
Május elsõ vasárnapja elválaszthatatlanul
összeforrt az Anyák Napjával! Az édesanyák
egyébként is megérdemelnek minden elisme-
rést azért a családteremtõ és megtartó szerepü-
kért, amelyet nagy empátiával viselnek! Enged-
jék meg, hogy a jeles alkalomból én is köszönt-
sem az édesanyákat, nagymamákat, déd-
mamákat, és arra kérjem Õket, hogy az utánoz-
hatatlan adottságukat továbbra is gyermekeik,
unokáik boldogítására fordítsák!
Túl a jubileumi, XX. Dömsödi Napokon! Ez

a két évtized Dömsöd történelmének részévé
vált. A húsz év alatt vajon hány és hány dömsö-
di lakótársunk segített a mindenkori rendezvé-
nyek sikeres lebonyolításában? Nagyon sokan
voltak,megszámolni is nehéz lenne! Sokan vol-
tak most is! Tisztelet és köszönet érte vala-
mennyiüknek!
ADömsödi Napok rendezvénysorozat � idén

rendhagyó módon � már április 30-án elkezdõ-
dött a Hajós-kripta ünnepélyes átadásával. A
szépszámú ünneplõ elégedetten konstatálhatta,
hogy a Nemzeti Panteon Alapítvány által felka-
rolt, Ybl Miklós által tervezett kripta felújítása
remekül sikerült. Ezzel Dömsöd épített környe-
zetének egyik remekmûvévé vált. A kripta fel-
újításában jelentõs szerepet vállalt a Hajós és a
Gáll család, valamintHartaiMária ésKolompár
Lajos. Egyébként az ünnepi beszédet Ráday
Mihály városvédõ, a Nemzeti Panteon Alapít-
vány társelnökemondta.
Szintén ennek a napnak a délelõttjén került

megrendezésre a tûzoltó és rendõrségi bemutató.
Magam is láttam már hasonló bemutatókat, de
talánmások is úgy gondolják, hogy az idei volt a
legjobb, leglátványosabb!Gratuláció érte!
Sajnálom, hogy pont a jubileumi Dömsödi

Napok programjából hiányzott a méltán nép-
szerû díjugrató verseny, és azt is sajnálom, hogy
az idõjárás nem fogadott bennünket kegyeibe.
Azért remélem, a választékot bõvítõ sportese-
mény, a Dömsöd�Dabmeccs és a könnyûmûfaj
reprezentánsai pótolták ezt a hiányérzetet.
Nagy örömömre ismét együtt ünnepelhet-

tünk testvérvárosaink küldöttségeivel, ame-

lyeket polgármestereik vezettek: a fûrieket
Zacharné Komár Stepanka, míg a knüllwal-
diakat Jörg Müller. Remélem, ugyanolyan
jól érezték magukat nálunk, mint ahogy mi
éreztük magunkat legutóbb Fûrben és Knüll-
waldban. A német küldöttség idén is anyagi
támogatásban részesített egy dömsödi egye-
sületet. A megnyitó estéjén a Ju és Zsu Tár-
sulat kapta a támogatást.
A hagyomány szerint idén is a Dömsödi Na-

pok megnyitóján kerültek átadásra az arra érde-
meseknek a kitüntetések. Dr. Szakály Ilonát,
Zacharné Komár Stepankát és Ács Sándort a
Dömsöd Díszpolgára címmel tüntettük ki, míg
a Dömsödért Emlékérmet Köntös Ágnes, Sipos
Lajosné, TóbiszLászló és dr. Siket Péter vehette
át. Szívbõl gratulálokmindnyájuknak!
Az elõbb már említettem a díjugrató ver-

senyt. Az Alfonz Lovasklub vezetõivel együtt
megpróbálunk Dömsödön egy olyan helyet ta-
lálni, amely végleges otthont biztosítana a min-
denkori díjugrató versenyeknek, és a lósport
iránt érdeklõdõ dömsödi fiatalok számára min-
dennapos edzéslehetõséget is biztosítana. Több
ingatlan megvizsgálása után jutottunk el a régi
piac helyszínére, a holtág mellé. A terület alkal-
mas lenne egy nemzetközi szintû versenypálya
kialakítására. Biztos vagyok abban, hogy az or-
szágban nem sok olyan díjugrató pálya van,
amely ilyen csodálatos környezetben fekszik!
Ha megvalósulna, akkor talán a sportturizmus
területén is új fejezet nyílna Dömsödön! No, de
azmég odébb van. Ami visszatart bennünket az
azonnali megvalósítástól, az elsõsorban az,
hogy huszonegynéhány fát ki kellene vágni a
pálya kialakításához. Ez még akkor is soknak
tûnik, ha tudom, hogy azonnal pótolnánk õket,
és azt is tudom, hogy az egészséges fák közül
néhány beépítésre kerülne az akadályok közé.
Az elõzetes szakvélemény szerint a fák 50-70
évesek, és �vágásérettek�.Majdmeglátjuk, vár-
juk a Ráckevei Parkerdõ Gazdaság írásos szak-
véleményét.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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Folytatás a következõ oldalon.

Fotó: VFotó: Vassass

Szeretettel
köszöntjük az
Édesanyákat
Kakuk Pál
alkotásával!

(Madonna és a kisded)



Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2014. április 23-án ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:

Bencze István polgármester, Varsányi Antal al-
polgármester, Szomor Dezsõ alpolgármester,
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán
Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sal-
lai Gábor, SzabóAndrea képviselõk.

Napirendmegállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

44/2014. (IV. 23.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozzameg:
1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl

szóló beszámoló (zárszámadás)megvitatása
2./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-

rehajtásáról
3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés kö-

zött eltelt idõszak eseményeirõl
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális

támogatásokról és az önkormányzat által biz-
tosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
14/2013. (XII. 31.) önk. rendeletmódosítása

5./ Önkormányzati tulajdonú földes utak javítá-
samart aszfalttal � ajánlatok elbírálása

6./ A dömsödi 0395/104 hrsz-ú ingatlan bérleti
szerzõdésénekmeghosszabbítása

7./ A dömsödi római katolikus templom felújí-
tásának támogatása

Az orvosi ügyelettel kapcsolatos viták nem
nagyon csitulnak. Tovább keressük a megol-
dást az ügyelet hatékonyabbmûködtetésére he-
lyi szinten, és az érdekelt polgármesterekkel
együtt társulási szinten is. Ennek keretében
egyik este a ráckevei jegyzõ asszonnyal ellen-
õrzést tartottunk (a szerzõdés szerint a ráckevei
jegyzõ ellenõrizhet) a szolgáltató és a köztünk
lévõ szerzõdés maradéktalan betartásáról.
Megállapítottuk, hogy az április eleji, egy-két
hetes félreértés után visszaállt az eredeti rend
az ügyelet munkájában. Az ellenõrzés során
feltárt hiányosság kiküszöbölésére írásban szó-
lítottuk fel a szolgáltatót.
Az Ipartestület éves közgyûlése � az eddig

megszokott évvégi rendezvény helyett � már
áprilisban megrendezésre került, a költségvetés
elfogadásának kötelezettségemiatt. A jó hangu-
latú közgyûlés a befejezõ szakaszban szinte �fa-
lugyûléssé� alakult át, mert terítékre kerültek a
településünket foglalkoztató problémák. Itt is
megköszönöm Dömsöd vállalkozóinak, iparo-
sainak azt a segítséget, amelyet önkormányza-

tunknak nyújtottak, és nemcsak a legutóbbi esz-
tendõre gondolok! Még annyit, hogy nagyon
nagyra becsülöm azokat az erõfeszítéseket,
amelyet az Ipartestület vezetõi tesznek tagjai-
kért, a testület fenntartásáért.
Ismét sikert aratott a DUSE-bál! Magam is

hálás vagyok a két díszvendégnek, a sokszoros
válogatott kézilabdásnak, Tóth Tímeának és
Szekeres Klárának! Köszönöm az egyesület és
a szakosztályok vezetõinek, edzõinek az áldo-
zatosmunkát, ésmint ahogyan a köszöntõmben
elmondtam, nagyon remélem, hogy belátható
idõn belül eljutunk oda, hogy nem lesz szükség
a DUSE-bál karitatív jellegére! Gratulálok az
elért eredményekhez, a folyamatos fejlõdéshez!
Hatodik alkalommal került sor Dömsödön a

térség mûvészeti iskoláinak részvételével a Fú-
vós szólisták és kamaraegyüttesek találkozójá-
ra. A koncert mûvészeti értéke � ha lehet � még
tovább erõsödött, és nagy örömömre szolgál,
hogy a dömsödi fellépõk semmivel semmarad-
nak el környékbeli társaiktól! Sõt! Csak így to-
vább!

Bencze István
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2014.május21-énszerdán14-15óráig

SALLAI GÁBORSALLAI GÁBOR

képviselõ úr, aGazdasági és
Mûszaki-Fejlesztési Bizottság

elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DDDDÖÖÖÖMMMMSSSSÖÖÖÖDDDDÉÉÉÉRRRRTTTT
AAAALLLLAAAAPPPP ÍÍÍÍTTTTVVVVÁÁÁÁNNNNYYYY

részére.

Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk

majd, amelyeket az önkor-
mányzat költségvetésébõl

nem tud támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
11118888666666668888444455556666 ---- 1111 ---- 11113333

Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.

GRATULÁCIÓ
Dömsöd nagyközség lakói és Képviselõ-testülete nevében nagy tisztelettel gratulálunk

PÁNCZÉL KÁROLY KÉPVISELÕ ÚRNAK,
ismételt képviselõvé választása alkalmából!

Nemkönnyûmunkájához további sikereket kívánunk!

Bencze István Varsányi Antal SzomorDezsõ Dr. Bencze Zoltán
polgármester alpolgármesterek jegyzõ



Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

1./Az önkormányzat 2013. évi költségveté-
sérõl szóló beszámoló (zárszámadás) megvi-
tatása
A képviselõ-testület egyhangú � 9 igen �

szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

3/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési

zárszámadásáról
A rendelet kihirdetve: 2014. április 28. napján.
A rendelet hatályos: 2014. április 28. napjától.

2./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

45/2014. (IV. 23.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

46/2014. (IV. 23.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a két ülés közötti idõszak ese-
ményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

46/2014. (IV. 23.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a két ülés közötti idõszak ese-
ményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális támogatásokról és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
14/2013. (XII. 31.) önk. rendeletmódosítása
Aképviselõ-testület egyhangú � 9 igen � sza-

vazattal megalkotta a következõ rendeletet:

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által bizto-

sított szociális alapszolgáltatásokról szóló
14/2013. (XII. 31.) önk. rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2014. április 28. napján.
A rendelet hatályos: 2014. május 1. napjától.

