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Önkormányzati választások � 2014. október 12.

Szavazóköri eredmények

001. számúszavazókör /KossuthL.u. 58. (DezsõLajosAMI)/
polgármester-választás eredménye

001. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye

001. számú szavazókör közgyûlés választás eredménye
Sorszám A lista neve Kapott érvényes szavazat

1 LMP 13
2 MSZP 19
3 JOBBIK 61
4 EGYÜTT 8
5 FIDESZ-KDNP 195
6 DK 14

002. számú szavazókör /Béke tér 2. (Petõfi SándorOkt. és
Mûv.Központ)/ polgármester-választás eredménye

002. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye

002. számú szavazókör közgyûlés választás eredménye
Sorszám A lista neve Kapott érvényes szavazat

1 LMP 22
2 MSZP 27
3 JOBBIK 63
4 EGYÜTT 10
5 FIDESZ-KDNP 239
6 DK 12

003. számú szavazókör /Petõfi tér 5. (GYEJO)/
polgármester-választás eredménye

003. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye

Sorszám Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Szûcs Julianna Független jelölt 111
2 Picard Anna Éva Független jelölt 21
3 Bencze István Erik Független jelölt 188

Sorszám Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Szûcs Julianna Független jelölt 146
2 Picard Anna Éva Független jelölt 25
3 Bencze István Erik Független jelölt 209

Sorszám Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Szûcs Julianna Független jelölt 95
2 Picard Anna Éva Független jelölt 63
3 Bencze István Erik Független jelölt 158

Sorsz. Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Tóth Imréné Független jelölt 33
2 Tarr István MSZP 50
3 Markóné

ZöldágÁgnes Ibolya Független jelölt 98
4 RabongMarianna Független jelölt 5
5 Szûcs Julianna FIDESZ-KDNP 102
6 Korona Sándor Független jelölt 89
7 Majer Gáborné FIDESZ-KDNP 70
8 SzabóAndrea Független jelölt 184
9 Csikós Lászlóné Független jelölt 139
10 Tarr TamásMihály Független jelölt 32
11 Nagy Zsolt Független jelölt 70
12 FeketeMiklós Lajos Független jelölt 94
13 Varsányi Antal Sándor Független jelölt 130
14 Picard Anna Éva Független jelölt 39
15 Antal Csaba Független jelölt 21
16 Tarr-Sipos Zsuzsa Független jelölt 59
17 Muzs János Független jelölt 152
18 Lázár József János Független jelölt 143
19 Bajnóczi László Józsefné Független jelölt 20
20 Ispán Ignác Független jelölt 143
21 Keyha-CzellerPiroskaNóra FIDESZ-KDNP 98
22 Csehiné CsörgõKrisztina JOBBIK 52
23 HartaiMária FIDESZ-KDNP 56
24 Nagy FerencGyörgy Független jelölt 100
25 Kudar Zsolt Független jelölt 91

Sorsz. Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Tóth Imréné Független jelölt 17
2 Tarr István MSZP 59
3 Markóné

ZöldágÁgnes Ibolya Független jelölt 75
4 RabongMarianna Független jelölt 12
5 Szûcs Julianna FIDESZ-KDNP 122
6 Korona Sándor Független jelölt 118
7 Majer Gáborné FIDESZ-KDNP 78

Sorsz. Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Tóth Imréné Független jelölt 61
2 Tarr István MSZP 52
3 Markóné

ZöldágÁgnes Ibolya Független jelölt 141
4 RabongMarianna Független jelölt 6
5 Szûcs Julianna FIDESZ-KDNP 137
6 Korona Sándor Független jelölt 127
7 Majer Gáborné FIDESZ-KDNP 101
8 SzabóAndrea Független jelölt 178
9 Csikós Lászlóné Független jelölt 148
10 Tarr TamásMihály Független jelölt 29
11 Nagy Zsolt Független jelölt 87
12 FeketeMiklós Lajos Független jelölt 67
13 Varsányi Antal Sándor Független jelölt 147
14 Picard Anna Éva Független jelölt 48
15 Antal Csaba Független jelölt 26
16 Tarr-Sipos Zsuzsa Független jelölt 71
17 Muzs János Független jelölt 178
18 Lázár József János Független jelölt 170
19 Bajnóczi László Józsefné Független jelölt 5
20 Ispán Ignác Független jelölt 137
21 Keyha-CzellerPiroskaNóra FIDESZ-KDNP 119
22 Csehiné CsörgõKrisztina JOBBIK 60
23 HartaiMária FIDESZ-KDNP 74
24 Nagy FerencGyörgy Független jelölt 105
25 Kudar Zsolt Független jelölt 92

