív szellemi elfoglalt-
sággal, gazdagon töltse el!

Tiszti életrajzok

Orosz Lajos õrvezetõ, vendéglõs. 1884-ben
született Dömsödön. Tényleges szolgálatra ön-
ként vonult 1904-ben, és a szerb frontra került,
ahol megbetegedett. 1915 januárban az orosz
harctérre ment, ahol 1916 áprilisában megsebe-
sült. 1917 júniusában felülvizsgálat után, mint
hadirokkant szabadságoltatott. Felesége Tóth
Baranyi Ida.

Orosz József, õrvezetõ, 1886-ban született
Dömsödön. Tényleges éveit 1906-tól szolgálta
le. Mozgósításkor bevonult, a szerb frontra ke-

rült, majd az orosz frontra ment át, ahol megse-
besült. Felgyógyulása utánmint hadirokkant se-
gédszolgálatot teljesített. Felesége Rab Julián-
na, gyermeke Juliánna.

Orr János 1883-ban született Dömsödön.
Tényleges éveit 1913-tól szolgálta.Mozgósítás-
kor bevonult a szerb harctérre, ahol megsebe-
sült. 1918-ban a forradalom kitörésekor szerelt
le. Felesége Tarr Lídia, gyermekei János, Gá-
bor, Juliánna ésMária.

Siket Gábor tizedes, Dömsöd. 1898-ban szü-
letett Dömsödön. Kereskedõ. Bevonult 1916.

májusban. 1917-ben az orosz frontra, majdMa-
rosvásárhelyre, innen 1917 õszén az olasz front-
ra került, ahol fogságba esett. Fogságából 1919
decemberében tért haza. FeleségeRatkaiMária,
gyermekeGábor.

Szappanos Mór, gazdálkodó, Dömsöd.
1887-ben született Kiskunhalason. Tényleges
éveit 1907-tõl szolgálta le. Mozgósításkor be-
vonult és azonnal a szerb frontra ment, ahol
megsebesült. Felgyógyulása után újra a szerb
harctérre került, majd 1915. májusban az orosz
frontrament át, ahol július 20-án súlyosanmeg-
sebesült. Felgyógyulása után 1916. januárban
az orosz frontra ment, ahol júl. 6-án fogságba
esett. Fogságából 1918 májusban tért haza. Fe-
lesége Bernát Zsuzsánna, gyermekei István,
Etelka, József, Gyula, Erzsébet, Tinike.

Takács Mihály tizedes, gazdálkodó, 1890-
ben született Dömsödön. Bevonult 1915 január-
jában. Az orosz frontra került, ahol fogságba
esett. Fogságából megszökve 1918 áprilisában

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

A 38. gyalogezred története
Tiszti életrajzok
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tért haza, sok viszontagság után. Felesége Cser
Julianna, gyermeke Piroska,Margit, Ilona.

Tasi István szakaszvezetõ, Dab. 1882-ben
született Dab községben. Tényleges éveit
1904-tõl szolgálta. Mozgósításkor bevonult.
1915 januárban az orosz frontra került, ahol
súlyosan megsebesült. Felgyógyulása után
1916 szeptemberben mint 51 százalékos rok-
kant szabadságoltatott. Felesége Brassó
Juliánna, gyermekei István, Juliánna, Sán-
dor, Gábor.

Bárány Sándor, Dömsöd. 1871-ben szüle-
tett Dömsödön. Bevonult 1917 aug. 3-án.
Komáromba vezényeltetett, ott teljesített
szolgálatot az összeomlásig. Polgári foglal-
kozása gazdálkodó. Felesége Szabó Erzsé-
bet. Fia Sándor, hadimunkán teljesített szol-
gálatot. 1915-ben hõsi halált halt. Özvegye
Faragó Mária, leánya Mária. (Nincs képünk.)

Vitéz Kovács József, õrmester. Dabon szü-
letett 1885-ben. 1906-09-ig szolgálta le tény-
leges katonaéveit. A mozgósításkor azonnal
bevonult Bp-re, ahol mint kiképzõ teljesített
szolgálatot 1904-ig, amikor a szerb harctérre
került. Az orosz fronton sebesült meg. Fel-
épülése után az olasz, majd orosz frontra ke-
rül, ahol a Delaty-i harcokban 1916 júliusá-
ban orosz fogságba esett. A fogságából
1918-ban szökött haza. (Nincs képünk.)