5./ Önkormányzati tulajdonú földes utak
javításamart aszfalttal � ajánlatok elbírálása
Aképviselõ-testület egyhangú � 9 igen � sza-

vazattal meghozta a következõ határozatot:

47/2014. (IV. 23.) Kt. számú határozat
DömsödNagyközségi Önkormányzat Képvi-

selõ-testülete az önkormányzati tulajdonú földes
utak javítása mart aszfalttal címû meghívásos
pályázatát eredménytelennek nyilvánítja, tekin-
tettel arra, hogy valamennyi beérkezett ajánlat
magasabb vállalási árat tartalmazott, mint az ön-
kormányzat rendelkezésre álló pénzügyi forrása.
A képviselõ-testület a pályázatot ismét kiírja

csökkentett mûszaki tartalommal a Baross utca
felújítása nélkül.
A képviselõ-testület ezzel egyidejûleg a fel-

újítandó utcákmûszaki ellenõri feladataira szin-
tén három ajánlat bekérését határozzameg.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

6./ A dömsödi 0395/104 hrsz-ú ingatlan
bérleti szerzõdésénekmeghosszabbítása
A képviselõ-testület egyhangú � 9 igen �

szavazattal meghozta a következõ határozatot:

48/2014. (IV. 23.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a tulajdonát képezõ dömsödi
0395/104 hrsz-ú ingatlanból a kölcsönösen
megállapított 8400m2-es nagyságú területrészre
Juhász Lajos 2344 Dömsöd, Vasút u. 26/a szám
alatti lakossal megkötött bérleti szerzõdést to-
vábbi egy évvel meghosszabbítja. A bérleti díj
bruttó 35.000 Ft/év, továbbá a bérlõ vállalja az
ingatlan folyamatos gondozását, tisztítását.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze Ist-

vánpolgármestert abérleti szerzõdésmegkötésére.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: 2014. május 31.

7./ A dömsödi római katolikus templom
felújításának támogatása
Aképviselõ-testület egyhangú � 9 igen � sza-

vazattal meghozta a következõ határozatot:

49/2014. (IV. 23.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete 1.000.000 Ft, azaz egymillió fo-
rint összegû vissza nem térítendõ támogatást
biztosít a Dömsödi Római Katolikus Templom
felújításához.
A támogatást csak a templom felújítására

nyert pályázati projekt megvalósításához lehet
felhasználni. A képviselõ-testület rögzíti, hogy
a támogatást a pályázati projekt meghiúsulása
esetén folyósítani nem lehet.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze Ist-

ván polgármestert, hogy a támogatási szerzõdést
aláírja, és a támogatás kifizetése ügyében eljárjon.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos, támogatási szerzõdés

aláírására 2014. június 30-ig

8./ Sürgõsségi indítvány
Aképviselõ-testület egyhangú � 9 igen � sza-

vazattal meghozta a következõ határozatot:

50/2014. (IV. 23.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Községi Vízmûtõl maradt je-
len határozat mellékletét képezõ jegyzéken sze-
replõ ingóságokat apportálni kívánja aDAKÖV
Kft.-be, a felek által is elfogadott 4.457.116 Ft
értékben, azzal a feltétellel, hogy ez nem jár az
önkormányzat részére ÁFA-fizetési kötelezett-
séggel, vagy az ÁFA megfizetését a DAKÖV
Kft. átvállalja. A képviselõ-testület kéri a DA-
KÖV Kft. taggyûlését, hogy az apportot a fenti
értéken fogadja el, és azzal az önkormányzat
üzletrészét növelje meg.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2014.május 21.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-
testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõköny-
vek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.huönkormányzati honlaponolvas-
hatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyköz-
ségiKönyvtárban ingyenes internetes hozzáférést
biztosítunk.A képviselõ-testület nyilvános ülése-
inek meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján és az önkormányzati honlapon tesszük
közzé. Az önkormányzati rendeleteket a polgár-
mesteri hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az
önkormányzati honlapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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Lomtalanítás
Dömsöd területén

május 13. kedd
május 14. szerda

Zöldhulladék járat
Dömsöd területén

június 3. kedd
június 4. szerda
június 5. csütörtök
június 6. péntek

november 24. hétfõ
november 25. kedd
november 26. szerda
november 27. csütörtök
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Dömsödért Emlékérem
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testületének 4/2000. (II. 1.) rendele-
tébõl:

(1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli a te-
lepülés szolgálatában, fejlõdésének elõsegítésé-
ben, érdekeinek elõmozdításában, az egyetemes
emberi értékek gyarapításában kifejtett kima-
gasló, példamutató egyéni és közösségi, szak-
mai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek elis-
merésére �Dömsödért Emlékérem� elnevezés-
sel kitüntetést alapít.

KöntösÁgnesaDezsõLajosAlapfokúMûvé-
szeti Iskola igazgatója 1997 óta. Ettõl az idõpont-
tól kezdve számtalan színvonalasmûsorral színe-
sítette településünkkulturális életét.
Kiváló partneri kapcsolatot épített ki és ápol a

mai napig a gróf Széchenyi István Általános Is-
kolával, a nagyközségi óvodával és a Petõfi
Sándor Oktatási ésMûvelõdési Központtal is.
Növendékeivel rendszeresen részt vesz és ki-

váló eredményeket ér el a számukra rendezett
versenyeken.
Az iskola mûködtetésében bekövetkezõ vál-

tozásokat nagy hozzáértéssel és szakértelemmel
vezényelte le.
Köntös Ágnes túl az igazgatói kötelezettsé-

gein, aktív részt vállal Dömsöd közéletében.

Áldozatos, lelkiismeretes, közösségért vég-
zett munkája elismeréseként méltó a Döm-
södért Emlékérem kitüntetésre.

***

A rendszerváltozás elõttTóbiszLászló a pol-
gármesteri hivatal építészeként szolgálta nagy-
községünket.
Építész vállalkozóként a mai napig fontos

számára, hogy vállalkozásában dömsödi embe-
reket foglalkoztasson.
Segítõkészsége, emberszeretete megbecsü-

lést vívott ki ismeretségi körében.
Az elmúlt évtizedekben a Tóbisz név a helyi

labdarúgással forrt össze. Édesapja sportfana-
tizmusa õrá is ráragadt, és az aktív korszaka
után amai napig nagy hozzáértéssel egyengeti a
dömsödi utánpótlás sportegyesület ifjú labdarú-
góinak sportpályafutását.
A Dömsödi Hírnök, illetve Dömsöd nagy-

község honlapjának sportrovat szerkesztõje.
Legfrissebb kezdeményezése, hogy a fiata-

lok számára filmklubot mûködtet.
A fentiek alapján méltó a Dömsödért Emlék-

érem kitüntetésre.

***

Sipos Lajosné 1976 óta védõnõként dol-
gozik.
Körzetében a gondozottak zömében hátrá-

nyos helyzetûek.

Határozott, õszinte egyéniség, magas elméleti
ésgyakorlati szakmai tudással.Kollégáihozmély
emberi, szakmai kapcsolatok fûzik, a fiatal kollé-
gák szakmai elõmenetelét folyamatosan segíti.
Iskolavédõnõi feladatát is évtizedek óta lelki-

ismeretesen látja el. 2006 óta az Oktatási, Köz-
mûvelõdési és Sport Bizottságban külsõs tag-
ként segíti a bizottságmunkáját.
Aktívan részt vesz a Kisherceg Gyermekház

munkájában.
Emberi és szakmai kvalitásai, szorgalma,

családi élete példa lehet községünk lakói szá-
mára.
A fentiek alapján méltán viselheti a Döm-

södért Emlékérem kitüntetést.

***

Dr. Siket Péter a dömsödi állattenyésztõk
lelkiismeretes segítõje.
Szakmai munkáját a dömsödi gazdák meg-

elégedésére, magas színvonalon végzi. Állat-
egészségügyi ismeretterjesztõmunkáját aDöm-
södi Hírnök rovatvezetõjeként kamatoztatja.
Egy önkormányzati ciklusban képviselõként,

bizottsági elnökként tevékenységét kiemelkedõ
hozzáértéssel végezte.
Az általa irányított AlfonzLovasklub elnöke-

ként számos országos versenyen részese volt a
dömsödi sikereknek.
A fentiek alapján méltó a Dömsödért Emlék-

érem kitüntetésre.

DömsödDíszpolgára
Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselõ-testületének a Díszpolgári cím
adományozásáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendele-
tének szövegébõl

�Díszpolgári cím és annak adományozása
1. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,

attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedõ érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztisztelet-
ben álló személyeket méltó elismerésben része-

síthesse, valamint személyüket és cselekedetei-
ket megfelelõképpen értékelve állíthassa példa-
ként a jelen- és az utókor elé, �Dömsöd Dísz-
polgára� elnevezéssel (továbbiakban: díszpol-
gári cím) címet alapít.

Dr. Szakály Ilona az általános iskolai tanul-
mányait Dömsödön végezte. Az orvosi diplo-
máját 1974-ben szerezte meg. Két évvel a szak-
vizsga letétele után, 1981-ben került Dömsödre
gyermekkörzeti orvosnak. Hitvallása az, hogy
legfõbb érték az ember, legnagyobb kincsnek a
gyermeket tartja. Gyógyító tevékenységét több
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mint háromévtizeden át nagy türelemmel, szak-
mai hozzáértéssel, alázattal teszi. Nem volt vé-
letlen, hogy éveken keresztül a térség fõorvosi
teendõit is zökkenõmentesen ellátta.
Dömsöd lakóinak bizalmát élvezve három

cikluson keresztül önkormányzati képviselõ
volt. Átgondolt, megalapozott véleményére
mindig lehetetett és lehet számítani.
Fentiek alapján méltán tüntetjük ki Dömsöd

Díszpolgára címmel dr. Szakály Ilonát.