Dömsöd település választási eredményei



003. számú szavazókör közgyûlés választás eredménye
Sorszám A lista neve Kapott érvényes szavazat

1 LMP 14
2 MSZP 37
3 JOBBIK 57
4 EGYÜTT 9
5 FIDESZ-KDNP 165
6 DK 25

004. számú szavazókör /Szabadság u. 92. (Nagyközségi
Óvoda)/ polgármester-választás eredménye

004. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye

004. számú szavazókör közgyûlés választás eredménye
Sorszám A lista neve Kapott érvényes szavazat

1 LMP 20
2 MSZP 27
3 JOBBIK 93
4 EGYÜTT 5
5 FIDESZ-KDNP 240
6 DK 26

005. számú szavazókör /Béke tér 2. ( Petõfi S. OMK)/
polgármester-választás eredménye

005. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye

005. számú szavazókör közgyûlés választás eredménye

Sorszám A lista neve Kapott érvényes szavazat
1 LMP 16
2 MSZP 40
3 JOBBIK 53
4 EGYÜTT 7
5 FIDESZ-KDNP 185
6 DK 14
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Sorszám Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Szûcs Julianna Független jelölt 116
2 Picard Anna Éva Független jelölt 24
3 Bencze István Erik Független jelölt 271

8 SzabóAndrea Független jelölt 119
9 Csikós Lászlóné Független jelölt 88
10 Tarr TamásMihály Független jelölt 40
11 Nagy Zsolt Független jelölt 83
12 FeketeMiklós Lajos Független jelölt 62
13 Varsányi Antal Sándor Független jelölt 111
14 Picard Anna Éva Független jelölt 67
15 Antal Csaba Független jelölt 41
16 Tarr-Sipos Zsuzsa Független jelölt 57
17 Muzs János Független jelölt 88
18 Lázár József János Független jelölt 94
19 Bajnóczi László Józsefné Független jelölt 17
20 Ispán Ignác Független jelölt 103
21 Keyha-CzellerPiroskaNóra FIDESZ-KDNP 92
22 Csehiné CsörgõKrisztina JOBBIK 63
23 HartaiMária FIDESZ-KDNP 81
24 Nagy FerencGyörgy Független jelölt 84
25 Kudar Zsolt Független jelölt 94

Sorsz. Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Tóth Imréné Független jelölt 31
2 Tarr István MSZP 50
3 Markóné

ZöldágÁgnes Ibolya Független jelölt 148
4 RabongMarianna Független jelölt 13
5 Szûcs Julianna FIDESZ-KDNP 125
6 Korona Sándor Független jelölt 164
7 Majer Gáborné FIDESZ-KDNP 52
8 SzabóAndrea Független jelölt 237
9 Csikós Lászlóné Független jelölt 168
10 Tarr TamásMihály Független jelölt 34
11 Nagy Zsolt Független jelölt 148
12 FeketeMiklós Lajos Független jelölt 102
13 Varsányi Antal Sándor Független jelölt 172
14 Picard Anna Éva Független jelölt 57
15 Antal Csaba Független jelölt 31
16 Tarr-Sipos Zsuzsa Független jelölt 77
17 Muzs János Független jelölt 199
18 Lázár József János Független jelölt 178
19 Bajnóczi László Józsefné Független jelölt 22
20 Ispán Ignác Független jelölt 176
21 Keyha-CzellerPiroskaNóra FIDESZ-KDNP 135
22 Csehiné CsörgõKrisztina JOBBIK 109

23 HartaiMária FIDESZ-KDNP 41
24 Nagy FerencGyörgy Független jelölt 124
25 Kudar Zsolt Független jelölt 117

Sorszám Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Szûcs Julianna Független jelölt 91
2 Picard Anna Éva Független jelölt 44
3 Bencze István Erik Független jelölt 181

Sorsz. Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Tóth Imréné Független jelölt 27
2 Tarr István MSZP 59
3 Markóné