Nyerges Bálint, gazdálkodó, Dömsöd.
1889-ben született. 1910-13-ig tett eleget
tényleges katonai szolgálatának a 38. gyalog-
ezrednél. 1917 februárjában hadifogságba
esett. Fogságából 1919-ben jött haza. Felesé-
ge Kovács Zsuzsanna, gyermeke Zsuzsanna.
(Nincs képünk.)

Orosz Ferenc 1895-ben született Döm-
södön. Az orosz frontra került, ahol hadifog-

ságba esett. Szibériából tért haza 1921-ben.
Felesége Végi Julianna. (Nincs képünk.)

Pataki Imre 1899-ben Dabon született.
1917-ben bevonult az orosz frontra, betegen
kórházba került. Felépülése után a 38. gya-
logezred kötelékében az olasz frontra ment,
ahol a piavei harcok alkalmával hadifogság-
ba esett, ahonnan hazatért. Neje Zsizska Ir-
ma, gyermeke Imre. (Nincs képünk.)

Rakszegi András, Dab. 1876-ban született
Dabon. 1915 januárban vonult be. Az orosz
fronton harcolt, a Kárpátokban 1916. febr.
20-án hõsi halált halt. Felesége Kiss Julián-
na, gyermekei András, Lajos. (Nincs ké-
pünk.)

Tatár Imre 1891-ben Dömsödön született.
1912-ben bevonult, tényleges szolgálata
alatt érte a világháború kitörése. Hadirok-
kant lett comblövésébõl kifolyólag. Felesé-
ge Timler Anna, gyermeke Imre. (Nincs ké-
pünk.)

Várkonyi Lajos, õrvezetõ, Dab. 1886-ban
született Dab községben. Tényleges éveit
1907-tõl szolgálta le. Mozgósításkor bevo-
nult a szerb frontra, ahol megsebesült. Fele-
sége Csaplár Júlia. Gyermekei Erzsébet,
Lajos. (Nincs képünk.)

Walter Kálmán altiszt. Felsõkereskedelmi
iskolát végzett, az érettségi letelte után az
oroszok elleni harcban vett részt. Felesége
Ónodi Józsa, gyermekei Kálmán, Róza.
(Nincs képünk.)

Összeáll.:
SzabóAndrea

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!

PETÕFIEMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
és

VVeeccssééssii SSáánnddoorr

állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:
kedd, péntek, szombat:

1000 � 1600 óráig

BELÉPÕJEGYEK:
felnõtt: 100 Ft;

nyugdíjas, diák: 50 Ft
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Már a Mélykék albumnál felkaptam
a fejem az igényesen megtervezett kül-
sõségek láttán, ami most ennél a Joó
produkciónál még inkább kiteljesedett.
Gyönyörû fotósorozat, csodálatos videó
a címadó dalhoz és hát a dalok� elké-
pesztõen kijön Lilla hangja ezekben a
dalkölteményekben, nem beszélve a te-
hetséges zenei munkatársairól, akik
alázattal készítették ezeket a csodás dal-
lamokat.

� Megjelent az új lemez, a címadó
dalból készült egy videoklip, kinek a
megvalósult álma volt ez?

� Joó Géza, aki nemcsak a magánélet-
ben a társam, nagy segítségemre volt a
lemez elkészítésénél, és vállalta a produ-
cerséget is. Amióta ismerjük egymást,
mindig arra törekedtem, hogy ne kelljen
mindig mindenben részt vennie, nem
akartam, hogy úgy érezze: az élete arról
szól, hogy engem kell menedzselnie.
Egészségesebbnek és jobbnak is tartot-
tam, hogy ez így legyen. A koncerteken
a címadó dal bemutatásánál láttuk, hogy
nagyon szeretik az emberek. Ez egy na-
gyon szép, balladisztikus popdal, az ope-
ra és a popzene között, egy nemzetközi
dal, amihez magyar szöveget írtam. Iga-
zi angyalzenekarom van, gyönyörû mo-
dellekkel, és ami még különlegesség a
videoklipben, hogy a drága mûvészkol-
légáim voltak olyan aranyosak, és részt
vettek a munkában. Így Csepregi Éva
barátnõm, Németh Alajos ruhatervezõ, a
spanyol flamenco táncosnõ. Köszönet
Bencsik Andreának, aki a ruhákat ter-
vezte, nagyon-nagyon szépet alkotott,
másik kedves barátnõm, Ország
Gyöngyvér pedig, aki a hárfánál is be-
állt, olyan, mint egy modell. Nagyon
kedves számunkra, hogy nem kellett ki-
hagyni a kutyusokat sem, az egyik pici
részt vett a forgatáson, és gyönyörû fo-
tók is készültek a kiskutyával.