***

Ács Sándor 1923-ban Dömsödön született.
A II. világháború ideje alatt 1942-ben önkén-
tesként jelentkezett a hadseregbe. Miután tûz-

szerész kiképzést kapott, két évvel késõbb el-
vitték a frontra, közel az ukrán határhoz.
Utászként az volt a feladata, hogy aknamente-
sítsék az utat � életüket kockáztatva � bajtár-
saik elõtt. Augusztus 24-én súlyosanmegégett
a teste, hosszú lábadozás és ápolás után állt új-
ra talpra. Bátorságának és kitartásának elis-
meréséül megkapta a Sebesülési Érdemérmet.
Gyógyulását követõen mintegy 200 katona-
társával együtt 1944 decemberében orosz fog-
ságba esett. A szibériai raboskodás rabtársai-
val együtt õt is megviselte, míg el nem jött az
1948. októberi szabadulás idõpontja.
Ács Sándort aGondviselõ kitartásáértmegju-

talmazta, hiszen hosszú és boldog élet követke-
zett számára. A fogságban elszenvedett meg-
próbáltatásokért itthon Hadifogoly Emlékérem-
mel jutalmazták. Ács Sándor évek óta a Hadi-
foglyokOrszágos Szövetségének titkára.
Ez évben március 15. alkalmából a Hazá-

ért Érdemrend Ezüst fokozata kormányki-
tüntetést kapott.
Fentiek alapján méltán tüntetjük ki Dömsöd

Díszpolgára címmel Ács Sándort.

***

Zacharné Komár Stepanka 2010 decem-
berétõl a felvidéki Fûr község polgármestere.
Hivatalba lépésétõl kezdve folyamatosan az

1998-ban megkötött testvérvárosi szerzõdés
megerõsítésén dolgozik. Ennek tanúsítványa a
2012-ben aláírt � az 50 éves barátságunkat mél-
tató � dokumentum.
Küldöttségeink számára az általa és munka-

társai által szervezett programok � túl a két or-
szág barátságának elmélyítésén � lehetõséget
adnak Fûr község és Dömsöd nagyközség lakó-
inak a testvéri szeretet gyakorlására.
Fentiek alapjánméltán tüntentjük ki Dömsöd

Díszpolgára címmel Zacharné Komár Stepan-
kát.
Dömsöd, 2014. május 2.

Bencze István polgármester
Varsányi Antal alpolgármester

Az elmúlt napokban, hetekben nagyon sokan kérdezték meg tõlem,
hogy az idén miért nem lesz lovasverseny Dömsödön. Ezért úgy gondol-
tam, a további kérdéseketmegelõzendõ az újságban tájékoztatom az olva-
sókat a verseny elmaradásának okáról.
Az Alfonz Dömsödi Lovas Klub Sport Egyesület megalakulása óta

minden évben megrendezte hagyományos díjugrató lovasversenyét, me-
lyet 4 éve országos gyermekügyességi lovasversennyel egészített ki. A
verseny május elsõ hétvégéjén, a Dömsödi Napok keretében került meg-
rendezésre immár 20 éve. A verseny rendezéséhez az önkormányzat a
kezdetektõl fogva rendkívül nagy segítséget nyújtott. Biztosította szá-
munkra a helyszínt, az elektromos áramot, vizet, a pálya és környezetének
rendbetételét közmunkásokkal és önkormányzati dolgozókkal. Szponzo-
rok bevonásával sikerült a versenyeket veszteség nélkülmegrendezni. Ez
mindenképpen nagy eredmény, mert az egyre növekvõ anyagi terhek mi-
att Dömsödön kívül a térségünkben már csak Apajon (szintén klubunk
közös szervezésében az apaji önkormányzattal) és Dunaharasztiban ren-
deztek országos szintû díjugrató versenyeket. Az önkormányzat intézmé-
nyei is számtalan esetben nyújtottak segítséget, például asztalokat, széke-
ket kaptunk a konyháról, OMK-ból. Meg kell említenem a többi civil
szervezetet is (Még 1000 év Dömsödért Egyesület, Tûzoltó Egyesület,
Dömsödi Sport Egyesület), akik a támogató vállalkozókkal együtt hozzá-
járultak versenyeink sikeres rendezéséhez.
Azt hiszem, a lovas programmindig aDömsödiNapok egyik színfoltja

volt, sok dömsödi és környékbeli látogatót vonzott, nem is beszélve a lo-
vasokról, akik az ország különbözõ pontjairól érkeztek. Versenyeinken
rendszeresen részt vettek volt és jelenlegi válogatott lovasok (olimpiko-
nok is!), hazai és nemzetközi díjugrató versenyek gyõztesei, helyezettjei.
A helyszín, a rendezés, a dömsödi vendégszeretet miatt örömmel jöttek
hozzánk versenyezni.
Februárban felkerestem polgármester urat az idei verseny rendezésé-

nek egyeztetése miatt, aki jelenlétemben felhívta a Dömsödi Utánpótlás
Sport Egyesület elnökét (mivel a pálya használatát õk kapták meg), hogy
meg tudjuk-e rendezni a lovasversenyt aDömsödiNapokon amegszokott
helyszínen, a homokos melegítõpályán. A DUSE elnöke azt a választ ad-
ta, hogy az idei évben a pályát befüvesítik, május elsejére zöldellni fog a
fû, így ott lovasversenyt nem lehet rendezni. A megyei lovas szövetség
értekezletén ennek ellenére a dömsödi verseny május 2.-ára bekerült a
versenynaptárba, ha mégis úgy alakulna, hogy tudunk versenyt rendezni,
az idõpont fenn legyen tartva. Telt az idõ, arra járva a pályán semmunká-
latokat, sem focizó gyerekeket nem láttam, ezért április elején felhívtam a
DUSE elnökét, hogy ha már nem csinálnak semmit, megrendeznénk a
versenyt. Õ arról tájékoztatott, hogy megkezdték a pálya kitakarítását, el-
kezdték a talajmunkákat, a fûmag vétele folyamatban van, és 1-2 héten
belül teljesen bekerítik a pályát. Ezeknek az információknak a birtokában
kénytelen voltam a lovas szövetség felé bejelenteni, hogy a versenyünk az
idén végleg elmarad.
Nem lenne keserû a szám íze, ha tényleg zöldellne a fû és gyerekek fo-

ciznának a pályán, ezzel szemben azt látom, hogy semmi nem történt, a
pályát és környékét gaz lepi, kerítés sem épült. Ha tudtunk volna versenyt
rendezni, legalább rendbe lett volna téve a pálya és környezete aDömsödi
Napokra az elõzõ évekhez hasonlóan (köszönet érte Varsányi Antalnak és
�csapatának�).
Klubunk a jövõben szeretné folytatni a hagyományt, hogy továbbra is a

Dömsödi Napok egyik színfoltja lehessen egy országos szintû lovas ren-
dezvény. Polgármester úrral és a képviselõ-testülettel közösen keressük a
lehetõséget egy új versenyrendezési helyszín kialakítására. Bízom benne,
hogy ezt mielõbb megtaláljuk, és egy év kihagyás után jövõre ismét lesz
lovas versenyDömsödön!

Dr. Siket Péter
AlfonzDömsödi LovasKlub elnöke

�MIÉRT MARADT EL AZ IDEI LOVASVERSENY?�



Néhány mondatban�
XX.DömsödiNapok

A rendszerváltást követõen amagyar társadalom általmegszokott nagy
közösségi ünnepélyek átalakultak, megváltoztak. Voltakmelyek eltûntek,
helyükbe más természetû rendezvények léptek. Folyamatosan jelentek
meg a különféle fesztiválok, falunapok, s az évek során sajátos és egyedi
tartalommalmegtöltött alkalmakká váltak.
Dömsödön az elsõ ilyen falunapot 1994-ben rendezték meg, mely új-

donságot jelentett a település életében. Több éven keresztül zsúfolásig
megtelt az OMK épülete a helyi vállalkozók és kézmûvesek termékeivel.
Az idõ elõrehaladtával azonban mindez folyamatosan változik. Ma már
kevesebb kiállított termékkel találkozhatunk, és nagyobb hangsúlyt kap-
nak a kapcsolatépítõ együttlétek. Dömsödi viszonylatban saját értékeink,
kultúránk bemutatása leginkább a dinamikus produkciók felvonultatásá-
ban jelenikmeg.

Az idén a falunapi program-
sor a Hajós család családi sír-
boltjának ünnepélyes átadásával
kezdõdött. Az Ybl Miklós által
tervezett épület a Nemzeti Pan-
teon Alapítvány finanszírozásá-
val szépült meg.
Ezen különleges alkalom há-

zigazdája a Hajós-Gáll család
képviseletében Takács Gábor
volt. Köszöntõjét mondanivalója
miatt szó szerint idézem:
�Nekünk itt a közösségben, a

faluban, a családnak ez a nap
egy ünnep. Ha arra gondolok,
hogy ünnep, arra is föl kell hívni
egy picit a figyelmet, hogy ma-

napság a világ vagy legalábbisMagyarország egy jókora része elkezdi el-
felejteni az ünnep valódi jelentését. Ünnep az, amire fölkészülünk, amire
eljövünk, amire elõre gondolunk, gyakorlatilag és megjelenésben is fölké-
szülünk.Annyira furcsa látni azt, hogy akár állami, akár családi vagy egy-
házi ünnepre az emberek ma már nem készülnek fel. Elszaladnak egy
plázába, vesznek egy csokor virágot vagy egy tábla csokoládét, odaadják
és akkor azt mondják, hogy ünneplünk, jó nagyot ettünk és ez egy ünnep
volt� Itt nálunk ez egy picit más. AHajós és a Gáll család évszázadokon
át fönn tudta tartani azt a viselkedésformát, amiben megõrzõdött ma is az
ünnep fogalma.�
Az átadáson köszöntõt mondott

Bencze István polgármester úr, ünne-
pi beszédet mondott RádayMihály, a
Nemzeti Panteon Alapítvány társel-
nöke. A Hajós család nevében kö-
szöntõt mondott Hajós Eszter, a csa-
lád õseirõl és dömsödi eredetérõl Ha-
jós Judit beszélt. A további generáci-
ókról Gáll Endre tartott elõadást.
Megtudhattuk, hogy �a kriptaalapító
� Hajós József � azért választotta a
családi sírbolt helyszínéül a szõlõs-
kert hátsó szegletében húzódó fákkal
övezett részt, hogy a látogató ne te-
metõben érezze magát, hanem a ter-
mészetes környezet szépsége által kö-
rülvéve�. A kripta mögött egy külön
sírban Gáll Endre dédanyjának szülei és dédanyjának nagybátyja pihen-
nek. (Marsó Lajos és felesége, Kozma Irén, valamint bátyja, Kozma

Zsombor.) � Kozma Zsombor volt az utolsó élõ �48-as honvéd, nemcsak
Dömsödön, hanem talán országosan is � említette Gáll Endre. Az ünnep-
ség zárásaként az egyházi áldást Nemeskürti Ferenc esperes úr végezte.
Május 1-jén, pénteken folytatódott a XX. Dömsödi Napok jubileumi

programsora, ahol színvonalas kiállítás várta a látogató közönséget.