ZöldágÁgnes Ibolya Független jelölt 92
4 RabongMarianna Független jelölt 6
5 Szûcs Julianna FIDESZ-KDNP 104
6 Korona Sándor Független jelölt 87
7 Majer Gáborné FIDESZ-KDNP 49
8 SzabóAndrea Független jelölt 142
9 Csikós Lászlóné Független jelölt 110
10 Tarr TamásMihály Független jelölt 52
11 Nagy Zsolt Független jelölt 63
12 FeketeMiklós Lajos Független jelölt 42
13 Varsányi Antal Sándor Független jelölt 128
14 Picard Anna Éva Független jelölt 59
15 Antal Csaba Független jelölt 35
16 Tarr-Sipos Zsuzsa Független jelölt 67
17 Muzs János Független jelölt 111
18 Lázár József János Független jelölt 134
19 Bajnóczi László Józsefné Független jelölt 17
20 Ispán Ignác Független jelölt 129
21 Keyha-CzellerPiroskaNóra FIDESZ-KDNP 101
22 Csehiné CsörgõKrisztina JOBBIK 48
23 HartaiMária FIDESZ-KDNP 61
24 Nagy FerencGyörgy Független jelölt 98
25 Kudar Zsolt Független jelölt 73

Folytatás a következõ oldalon.



Szavazókörök összesített eredménye

Polgármester-választás, Dömsöd

Anévjegyzékben lévõ választópolgárok száma: 4806
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1789
Urnában lévõ, bélyegzõlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0
Urnában lévõ lebélyegzett szavazólapok száma: 1789
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 46
Érvényes szavazólapok száma: 1743

A választás eredményes volt.
Amegválasztott polgármester neve: Bencze IstvánErik.

Települési önkormányzati képviselõk
választása, Dömsöd

Anévjegyzékben lévõ választópolgárok száma: 4806
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1789
Urnában lévõ, bélyegzõlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0
Urnában lévõ lebélyegzett szavazólapok száma: 1789
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 49
Érvényes szavazólapok száma: 1740

A választás eredményes.
Amegválasztható képviselõk száma: 8.
Amegválasztott képviselõk száma: 8.

A megválasztott képviselõk neve a szavazólistán szereplõ sor-
rend szerint:
Szûcs Julianna, Korona Sándor, Szabó Andrea, Csikós Lász-

lóné, Varsányi Antal Sándor, Muzs János, Lázár József János,
Ispán Ignác

Települési nemzetiségi önkormányzat
választása

Anévjegyzékben lévõ választópolgárok száma: 202
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 75
Urnában lévõ, bélyegzõlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0
Urnában lévõ lebélyegzett szavazólapok száma: 75
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 5
Érvényes szavazólapok száma: 70

A választás eredményes. Amegválasztott képviselõk száma: 3.

A megválasztott képviselõk neve a szavazólistán szereplõ sor-
rend szerint:
LakatosMátyás, Kun Ilona, KunnéKállóMargit

Jelölt neve Kapott érvényes szavazat
Nagy Erzsébet 28
LakatosMátyás 41
Kanizsai Ildikó 18
Kun Ilona 32
KunKrisztofer 4
KunnéKállóMargit 31
Kovács Krisztián 4
Kun János 27
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ÖnkormányzatiÖsztöndíj �
BursaHungarica 2015

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat �
2015. Tisztelt Pályázók! Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Testülete idén is döntött arról, hogy csatlakozik a BursaHungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
A pályázati kiírás teljes szövege a http://www.emet.gov.hu/
hatter_1/bursa_hungarica/ oldalról letölthetõ, illetve a Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálatnál felvilágosítás kérhetõ. A pályázatbeadás-
hoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûkö-
dési Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: http://www. eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csat-
lakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot � az önkormányzat által
meghatározott szükségesmellékletekkel együtt � kinyomtatva és aláír-
va a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatnál kell benyújtani: 2014.
november 7-ig.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

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

Jelölt neve Kapott érvényes szavazat
Szûcs Julianna 559
Picard Anna Éva 177
Bencze IstvánErik 1007