� Ebben a különbözõ kultúrákat köz-
vetíted a közönségnek�

� A legfontosabb része a lemeznek,
hogy én világpolgárként ajánlom maga-
mat, amire eddig nem volt lehetõségem.
Hiába járom a világot, elsõsorban ma-
gyarul énekelek, de most úgy gondol-
tam, ha nem is tudok mindenhova sze-
mélyesen eljutni, a lemezen keresztül
bárhol ott lehetek. Elég, ha felteszik és
érzik, látják, hallják.

� Az látszik, hogy az értékeket nem-
csak a dalaiddal közvetíted, hanem a
külsõségekre is ügyelsz.

� Az ember alázatos, és mivel nagyon
szereti, amit csinál, ezért alap dolog az
igényesség. Folyamatosan képzem ma-
gam, olyan könyveket olvasok, filmeket,
produkciókat nézek, olyan nagyszerû ze-
néket hallgatok, amiken csak ámuldo-
zom és gazdagodom általuk.
Hálás kell, hogy legyek az életnek

azért, hogy a párom segített abban, hogy
ez a lemez ilyen igényes lett. Pejkó Ger-
gõ csodálatos képeket csinált a modell
lányokkal, a grafikusom, Nikola nagyon
ügyes, Gézának is nagyon jó az esztéti-
kai ízlése, és azt gondolom, nekem is.

� Hogyan találtál rá a kamarazene-
kar tagjaira, akiken látszik, hogy elhi-
vatottak és kitûnõen mûvelik ezt a stí-
lust?

� Nagyon hálás vagyok a kamarazené-
lésnek, ezzel a régi, tiszta komolyzenei
múltam köszön vissza. Nincs annál
szebb, mint amikor gyönyörû hangsze-
rek kísérnek a pop meg a rock nagyzene-
karok után. Ez teljesen más, és ahhoz a
lelkivilághoz, amit a dalok sugallnak,
jobban is illik a kamarazenei forma. Az
egymásra találás érdekesen történt, hi-
szen mióta tanítok, több olyan tanárral
összefutottam, akik nekem korrepetitor-
ként is segítettek. Viczián Gáborral, a je-
lenlegi billentyûsömmel korábban is
dolgoztam már. Több tervünk volt, mert
kitûnõ dzsesszista, több hangszeren ját-
szik, hangszerel, nagy érzéke van a ko-

molyzenéhez, a popzenéhez, a dzsessz-
hez is. Pontosan azért gondoltam rá,
mert benne megvan a fiatalos frissesség,
az újítás, de a komolyzene iránti alázat
is. Prokop Anna a fuvolista, Gulyás Csil-
la hárfamûvész, és Stefkó Mihály, aki
még zeneakadémista, de nagyon tehetsé-
ges hegedûs. Így játszunk, ez az alapfel-
állás, de néha van vendégmûvészünk is.
Nagyon szeretek velük muzsikálni. Sza-
kos Krisztiánról se feledkezzünk el, õ
hangszerelte a lemezt, és az egész kama-
razenekari felvételt is õ hozta össze. Egy
lemeznek nemcsak az arculata fontos,
hanem az is, hogy a dalok nagyon egysé-
ges �soundban� szóljanak, legyen egy
világa, egységes hangzása, és ez a legne-
hezebb.

�A lemez készítésének idõszaka bizto-
san sok energiát emészt fel. Hogy lehet
ezt a tempót bírni, mikor mellette taní-
tasz, eljársz fellépésekre, különbözõ
társasági rendezvényekre, meghívások-
nak teszel eleget, és közben készül az új
albumod is. Mi ad Neked erõt mindeh-
hez?

� Ahová mindig nagyon szívesen me-
gyek: a közönségtalálkozók, klubestek,
könyvbemutatók, kiállítások, színház.
Nagy kedvenceim mostanában a régisé-
gek, nemrégiben még egy igazi árverés-
re is eljutottam, ami hihetetlen nagy ha-
tással volt rám. Ezek olyan hatású élmé-
nyek, amikor úgy érzed, megrezdül a
föld is, meg az ég, megáll az élet, és ezek
boldoggá tesznek.

Kancsár Péter
Fotó: Pejkó Gergõ, közös : N. Á.

Vincze Lilla:
�Világpolgárként ajánlom magam�
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Léctartó
kampók és
annak

használata

Henk ütõ (tömörítésre
szolgáló szerszám) és

annak használata a tetõ
felújítása során

Interjú Vincze Lilla énekesnõvel
a 19. oldalon