18 órakor Bencze István polgármester úr a mûvelõdési ház nagytermé-
ben köszöntötte testvértelepüléseink delegációját, majd átadta a Döm-
södért Emlékplaketteket és a Díszpolgári címet.
Fûr község képviseletében Zacharné Komár Stepanka polgármester

asszony kedves szavakkal köszöntötte Dömsöd lakóit és a XX. Dömsödi
Napok rendezvénysorát. Kiemelte a barátság fontosságát, valamint Fûr és
Dömsöd többmint ötvenesztendõs testvértelepülési kapcsolatát.
Jörg Müller, Knüllwald polgármestere szintén méltató szavakkal kö-

szöntötte településünket a XX. jubileumi alkalom kapcsán. Beszédében
hangsúlyozta Kelet- és Nyugat-Németország egyesítését 25 évvel ezelõtt,
melyben amagyaroknak nagy szerepe volt.
�Ezért a 20. Dömsödi Napokon örömteli dolog, hogy együtt ünnepel-

hetünk!� �mondta JörgMüller.
Szombaton és vasárnap többnyire az eredeti tervek szerint megrende-

zésre kerültek a programok, azonban a zord idõjárás kissé átírta a forgató-
könyvet.
Bízunk abban, a XX. Dömsödi Napokon minden kedves vendég érde-

kes és értékes programok részese lehetett.
-V.I.-
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Gáll Endre

Horváth Béla
munkája

Akvarell-kiállítás
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AAAA  DDDDeeeezzzzssssõõõõ  LLLLaaaajjjjoooossss  AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú  MMMMûûûûvvvvéééésssszzzzeeeettttiiii  IIIIsssskkkkoooollllaaaa  hhhhíííírrrreeeeiiii
Április 5-énBudapesten járt a társastánc tanszak.ATalentumKupán az

alábbi gyönyörû eredmények születtek:
Szivárvány lánycsoport �Mesék keringõje formáció � aranyminõsítés
Szivárvány lánycsoport � Love Song cha-cha formáció � ezüst minõsítés
Trió csoport � Angyalnak, madárnak bécsi keringõ formáció � ezüst mi-
nõsítés
Babarózsa lánycsoport � Euphoria cha-cha � aranyminõsítés
Babarózsa lánycsoport � Rázós szamba � ezüst minõsítés
Gézengúz csoport � ShallWeDance tangó formáció � ezüst minõsítés
Gézengúz csoport � I�mAlive samba formáció � ezüst minõsítés
Gratulálok a csodálatos eredményekhez mind a táncos növendékeink-

nek, mind felkészítõjüknek,MihóDiána tanárnõnek.
Április 7-én a ráckevei RánkiGyörgy

Alapfokú Mûvészeti Iskola megren-
dezte a Táncok a billentyûkön elneve-
zésû zongorás találkozót. Az esemény-
nek a Savoyai-kastély adott otthont. Is-
kolánkat Balogh Abigél, Balogh Boró-
ka, Balogh Réka, Imre Zsófi és Kudar
Zsolt képviselte. Felkészítõ tanárok:
Berki Artúrné és Jeneiné Barta Lívia.
Növendékeink repertoárjában egy tet-
szõleges tánc, illetve egy-egy négyke-
zes szerepelt. Gratulálokmind a növen-
dékeinknek, mind felkésztõ tanáraik-
nak a színvonalasmûsorhoz!

Április 7-tõl 11-ig iskolánk rendezte a BRETHI6 Comenius projekt
meetingjét. A vendégek Belgiumból, Spanyolországból, Romániából,
Törökországból ésOlaszországból érkeztek.A sokmunkamellett volt idõ
arra is, hogy megnézzék Dömsöd, Ráckeve, Budapest nevezetességeit.
Az idegenvezetõk a grafika tanszak tagjai voltak. Köszönet mindnyájuk-
nak és a koordinátoroknak, Guba Anitának és Varga Anettnek a program
színvonalasmegszervezéséért, lebonyolításáért.

Április 16-án iskolánk ismételtenmegrendezte a Fúvós szólisták és kama-
raegyüttesekbaráti találkozóját.Azeseményhatodikalkalommalkerültmeg-
rendezésre. Idénhat iskolát láttunkvendégül: a szigetszentmiklósiÁdámJenõ
Zeneiskolát, aSzigetcsépiÁltalánosIskolaAlapfokúMûvészeti Iskolát, a tak-
sonyi Hungaro-Art Alapfokú Mûvészeti Iskolát, a ráckevei Ránki György
Alapfokú Mûvészeti Iskolát, a tököli Szárny-nyitogató Alapfokú Mûvészeti
Iskolát és akiskunlacháziVolly IstvánAlapfokúMûvészeti Iskolát.

A találkozót Bencze István polgármester úr nyitotta meg, a rendez-
vényt tankerületünk igazgatója, Nagy Zsuzsanna is megtisztelte jelenlété-
vel. Bognár Gáborné, iskolánk drámatanára konferálta a szebbnél szebb
mûsorszámokat. Iskolánkból Baranyi Virág, Csörgõ Lujza, F. Kiss Péter,
HarsányiAnna,HorváthCsenge, TóthDániel, Tóth Ilona,Várkonyi Petra
szerepelt. Felkészítõ tanárok:BalikóMariann,MagyarÁkos, LennerBar-
nabás, SomosAndrás és SoósMónika.Növendékeinknek és felkészítõ ta-
náraiknak gratulálok a szépmûsorhoz!
Szeretnék köszönetet mondani a szülõknek és pedagógusoknak, akik a

vendéglátásban segédkeztek: 120 fõt láttunk vendégül!
Mint minden évben, az idén is részt vettünk a község Dömsödi Napok

c. rendezvénysorozatán. Amegnyitón Tóth Ilona fuvolázta PoppMagyar
táncát, zongorán kísérte Balikó Mariann, felkészítõ tanára: Somos And-
rás. Vasárnap az anyák napi mûsorban Mihó Diána tanárnõ felkészítésé-
vel társastáncosaink köszöntötték az édesanyákat.

Felhívom a kedves szülõk figyelmét, hogy amûvészeti iskolába jú-
nius 5-éig lehet jelentkezni a következõ tanszakokra: furulya, fuvola,
klarinét, szaxofon, trombita, zongora, néptánc, társastánc, grafika és
festészet, színjáték.
A jelentkezés helye, ideje: Dezsõ Lajos AlapfokúMûvészeti Iskola
Dömsöd,Kossuth Lajos u. 58., hétköznapokon 14-18 óráig.
Sajnos a térítési díj fizetése alóli mentesség szabályai megváltoz-

tak, a mentesség csak a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetû tanulókra vonatkozik a következõ tanévtõl.
A térítési díjmértékét elõreláthatóanmájus közepén tudjukmeg.

Bõvebb információ a 24/435-338 telefonszámon kérhetõ.

Köntös Ágnes igazgató

TISZTELT ADÓZÓK,
KEDVES SZÜLÕK!

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola megsegítésére létrejött
Pro Musica Alapítvány Dömsöd

ismét tudja fogadni az 1%-os felajánlásokat, így az alapítvány
tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának

1%-os felajánlását.

Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium

Tóth
Ilona

Harsányi
Anna

Kamaraegyüttes



Egykorábbi cikkünkben írtunkmár róla, hogy iskolánk egy európai pá-
lyázat révén részt vehet egy két éven át tartó projektben,melyben az euró-
pai ifjúság aktív, sportos és egészséges testi-lelki nevelésére helyezõdik a
hangsúly. A január végi, dömsödi találkozó után könnyes búcsút vettünk
külföldi barátainktól, és izgatottan vártuk a következõ találkozót, amit a
román partneriskola szervezett.
A román találkozó 2014. március 21-24. között került megrendezésre.

A koordinátor, Ambruska Margit (Gita) és jómagam március 19-én este
izgatottan vágtunk neki a közel 20 órás vonatútnak Brailaba. Utazásunk
végén szívélyesen fogadtak minket a vasútállomáson, majd elfoglaltuk
szállásunkat egy közeli szállodában.
A találkozó pénteken kezdõdött. Reggel befuvaroztak bennünket a

partneriskolába, ahol népviseletbe öltözött diákok és tanárok fogadtak
bennünket friss kaláccsal és a résztvevõ partnerek zászlóival. A délelõtt
folyamán egy színvonalas mûsort tekinthettünk meg, melyben tanárok,
diákok és óvodások énekeltek, táncoltak és zenéltek.
Amûsor után körbevezettek bennünket az iskolában és a hozzá tartozó

óvodában, majd elfogyasztottuk ebédünket az iskolában.
Délután míg a vendég gyerekek összemérhették sakktudásukat a házi-

gazdákkal, mi felnõttek tartottunk egy megbeszélést az eddigi esemé-
nyekrõl és a ránk váró további feladatokról.
Este egy iskolához közeli vendéglõben gyûlt össze a nemzetközi csa-

pat, ahol finom vacsorával, tortával, tánccal és jó hangulattal szolgáltak
bennünket a brailaiak.
A találkozómásodik délelõttjén városnézõ túrát tettünk a városban. En-

nek során megtekinthettük a város fõbb nevezetességeit; a lenyûgözõen
szép színházát, a város történeti gyûjteményét az õskori leletektõl fogva
napjainkig, egy ortodox templomot, a városházát, a város jelképét, ami
egy kék színû torony, mind a négy oldalán egy-egy órával, amelynek szí-
ne szimbolikus jelentéssel rendelkezik, ugyanis a város egy folyó partján
fekszik. E miatt a folyó miatt is vártuk mi dömsödiek a nagy találkozást,
ugyanis Braila Duna-parti város, szinte már a deltatorkolat felsõ határán.
Lenyûgözõ volt megpillantani a kedves Dunánkat, ahogy a torkolatához
közeledvén lelassul, kiszélesedik, és a vize sötétebb árnyalatú lesz.
A városnézés végeztével egy étteremben ebédeltünk, ahol helyi étele-

ket szolgáltak fel amegfáradt kirándulóknak.
A kései ebéd végeztével begyûjtöttük csomagjainkat a szállodában,

buszra szálltunk, és egy kisebb shoppingolás után útnak indultunk a Bras-
sói-havasok felé, hogy odaérjünk a romániai találkozó második helyszí-
nére, Bustenibe.
Az elkövetkezõ két nap a kirándulás jegyében telt. Március 23-án tisz-