Jelölt neve Kapott érvényes szavazat
Tóth Imréné 169
Tarr István 270
Markóné ZöldágÁgnes Ibolya 554
RabongMarianna 42
Szûcs Julianna 590
Korona Sándor 585
Majer Gáborné 350
SzabóAndrea 860
Csikós Lászlóné 653
Tarr TamásMihály 187
Nagy Zsolt 451
FeketeMiklós Lajos 367
Varsányi Antal Sándor 688
Picard Anna Éva 270
Antal Csaba 154
Tarr-Sipos Zsuzsa 331
Muzs János 728
Lázár József János 719
Bajnóczi László Józsefné 81
Ispán Ignác 688
Keyha-Czeller PiroskaNóra 545
Csehiné CsörgõKrisztina 332
HartaiMária 313
Nagy FerencGyörgy 511
Kudar Zsolt 467

A soron következõ alakuló ülés idõpontjáról pontos
tájékoztatást találnak awww.domsod.hu honlapon és a

polgármesteri hivatal hirdetõtábláján.
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Településünk Polgárõr Egyesülete, valamint Dömsöd Község
Önkormányzata a rendõrséggel közösen, jelentõs eredményeket
értek el a bûnmegelõzés tekintetében az elmúlt két esztendõben.

Köszönhetõ volt mindez annak, hogy a Polgárõr Egyesület tag-
jai rendkívül összehangolt és önzetlen hozzáállást tanúsítottak,
egészen a katasztrófa-elhárítástól a polgári lakosság biztonságá-
nak megteremtéséig. Mindebbõl aktívan és szervezetten vették ki
részüket. Az önkormányzat részérõl nagy elõrelépést jelentett az
itt élõk biztonsági komfortérzetének megerõsítésében a kamera-
rendszer kiépítése és a járõrautó beszerzése. Ebbõl adódóan a
Dömsödön járõrözõ rendõrök munkája is stabilabbá vált, s mint
ahogyan azt már korábban is említettem ennek köszönhetõen a la-
kosság biztonságérzete is folyamatosan javul.

Ez az összehangolt és rendkívül fegyelmezett együttmûködés
Dömsödön igen eredményesnek bizonyul a bûnmegelõzés terüle-
tén. Azt is mondhatjuk, hogy ez a fajta összefogás a mi térségünk-
ben teljesen egyedülálló és úttörõ szerepet tölt be.

Mindezt látva és tapasztalva a �250X100 BIZTONSÁG� min-
taprogram hivatalos elindítására meghívást kapott a Dömsödön
mûködõ polgárõrség vezetõje, Klszák Tamás és Bencze István
polgármester úr.

� Mit jelent maga a program �250X100 Biztonság�? � kér-
deztem Klszák Tamást, a Dömsödi Polgárõrség vezetõjét.

� 2013-ban az OPSZ (Országos Polgárõr Szövetség), az
ORFK (Országos Rendõr-fõkapitányság) és a Nemzeti Bûnmeg-
elõzési Tanács indította útjára a �100X100 Biztonság� elnevezé-
sû bûnmegelõzési mintaprogramot: �100 település 100%-os tel-
jesítéssel�.
Ennek célja a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása,

a jogsértések számának csökkentése. A program küldetésének hét
pontja van, melyek közt a következõk szerepelnek:
Minta polgárõr egyesület mûködjön a településen és a lakosság

legalább 1%-a tagja legyen annak, illetve a fiatalok és nõk arányát
növelni kell; évi szinten 180-200 órát álljanak szolgálatban a pol-
gárõrök; önkormányzatok, polgármesterek támogatása; szoros
kapcsolatban kell állni a szakmai irányítás tekintetében a rendõr-
séggel vagy a körzeti megbízottal; ugyanígy a lakossággal is szo-
ros kapcsolatban kell állni, tájékozódni, különös figyelmet szen-
telve az egyedülállókra és az idõs emberekre.
2014. szeptember 20-án bõvítették a programot. Újabb 150 te-

lepülést vontak be Magyarország területérõl, ebbõl 6 település ke-
rülhetett be Pest megyébõl, melyek közt Dömsöd is ott van.

� Az elõbb felsorolt célok mindegyikének megfelel az itt
szolgáló polgárõrök munkája, tevékenysége. Ezek után a
programba való bekerüléstõl milyen változásokat tapasztal-
hatunk majd?

� Azt gondolom, hogy az OPSZ, a megyei szövetségek, egye-
sületek hatékony közösségformáló, közbiztonságot fenntartó, biz-
tonságérzetet javító programjainak jól érzékelhetõ eredménye: az
egyenlõtlenségek felszámolása, a társadalomban elfogadott nor-
mák és viselkedési szabályok megismertetése, elfogadtatása és

ezáltal a polgárõrség népszerûségének növelése, elismertségének
fokozása lesz érzékelhetõ.