teletünket tettük a Peles-kastélyban, ami a mai napig a román királyi csa-
lád birtokában lévõ, meseszép kastély. Kívülrõl nézve is csodálatos lát-
ványt nyújt, ám a faragványokkal, kristályokkal és festményekkel díszí-
tett belsõ tér semmihez sem fogható látványt nyújt az idelátogató közön-
ség számára. Igazán érdemes legalább egyszer eljutni ide!
Miután visszatértünk Bustenibe, a hegy lábától induló felvonóval neki-

vágtunk a magaslatoknak, majd a hegy tetejét birtokba véve hatalmas hó-
csatát vívtunk külföldi barátainkkal. Egy kisebb túra után visszaereszked-
tünk a mélyebb régióba, majd egy igazi székely lángos elfogyasztása után
csatlakoztunk a többiekhez, hogy immár oldottabb hangulatban folytassuk
a beszélgetést, ésminél többetmegtudhassunk egymás kultúrájáról.
A szállásra visszatérve egy kis szabadidõt kaptunk, amit mindenki sze-

retett volna az otthoniakkal való kapcsolattartásra használni, de mivel a
technika ördöge úgy döntött, hogy akkorra szünetelteti a wifi hozzáférhe-
tõséget, a társaság a véletlen folytán összeverõdött a porta elõtt, és a vára-
kozási idõt kellemessé téve egy kis közös játékkal ütöttük el az idõt.
Az este egy vacsorával és az azt követõ zenés-táncos mulatsággal zá-

rult, ahol érezhetõ volt, hogy a társaság tagjainak idõközben sikerült kicsit
jobban megismerniük egymást, így a közös szórakozás is sokkal
könnyebbenment.

A találkozó utolsó napján ismét buszra szálltunk, és bejártuk kissé a
környéket. Elutaztunk Brassóba, ahol az óváros gyönyörû fõterén és kör-
nyezõ utcáin sétálgatva tekinthettük meg a letûnt korok, többek között a
magyar vonatkozású építészeti remekmûvek kavalkádját, majd egy újabb
buszozás után eljutottunk a Bran kastélyhoz, mely valaha a sokunk által a
legendákból jól ismert Drakula grófnak adott otthont.
Miután kiborzongtuk magunkat, visszatértünk Bustenibe, elbúcsúz-

tunk portugál és török barátainktól, majd egy rövid séta után elköltöttük
délutáni ebédünket, mely egyben az utolsó közös étkezést is jelentette. Az
étkezés végeztével ellátogattunk a helyi kastélyhoz, majd a helyi koordi-
nátor férje és lánya kifuvarozott bennünket a vasútállomásra, ahol elbú-
csúztunk és felszálltunk a Budapestre tartó vonatra.
Hazaérve a 16 órás utazás után elcsigázottan, de élményekkel telve

mentünk be az iskolába, aholmár sokan várták az élménybeszámolóinkat.
Összegezve az eseményeket, egy visszafogott, ám annál bensõsége-

sebb projekt találkozót tudhatunkmagunkmögött. A román partnerek na-
gyon kedvesen fogadtak bennünket, mindent elkövettek azért, hogy jól
érezhessükmagunkat. Ezúton szeretnémmegköszönni a romániai partne-
reknek a szívélyes fogadtatást, AmbruskaMargitnak, hogy megszervezte
és lebonyolította az utazás és a kinntartózkodás részleteit, illetve Mészá-
ros Pálné Jucikának, hogy lehetõséget biztosított nekünk, hogy kiutazá-
sunkkal képviselhessük a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolát,
Dömsödöt, és ezzel együtt egészMagyarországot a brailai találkozón.

Varsányi Annamária
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Sulipersely 1%
Tisztelt Adózó!

Kérem, hogyADÓJA 1%-át ajánlja aGróf Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

Comenius Projekt Találkozó Romániában

Abrailai iskolások mûsora

Búcsút intõ csapat
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2014. május 31. szombat:

Délután 13,00 órától �Megnyitó: Bencze Ist-
ván polgármester

13,30 KunaOrsi � Szimonidesz Baby
énekmûsora

14,00 Perger Ági énekmûsora

14,30 Tassi társastáncosok

15,00 Óvodások táncos, zenésmûsora

15,15 Tassi társastáncosok

15,30-tól Gyülekezõ a motorosok és nézõk
számára

16,00 Motoros felvonulás

17,00 Szkifka Rita elõadómûvész ének-
mûsora

18,00 Solti János elõadómûvészmûsora

18,30 Meglepetés zenésmûsorszám

19,00 Jelmezes bemutató a színpadon, idén
a Kamu mese figurákat várjuk nagy
szeretettel, pl. Kamupipõke, Hamu-
popócska stb. stb.

19,30 Utcabál a B.G.B. zenekarral Gon-
da Sándor vezetésével.

24,00 TOMBOLA

Gyermekfoglalkoztató, arcfestés stb. � egész-
ségügyi sátor szûrõvizsgálatokkal � büfé,
gyros, tombola.

2014. június 1. vasárnap:

Reggel 8,00 órától indul az Ízek utcája, a Dabi
krt. lezárt szakaszánalföldi és tájjellegûételek fõ-
zõ- és sütõversenye, grillezési lehetõséggel! Ne-
vezni aDabi sörözõben lehet,május 30-ig.
Az elsõ �Nyitott Porta� keretén belül a Dabi
krt. melletti ingatlanok udvarán � képek, réz-
karcok, kézmûvesmunkák, fotók �helyi ésmeg-
hívott alkotómûvészek mûveibõl kiállítás, népi
játékokés foglalkoztatók. Helyi termékekbemu-
tatása.KirakodóvásárWolf, Balogh,Kiss portán.

�Dömsöd-Dab Nosztalgia�, régi fotók Döm-
södmúltjából.

Kocsikázás Sándor Józseffel a Szõlõk útja � K.
Nagy László utca � Szenttamási utca � Dabi
körút útvonalon. Ingyenes.

Pónilovaglás Szabó Andreával 9.00 órától a
Kertész utca és aDabi krt. sarkán lévõ füves, ár-
nyas területen. Ingyenes.

Repülõ-éshajómodell-bemutatóaDabimalom
udvarán, ugyanittmalomlátogatás �idegenveze-
téssel� folyamatosan 10,00órától! Ingyenes.

Reggel 10,00 órától a Dabi krt. malom bejá-
rótól �mini� motoros felvonulás indul a
GYEREKEK számára. Folyamatosan lehet
jelentkezni Balaton Magdolnánál és Gábor
Tamásnál (Topy) akár még vasárnap reggel
is. SAJÁT járgány szükséges.

11,00 Zsuzumbi

11,30 Népi ügyes-
ségi játékok
a sörözõ udvarán

13,00 Fõzõverseny és a KRESZ, rendõrségi
totó ünnepélyes eredményhirdetése

14,00 KiskunNéptáncegyüttes mûsora

15,00 Dömsödi AMI tánccsoport mûsora

16,00 Will Power bemutató

Gyermek és felnõtt programok, Airsoft be-
mutató, arc- és hajfestés, ügyességi vetélke-
dõk, lángos- és fánkevõ verseny gyerekek-
nek, sörforgó és ügyeskedõ a felnõtteknek.
Rendõrségi vetélkedõ, bemutató, cross autó
� Dobos ABC (Gyuris Misi), tûzoltóautó �
DömsödiÖTE!
Lacikonyha, büfé!

Mindkét nap háziasszonya Balaton Magdolna,
házigazdája Topy (Gábor Tamás).

Sok szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklõdõt!

Dabi nap egy jó nap!

Amûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Szervezõk

VVVV IIII IIII ....   DDDDAAAABBBBIIII   NNNNAAAAPPPPOOOOKKKK

2014. június 1. (va-
sárnap) 8.00 órától Ízek

utcája (Dabi krt. � Lila sörözõ � Szõlõk útja
közötti szakasz), alföldi tájjellegû ételek fõzõ-
és sütõversenyére kerül sor, grillezési ás tár-
csás lehetõséggel, melyre vállalkozó szellemû
csapatok jelentkezését várjuk.

Bárki nevezhet, aki szereti a hasát, szeret
fõzni, és egyidõben tudását megmérettetni
másokkal.

Helyszín: Dabi krt. � Lila sörözõ � Szõlõk
útja közötti szakasz, az úttest két oldala.

Csoportok, baráti társaságok, közösségek,
civil szervezetek jelentkezését várjuk a Lila
Sörözõben (Dömsöd �Dabi krt.).

Jelentkezési határidõ: 2014.május 30., a ne-

vezési lapokat szintén itt vehetik át (Bõdiné
Ica: 06-20-232-26-36, e-mail: ttimo01@citro-
mail.hu)

Június 1-jén 8.00 órától VII. Dabi Napok
� Ízek utcája, alföldi tájjellegû és grill
(tárcsás ) ételek fõzõ- és sütõversenye

A fõzõ- és sütõversenyen való részvétel
feltételei:

� Az ételek elkészítéséhez szükséges alapa-
nyagokat, hozzávalókat, eszközöket és a fõ-
zéshez-sütéshez szükséges faszenet, tüzelõ-
anyagot (csak gázégõvel lehet fõzni) a csapat
biztosítja. Egy csapat kétféle ételt is készíthet!

� A készített ételbõl 3 adagot a csapat átad
zsûrizésre.

� Az ételhez szükséges köretet külön tálaló-

edényben kell a zsûrinek átadni, amihez a
tálalóedényt a résztvevõk biztosítják.

A csapatok a fõzõ- és sütõversenyre való
jelentkezésükkel elfogadják a következõ rész-
vételi feltételeket:

� Az elkészített ételt árulni tilos!

� A csapatok a fõzõhely tisztántartásáról
maguk gondoskodnak, az ételek elkészíté-
se során a tûzvédelmi óvintézkedéseknek
eleget tesznek, az esetleges károkért teljes
körû anyagi felelõsséget vállalnak. A fõzõ-
helyeket a jelentkezés sorrendjében oszt-
juk ki!

� A fõzõhelyeket a verseny napján úgy kell
kialakítani, hogy reggel 9,00 óra utánmár csak
gyalogosan lehet közlekedni. A fõzõhelyeket a
program végén, délután 15,00 óra után lehet
csak elbontani!

Ízek utcája, tájjellegû és grill
ételek fõzõ- és sütõversenye
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VII. Dabi Napok 2014. május 31. � június 1.

Ízek utcája, tájjellegû és grill ételek fõzõ- és sütõversenye
2014. június 1. (vasárnap) 8.00 órától Ízek utcája (Dabi krt. � Lila sörözõ � Szõlõk útja közötti szakasz), alföldi tájjelegû ételek fõzõ- és sütõ-

versenyére kerül sor, grillezési és tárcsás lehetõséggel, melyre vállalkozó szellemû csapatok jelentkezését várjuk. Bárki nevezhet, aki szereti a hasát,
szeret fõzni, és egyidõben tudását megmérettetni másokkal.

Nevezési lap
(A Dabi sörözõben kell leadni legkésõbb 2014. május 30-ig)

Sorszám:�����..

Étel kategória:

¤ Tájjellegû bográcsos étel, ..................................................................................................................................................................

¤ Grill étel

¤ Tárcsás, egyéb fõzési és sütési mód: ..................................................................................................................................................

Az étel neve, fantázia elnevezése: ........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Jelentkezõ(k) neve: ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Várható létszám:����������.fõ, vendég���������fõ

Csapat- vagy fantázianév: ....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Elérhetõség, cím, telefon, e-mail cím: ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Dátum:������������������.

Aláírás: Jelentkezõ Szervezõ

Adjon Nekünk legalább 1% esélyt!
KérjükÖnt, hogy támogassa a �Még 1000 évDömsödért� Egyesületet, Közhasznú Szervezetet adója 1%-ával

a 2013. évi adóbevallásakor. Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre is köszönjük.

Az Egyesület adószáma: 18670062-1-13 Tisztelettel:Korona Sándor, az Egyesület elnöke
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Több éve mûködik sikeresen a Kis Herceg
Gyerekház, amely közösséget teremtett gyer-
mek és gyermek, gyermek és édesanya között.
A gyerekház több olyan értékes programot és
lehetõséget kínál kis gyermekes családoknak,
amelyre más nevelési intézményeknek nincs le-
hetõsége.
Április 16-án rendhagyó zajok töltötték meg

a gyerekház udvarát: röfögés, kotkodácsolás,
csipogás, mekegés, bégetés, nyerítés� és meg-
annyi önfeledt gyermekhang. Hirtelen ötletbõl
született a gondolat: hozzuk közel az állatokat a
gyermekekhez. Engedjük õketmegtapasztalni a
minket körülvevõ természetet, a szeretõ gon-
doskodást e védtelen kis élõlényekrõl, a termé-
szetes anyagok érzetét, a szalmában való ugrá-
lást, a kukorica morzsolást, a fûben való hem-
pergést. Kevés gyermeknek van módja megta-
pasztalni, hogy állatok mennyi szeretetet képe-
sek adni és hogy ragaszkodásuk mennyire
megszelidíti az embert.
Az ötlet hirtelen jött, a megvalósítást is gyor-

san kellett kivitelezni, amely egy �kevés� hur-
colkodással járt.Mivel Dömsödön sok jó ember
él, hamar összeszedtük a házi állatkert, simoga-
tó lakóit. A dömsödi gazdák szívesen ajánlották
fel segítségüket. Az önkormányzat dolgozói ta-
karos kis akolokat állítottak fel. Szerdán reggel
megérkeztek az elsõ kis lakók: a tarsolyokból
elõkerült kismalac, bárány, kis kecske gida, rac-
ka, nyuszi, kiskacsa, papagáj, kotlós kiscsibék-
kel, puli kutyus, aranyhörcsög, különleges hal-
fajták, pónilovak.
Az óvodás és iskolás csoportok folyamatosan

érkeztek, akiket nagy szeretettel fogadtunk. Sok
óvónõ és pedagógus tartotta fontosnak a nap
üzenetét: az ember a természet és az élõvilág
szerves része, alapvetõen idegen tõle a mester-
séges gépi kultúra, az élõvilágtól való hermeti-
kus elzártság. Rombolja és torzítja az emberi
lelket ennek tartós nélkülözése. A gyermek ösz-
tönös lény : gyorsan ráérez arra mi jó neki. A
sok kis apróság ösztönös szeretettel és gondos-
kodással fordult az állatok felé. Az arcokon lát-
szott az örvendezésmosolya. Az állat simogatá-

son kívül lehetõség nyílt rajzolásra, lovaglásra,
kukorica morzsolásra, valamint egy rendhagyó
néprajz órán való részvételre is, amelyen Mar-
kóné ZöldágÁgi Néni segítségévelmegtudhat-
tuk, hogy a szemléltetõ eszközként bemutatott
régi tárgyakat hogyan hozhatjuk összefüggésbe
eleink állattartási szokásaival, s használatuk
módját is elsajátíthatták a gyerekek.
Dr. Nagy István állatorvos megvizsgálta az

állatokat , amellyel a velük való figyelmes törõ-
dés fontosságát erõsítette meg. A régi tárgyak
barátságos hangulatot teremtettek a gyermek-
ház udvarán. A szalmabálák kissé megviselt ál-
lapotban vészelték át a napot, ugyanis nem
mindegyiknek sikerült egészben maradnia a
nap végére. A régi kukorica morzsolónál kis le-
gények teljesítettek folyamatos szolgálatot: rö-
pült a kerék, pattogtak a szemek� a fellelhetõ

összes kukoricacsövet rövid idõ alatt lemorzsol-
ták. Közben észre sem vették, hogy e játékkal
egyben hasznos munkát is végeztek. A lovak-
nak nagy sikerük volt. Egy kis tízórai kukoricá-
tól eltekintve egész délelõtt mentek, hátukon a
kis lurkókkal. Néhányan most jöttek rá, hogy a
ló nem automata, és nem árt fogódzkodni ha a
hátán ülünk. Volt, akit 45 fokos szögbõl toltunk
vissza a ló hátára, más a kanyarban sétálva lan-
dolt a földön. Sok fontos ösztön van, amelyet le-
hetõség hiányában nem használnak a gyerekek
(pl. a test egyensúlyának magtartása rendhagyó
helyzetekben). Ennek hiányában sebezhetõbbé,
sérülékenyebbé válnak. Fontos, hogy fizikai
igénybevétel területén is tapasztalatokat szerez-

zenek, kipróbálják önmagukat. Szükségük van
kudarcokra és sikerekre, hogy megtanuljanak
majdmegbirkózni bizonyos helyzetekkel.
A nap jól sikerült, ember, állat egyaránt elfá-

radt, felnõtt és gyerek mind jól érezte magát.
Programunk sikerét mi sem bizonyítja jobban,
hogy ezen a napon többmint 400 fõ volt jelen.
Szeretnénk megköszönni mindazok segítsé-

gét akik hozzájárultak ennek a napnak amegva-
lósításához:
Szomor Dezsõ, Bödõ József, Várkonyi Imre,

Török János, Jaksa István, Cser Sándor, Mászá-
ros Pál, Tóth István, Kiss Béláné, Kovács Sán-
dor, Fabókné Zsóka, Kincses Sándorné Zsuzsa,
Horváth Nagy Emese, Kudar Zsolt, RDHSZ �
Tóth István , Ispán Ignác, Kullimakné Jaksa Ju-
lianna, Juhász Lajos, Csepregi János, Gyökeres
Péter, Gecse Ágnes, Nagy Erzsébet, Ali Mi-
hályné Éva, Budai István, Budai Mihály, Varsá-
nyi Antal, Fehér Péter és az önkormányzat dol-
gozói és közmunkásai. Szeretnénk megköszön-
ni a polgárõrség közremûködését, Markóné
Zöldág Ágnes könyvtár vezetõ felkészülését.
Köszönet illeti a �Még 1000 év Dömsödért�
Közhasznú Szervezet tagjainak munkáját, a
gyerekház vezetõjének, Mártinak és munkatár-
sainak elõkészítõmunkáját, s valamennyi lelkes
szülõ közremûködését.
Hamarosan újmeglepetéssel programmal ké-

szülünk közösen a gyerekház lakói és vendégei
számára.

SzabóAndrea

Ezúton külön köszönjük a Nagyközségi
Könyvtár lelkes dolgozóinak Szabó Andreának
ésMarkónéÁginak a felejthetetlen napot.

KishercegGyerekház

Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ
szöveghû közléssel.

Állatok testközelben
�Állat simogatónap aKisHercegGyerekházban�
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NYÁRI TÁBOR * NYÁRI TÁBOR
AGróf Széchenyi IstvánÁltalános Iskolaminden tanulójának

A tábor helyszíne: Pénzesgyõr
Idõpont: 2014. augusztus 4-tõl augusztus 8-ig

Utazás autóbusszal

Idén hetedik alkalommal táborozhatsz velünk, ha van hozzá kedved!
Úticélunk: A festõi szépségû Pénzesgyõr, a Bakony szívében.

Amik várnakRád, és persze szüleidre, ha van kedvük elkísérni Téged:
� túrák � veszprémi, zirci városnézés � kincskeresés � fürdõzés � vetélkedõk

� számháború � sok játék, kaland és nevetés

A tábor költsége: 26000 Ft.

Az ár mint mindig, most is tartalmazza a teljes ellátást, a szállást, az útiköltséget és az összes
programot.
Az elsõ részlet befizetése (13000 Ft): 2014. május 19-ig
Amásodik részlet befizetése (13000 Ft): 2014. június 10-ig

Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!

A tábor szervezõi: Keyha-Czeller Piroska Tel.: 06/20-801-4202
Ácsné Jaksa Szilvia Tel.: 06/30-678-9404

RENDEZVÉNY ELÕZETES

�Ízek és Mesterségek Udvara�
2014. június 22.

Az Ipartestület rendezvénye, amelyre várjuk mindazokat a dömsödi iparosokat,
kézmûveseket, kereskedõket, õstermelõket, akik termékeiket (bor, pálinka, sajt,

túró, szalámi, méz, sütemények), valamint munkáikat (kézimunkák,
bõrdíszmûvek, kerámiák, egyéb termékek) szívesen bemutatnák a közönségnek.

Az élelmiszereket tetszés szerint meg is kóstolhatják.

A bemutatón hagyományõrzõ programot láthatnak, és megízlelhetik a magyar
gulyás õsi ízeit.

Kérünk mindenkit, aki a rendezvényen szeretné
bemutatni termékeit, jelentkezzen!

A rendezvény megszervezésére
szponzorokat is szívesen látunk!!!

Elérhetõség:

Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.

Szücsné Ágh Anikó
06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu

Ipartestület vezetõsége

Beharangozó
VIII. Dömsödi
HAL�VÍZNAP
június 21-én.

Dömsöd központjában
házrész kiadó.
Érdeklõdni:

06-30-469-0794

A Nagyközségi
Könyvtár nyitvatartása

Hétfõ: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel várunk!

***

Dömsödmúltjából állandó
helytörténeti kiállítás a

könyvtárban
Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

KÚTFÚRÁS
110-es átmérõjû csatornacsõvel.

Tel.: 06-30-9-640-485
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Vásárnaptár
Május 18. vasárnap Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

Május 25. vasárnap Kunszentmiklós, országos kirakodóvásár
Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Nagykõrös, Orbán-napi vásár

Június 01. vasárnapLajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár

Június 08. vasárnapDabas, országos állat- és kirakodóvásár

Június 15. vasárnapDunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

Amikor e sorokat írom � május elsõ napjaiban � aranyat érõ
csendes esõ áztatja földjeinket, kertjeinket, amire nagyon nagy
szükség van, mert nem volt kellõ mennyiségû téli csapadék, sõt
az eddigi tavaszi hónapokban is alig volt mérhetõ csapadék.
Sokat emlegetjük a klímaváltozást, amit valóban tapasztalha-
tunk, mert egyre szélsõségesebb az idõjárás, és melegszik az
éghajlatunk.
Ha a növények fejlõdését nézzük, az idén az átlaghoz képest

minden szántóföldi és kertészeti növény elõbb van a megszokott-
nál. Már április végére kizöldelltek a fák, az õszi lakászos gabo-
nák fejlõdése is lényegesen elõbb van. A kultúrnövények fejlõdé-
se mellett a gyomnövények is rohamosan fejlõdnek, és az enyhe
tél következtében a gombabetegségeknek és a rovarkártevõknek
is jelentõs része áttelelt, és most azok ellen is védekeznünk
kell, ha azt akarjuk, hogy ne okozzanak komoly kárt
a termesztett növényeinkben.
A szántóföldi növénytermesztésben most május

elején a legfontosabb feladat a tavaszi vetésû
kapásnövények, a napraforgó és a kukorica ve-
tésének mielõbbi befejezése, mert csak akkor
várhatunk jó termést ezen növényektõl, ha meg-
van a kellõ tenyészidõ, és mint már az elõbbiek-
ben írtam, minden növény elõbb van a fejlõdésben
az átlagnál.
A gyomok elleni védekezés történhet hagyományos módsze-

rekkel, magyarán kézi kapával, lovasekével, amit csak kis terüle-
teken, zártkertben, házi kertben végezhetünk. A mai korszerû nö-
vénytermelésben nem alkalmazhatjuk e hagyományos módszere-
ket, mert ennek feltételei már nincsenek meg, ami jó is meg nem
is. A kultúrnövények védelmét a gyomok ellen ma már csak
vegyszeres gyomirtószerekkel valósíthatjuk meg, ami ugyan egy-
re drágább és környezetünket károsító hatású, de nincs más lehe-
tõségünk, és még így is versenyhátrányban vagyunk a nagy nyu-
gati és amerikai növénytermesztõkkel szemben. A vegyszeres
gyomirtást és növényvédelmet csak jól képzett szakember irányí-
tásával végezzük, bár a kellõ szaktudás és megfelelõ vegyszer
mellett az idõjárás is nagy mértékben közrejátszik annak haté-

konyságában. A fentieken túl is még nagyon sok tennivaló van
most májusban a szántóföldi növénytermesztés területén.
A konyhakertben ilyenkor májusban is egyre több a feladat, az

elvetett, kikelt, elültetett növényeket kapálni, öntözni, gondozni
kell. Már eddig is a száraz tavasz miatt bizony ahol lehetett, ön-
tözni kellett, és reméljük, hogy a májusi fagyosszentek elmarad-
nak, és nem tesznek kárt a fagyérzékeny növényekben. A házi-
kertben, kiskertben, virágoskertben a gyomirtást csak a hagyomá-
nyos módszerrel, kézi kapával, kisekézéssel, gyomlálással végez-
zük. A gombabetegségek és rovarkártevõk ellen viszont permete-
zéssel tudunk védekezni. A burgonya egyik legveszedelmesebb
rovarkártevõje a burgonyabogár, illetve annak kikelt lárvája, de

ha idõben összeszedjük és megsemmisítjük a bogarakat,
amelyek a levélre a petéket lerakják, nem kell per-
meteznünk, de ezt a módszert csak kis területen
alkalmazhatjuk, és ha folyamatosan összeszedjük
a megjelenõ bogarakat.
A szõlõtõkék, illetve az idei hajtások is jóval

elõbb kifejlõdtek, így a permetezést a gombabeteg-
ségek ellen korábban meg kell kezdenünk, mert a

májusi meleg, párás idõben kedvezõ feltételek alakul-
hatnak ki, és fellépnek a gombabetegségek, és tönkre-
tehetik a levélzet és a termés jelentõs részét. Nagyon

fontos még a szõlõsorok gyommentesítése is, mert így is csök-
kenthetjük a gombabetegséget és a rovarkártevõk kártételét.
A korai kitavaszodás a pázsit, a fû növekedésének is kedvezett,

és már többször le kellett nyírni, vágni a füvet.
A fentieken túl még a házikertben, a kiskertben, a virágoskert-

ben sok a tennivaló, a levéltetvek, egyéb kártevõk ellen ha szük-
séges permetezéssel kell védekeznünk, de lehetõleg környezetkí-
mélõ permetszereket alkalmazzunk, és tartsuk be az elõírt kör-
nyezet- és élelmezés-egészségügyi elõírásokat, határidõket!
Minden kedves olvasónak kellemes májusi idõjárást, a munká-

latokhoz jó egészséget kívánok.
Összeállította:

Tóth István
nyugdíjas mezõgazdász

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2014. év május hó

Értesítjük Önöket, hogy a Dömsödi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 15-tõl megváltozik.

Az új ügyfélfogadási idõpontok a következõk:
Nap Idõ
Hétfõ 8.00�12.00, 13.00�17.30
Kedd Nincs
Szerda 8.00�12.00, 13.00�16.00
Csütörtök Nincs
Péntek 8.00�11:30

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

TTTT iiii ssss zzzz tttt eeee llll tttt
ÜÜÜÜgggg yyyy ffff eeee llll eeee iiii nnnnkkkk !!!!
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Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!

A keresztény világ legnagyobb ünnepe elteltével, húsvét után talán
vizsgálják meg, hogy Önök képesek-e a megbocsátásra. A keresztény ta-
nítás ismerõi és követõi számára elmondható, hogy Jézus nem hagyott
semmi kétséget afelõl, hogy nincs gyógyulás õszinte megbocsátás nélkül.
Az egyik keresztény szerzõ,Danneels felfogása szerint �amegbocsátás az
emberi erõfeszítés és az isteni kegyelem csodálatos együttese�.

Régimondás: �Az ember gyerekként szereti a szüleit, kamaszként gyû-
löli, felnõttként megbocsát nekik.�
Vajonmiért történik ez így?

Hogyan járul hozzá a megbocsátás a személyiségfejlõdéshez? A meg-
bocsátás, mint szakmai meghatározás a következõ: /A teljesség igénye
nélkül/
�Aki megbocsátott: megszabadul a haragjától; felülemelkedik saját

bosszúállási vágyán.
Akinekmegbocsátottak: önbizalma nõ, el tudja hinni, hogyméltó az el-

fogadásra; tud maga is hinni abban, hogy jobb emberré válhat; rá akar
szolgálni arra a bizalomra ésmegértésre, amit amegbocsátáskor kapott.�
Amegbocsátás igényes emberi tett! Tudták, hogy egy amerikai kutatás

szerint a férfiakmegbocsátóbbak, mint a nõk?
A szakirodalom egyértelmûen kijelenti, hogy a megbocsátás: NEM

FELEJTÉS!
A megbocsátás folyamatában önmagunkkal szemben túl nagy elvárás

lenne, hogy felejtsük is el aminket ért sérelmet, fõként 2 dologmiatt: egy-
részt, ha emlékezünk a sérelemre, ez fontos önvédelmi jelentõséggel is
bír. Felkészít egy következõ, esetleg újra traumatikus esemény elkerülésé-
re (��ilyen helyzetben egyszer már megégettem magam.�-típusú
érzés�). Tehát, hogy ha pontosan emlékezünk a sérelmes szituációra, ak-
kor késõbb, hasonló helyzetben esetleg már el tudjuk kerülni, hogy újra
megsebezzenek, a fájdalmas tapasztalat olyan alkalmazkodásra késztet
bennünket, amivel következõleg nagyobb eséllyel tudjuk megvédeni ma-
gunkat a hasonló sebektõl.
Amegbocsátás: NEMELNÉZÉS! (nem elnézése a történésnek)
Az elnézésnek (így könnyen belátható) nincsen sem személyiségfej-

lesztõ hatása, sem a lelki egészséghez nem járul hozzá, míg a megbocsá-
tás IGEN!!!!
Amegbocsátás nem isMENTEGETÉS! Hogyan járul hozzá amegbo-

csátás a lelki egészséghez? Ha nem tudunk megbocsátani, sokáig veszte-
gelünk amegbocsátatlanság állapotában (amikor nekemnembocsátottak
meg), ez az állapot sajnos depressziót szül! A pszichológiai megfigyelé-
sek alapján elmondható, hogy akinek kevés az önbecsülése, nehezebben
bocsát meg.
Amegbocsátáshoz társuló erény azÕszinteség. Felelõsséget vállalni és

megbocsátani csaknem ugyanazt jelenti, és sok esetben a kettõt egyidejû-
leg kell megtenni. Amegbocsátás döntést kíván és elkötelezettséget.

A kérdésekre Igen, Nem válaszokkal felelhetnek.

Képes ÖNmegbocsátani?

1. Hamar elmúlik a haragja?

2. Úgy gondolja, hogy a bosszúállás a buta ember fegyvere?

3. Egyes esetekben tud-e engedni?

4. Figyelembe veszi az enyhítõ körülményeket?

5. Általában óvakodik attól, hogy lobbanékony legyen?

6. Nagylelkû ember Ön?

7. Inkább a békességet választja a konfliktus és feszültség he-
lyett?

8. Be tudja vallani saját hibáit, amik a konfliktushoz vezettek?

9. Nyíltan felvállalja a saját hibáit?

10. Le tudmondani arról, hogy elégtételt vegyenmindenért?

11. Tisztában van azzal, mennyi mindent veszíthet, ha nem bo-
csát meg?

12. Észrevette-e már, mennyit nyert azáltal, hogy meg tudott
bocsátani?

13. Elfogadja a békülési szándékot?

14. Könnyebben meg tud bocsátani, ha nem szándékosan bán-
tották meg?

15. A gyûlölet összefér az Ön személyével?

16. Igyekszik-e arra, hogy mások személyében ne csak a rosz-
szat lássa?

17. El tud fogadni másokat olyannak, amilyenek?

18. Általában számon tartja amegalapozott bocsánatkéréseket?

19. Úgy gondolja, hogy amegbocsátás keresztényi kötelesség?

20. Az idõmúlása segít-e elfelejteni a kellemetlen incidenseket?

21. Elnézõ természete van?

Kiértékelés:

Az Igen válaszok +1,míg aNemválaszok -1 pontot érnek.

15-21 pont: Ön természeténél fogva megbocsátó ember. Ebbõl kifo-
lyólag harmóniában él az emberekkel. A megbocsátás az Ön személyisé-
gébõl eredõ nemeslelkûségének és bölcsességének köszönhetõ.

8-14 pont:Ön csak akkor képes megbocsátani, ha ez Önnek is kedve-
zõ. Néha szükségét érzi annak, hogy elégtételt vegyen a sérelmeiért. So-
káig észben tartja mások hibáit, annak ellenére, hogymegbocsátott.

0-7 pont:Ön nagyon ritkán képes megbocsátani. Szeret megbosszulni
mindent, ami nincs kedvére. Elég hajthatatlan a gondolkodásában. Talán
jobb lenne, ha kissé rugalmasabb lenne.

Negatív pontozás:Az ÖN lelkében annyi a gyûlölet, hogy szinte nem
képes megbocsátani senkinek. Háborúban áll a világgal! Túl sokáig volt
áldozata ennek, ezért nem képes semmi jót várni a világtól.

(Forrás: internet, V. Bodo)
BiriczMárta Enikõ

mester okleveles pszichoterapeuta

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
SZEMÉLYISÉGTESZT : KÖNNYENMEGBOCSÁT?
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KónyaMiklós kedves olvasónktól kaptuk a következõ két fényképet, melyeket édesapja, Dömsöd fényképésze készített.

Csicsó községbe küldött kép�

A felvétel 1939-ben készült aDezsõ Lajos-féle iskola udvarán. KónyaMiklós bácsi teljes pontossággal ismertette a kép keletkezésének körülményeit.
�A képen negyedik elemistaként a Szõnyi Károly osztályába jártam. A Felvidék visszatérésekor testvérközséget � és mint iskolások testvériskolát �

választottunk.Mi a csallóközi Csicsó községgel kerültünk kapcsolatba, és én név szerintKollárMihállyal leveleztem.Késõbb, úgy 50 év elteltével, egy
véletlenszerû alkalom folytán személyesen is találkoztam egykori levelezõtársammal.
A képen lévõ gyermekek is levélben tartották a kapcsolatot a csicsói iskolásokkal.
Középen látható a tanító bácsi: Szõnyi Károly. Harmadik sorban elsõ fiúcska: KónyaMiklós, és akik még ismertek: Ács Bözsi, Szikora Magdolna,

Németh Eszter, Németh Lica és SassMargitka.�

Óvoda vizsgán�

1935-ben készült felvétel, a régi óvoda
udvarán. (A régi óvoda Dömsöd történelmi
faluközpontjában állt, református templo-
munkkal szemben, a Petõfi téren.Az épület a II.
világháborúban megsemmisült. Ezt követõen
helyére piac települt, ahol 1948-ban Soós Imre
fõszereplésével forgatták a Lúdas Matyi c. film
Döbrögi vásár jeleneteit, számos dömsödi sta-
tisztálásával. 1973-ban, Petõfi születésének
150. évfordulója alkalmából ezen a téren
helyezték el Marton László szobrászmûvész
alkotását.)

A képen az óvó néni Becske Irénke � késõbb
Dezsõ Sándorné lett �, balról mellette pedig a
dadus néni Várkonyi Antalné.

Miklós bácsi az elsõ sorban ülõ kisfiú, térdre
tett kezekkel, kalappal a fején. A mellette ülõ
kisleányka SzabóOlga.

Kérjük tisztelettel, hogy aki felismerni vél valakit a képeken, feltétlenül jelezze azt Kónya
Miklós bácsinak vagy a felelõs szerkesztõ Vass Ilonának. Tel.: 06-20-253-2589.
Köszönjük az értékes felvételeket!

Közreadta: -V.I.-
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Dömsöd-NagytemplomiReformátus
Egyházközség

2344Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref @gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség

2344Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

RómaiKatolikus Plébánia

2344Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

BaptistaGyülekezet

2344Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Ügyintézõ lelkész: Dr. AlmásiMihály

SZJA 1%
KedvesTestvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk1%-át:

�Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

�MagyarKatolikus Egyház
technikai száma: 0011

�Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

�Környezetünk és körülményeink helyes
megismerése minden javulás és javítás
legfontosabb alapja.�

Széchenyi István

A cikksorozat folytatásaként azok a he-
lyi építmények kerülnek bemutatásra, me-
lyek a XIX. sz. második felében s a szá-
zadfordulót követõ néhány évtizedben je-
lentek meg településünkön. Impozáns kül-
lemük a megszokottól eltérõ irányzatot
képviselt.
Ilyen épület volt a mai Szabadság utcá-

ban álló Patika és Kaszinó.

A gyógyszertár mint személyi jogú pati-
ka 1874-ben kapott engedélyt a mûködés-
re, Fõzy Lajos gyógyszerész nevére, majd
Bohus József és Kónya Ede nevére ruház-
ták át a jogot. 1925-ben Soós István alakí-
totta ki a mai területnek megfelelõen a
gyógyszertárat és lakást. (A gyógyszertár
udvarán álló turul szobrot 1935-ben állít-
tatta, amit Felsõ-Pelsõczy nevõ szobrász
készített.)
Az épület az államosítás utáni átalakí-

tásokkal elveszítette eredeti stílusát,
majd 1995-ben a privatizálás során dr.
Szabó Gáborné tulajdonába került. Az új
tulajdonos igényességének és jó ízlésé-
nek köszönhetõen a fõhomlokzat meg-
szépülve visszakapta eredeti formáját.
Kívül�belül korunk elõírásainak megfe-
lelõen modern formában történt a felújí-
tás. A hagyományos lépcsõ mellett aka-
dálymentesített feljárón közlekedhetnek
a páciensek. Az épület lakórésze azonban
még õrzi az �60-as, �70-es és �80-as
évekbeni arculatát.

A Kaszinó épülete a Magyar Korona
Gyógyszertárral szemben helyezkedik el.
Építésére, korabeli arculatára vonatkozó
adatok sajnos nincsenek birtokomban.
Mégis miért tartom fontosnak megemlíte-
ni? Mert egykor igencsak pezsgõ élet folyt
falai közt. Az idõsebbek ma is lelkesen
emlegetik a Kaszinót.
A Pest Megyei Levéltárban érdekes do-

kumentumokra bukkantam a �CASINO�
egyesületre vonatkozóan:
�A Dömsödi Casino alapszabályai:
� Az egylet címe Casino
� Célja a társas élet kellemeit nevelni,

az ízlést és mûvelõdést elõmozdítani s az
értelmiséget terjeszteni.
� Az egylet pecsétjének körirata: �Casi-

no Dömsödön 1894�
� A casinónak tagja lehet mindenki aki a

választmány bírálata szerint az egylet bi-
zalmára érdemesített.
� Minden felvett tagra nézve a kötele-

zettség egy évig tart, az év kezdete jan. 1-
tõl számíttatván tart azon év decz. 31-ig. A
kilépést be nem jelentett tag a következõ
évben is a casino kötelékében marad.�
A Casino Egyesület feloszlatása 1945-

ben történt meg. Az erre vonatkozó okirat
az ingó és ingatlan vagyontárgyak leírását
nem tartalmazza.
Az épület az államosítást követõen a

�Hajós-kastélyban� mûködõ iskola torna-
termeként volt használatban.
Ma Szilágyi András és felesége, Kováts

Júlia üvegmûvészek tulajdonában áll. Fel-
újítása, rendbehozatala az Õ érdemük.

Összeáll.: -V.I.-
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MMeegghhíívvóó
MeghívjukÖnt és kedves családját

2014. június 01-jén
11 órára

ADABIREFORMÁTUS
TEMPLOMKERTJÉBE

Trianon
megemlékezésünkre.

Amegemlékezés elõtt 10 órakor
istentisztelet lesz a templomban.

Koszorúikat a Trianon kopjafánál
és a hõsök táblájánál helyezhetik el.

Mindenkit szeretettel várunk!

Születtek:

Farkas György � Kovács Katalin
DOMINIK RAJMUND

Kovács Árpád � Csepregi Enikõ Dóra
DORINA

Fazekas Mihály � Nagy Katalin
HANNA

Horváth Béla � Nagy Emese
BÍBOR

Házasságkötés nem történt.

Elhunytak:

Kis Imre 93 éves
Patkó Imréné Szõgyényi Erzsébet 87 éves
Tábori Lajosné Kajdácsi Zsófia 83 éves
Baranyai Ferencné Kovács Emília 85 éves
Orosz Gábor 63 éves
Kincses Sándor 64 éves
Szakos István 66 éves

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz

Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103

06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr.WagnerViktor

(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455

06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia

Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180

06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona

Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153

06-20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés:
Dr. Vass Ferenc

Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig,
hétfõn és csütörtökön: 13-18 óráig

AMagyarKoronaGyógyszer-
tár nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720

HHHHAAAA   BBBBAAAAJJJJ   VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:
06-70-634-5434

SarSarok gyógyszertárok gyógyszertár
NYITVATARTÁSA:

hétfõtõl péntekig: 7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta:május 20.

Alapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számbanmegjelentetni!

Várhatómegjelenés: június eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:Ácsné Jaksa Szilvia, Balogh
László Levente, Bencze István, BiriczMárta
Enikõ, Budai Szilvia,Habaczellerné Juhász
Judit, Korona Sándor, KöntösÁgnes, Richter
Gyuláné, dr. Siket Péter, SzabóAndrea, Szücsné
ÁghAnikó,Tóth István,VarsányiAnnamária.

Készült 800 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Tûzoltó bemutató

Hajós-kriptaünnepélyes átadása

Kiállítás az OMK-ban

Fotó: dr. Bencze Zoltán

Fotó: Vass