� Lehet-e még a polgárõrök tevékenységét fokozni, csiszol-
ni, finomítani?

� Ez egy nagyon nehéz kérdés. Természetesen szeretnénk fo-
kozni a jelenlétünket, tevékenységünket, de mivel ez egy önkén-
tes alapon mûködõ egyesület, erõn felüli részvételt nem várunk
és nem várhatunk el a tagjainktól. Mindenkinek elsõdleges a
munkája, családja és csak másodlagos szerepet tölt be a polgárõr-
ség, ezáltal komoly logisztikai feladatot jelent a tevékenységeink
folyamatos megszervezése. Azonban a Dömsödi Polgárõrség
tagjai sajátjuknak érzik a települést, és ezért megtesznek minden
tõlük telhetõt.
Csiszolni és finomítani folyamatosan próbáljuk a feladatok

megoldását. Egyre több szakmai és gyakorlati képzésben része-
sítjük tagjainkat, hogy minél jobban és szakszerûbben tudják el-
látni a feladatukat, mellyel segítjük a rendõrség munkáját és ha-
tékonyságát.

�Milyen anyagi támogatásban részesül a Dömsödi Polgárõr
Egyesület?

� A �250X100 BIZTONSÁG� mintaprogram keretében egye-
sületünk 200.000 Ft támogatásban részesül, melyet mûködési
költségeink � üzemanyag és autófenntartás � fedezésére fordítha-
tunk. Ezen felül megszavaztak még 300.000 Ft-ot számunkra,
melyet az egységes megjelenés érdekében az OPSZ által kiadott
formaruha beszerzésére fordíthatunk.
Minden évben ír ki az OPSZ pályázatokat, melyen néhány

százezer forint nyerhetõ, melyet az utóbbi pár évben elnyertünk
és mûködési költségeink fedezésére fordítottunk.
Van Dömsödön egy magánszemély, aki 20 éve rendszeresen tá-

mogatja a polgárõrséget. Ezúton is köszönjük Szomor Dezsõ tá-
mogatását.
Településünk önkormányzata is olyan helyzetbe került az el-

múlt évek során, hogy támogatást tud nyújtani számunkra. Kö-
szönjük.
Ezen felül magánszemélyektõl is kapunk anyagi, illetve nem

anyagi segítséget, melyért nagyon hálásak vagyunk.

Szeretném kérni és biztatni Dömsöd lakosságát, hogy fordulja-
nak bizalommal a polgárõrség felé, ha bármi kérdésük, kérésük,
információjuk van. Egy-egy apró észrevétel vagy jelentéktelen-
nek tûnõ részlet is fontos lehet adott bûncselekmény felderítésé-
ben. Ebbõl a sok apró információ-darabkából úgy áll össze egy
eset megoldása, mint a puzzle-kép a darabjaiból. Tegyünk együtt
a bûnmegelõzés érdekében!
Végül, de nem utolsósorban szeretném elmondani, hogy min-

den tenni akaró állampolgárt szeretettel várunk a Dömsödi Pol-
gárõrség csapatába.

Engedje meg, hogy lakótársaim nevében megköszönjem a
dömsödi polgárõrök önzetlen és áldozatos munkáját, mellyel
a dömsödi emberek biztonságát szolgálják.

-V.I.-

Dömsöd a �250X100 Biztonság� programjában
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Még júniusban érkezett egy e-mail a polgár-
mester úrhoz. Ebben drKissKálmán tájékoztat-
ja a polgármester urat, hogy Szatmárban talál-
kozót és konferenciát szerveznek a �Petõfi-fát�
õrzõ települések küldöttei részére.
Szeptember 5-re vártak bennünket. Közsé-

günket Vass Ilona, a párom Varga Irén középis-
kolai magyar tanár, és jómagamVarsányi Antal
képviseltük.
Az elsõ este egy musicalt néztünk meg,

melynek címe A Petõfi titok volt. A bemutató
elõadás nagy sikert aratott. (Jó volnaDömsödön
is bemutatni.)
Szombaton Nagyarban volt faültetés. Mi

egy tölgyfacsemetét vittünk. Koltóról egy
somfát, Székelykeresztúrról egy vadkörtefát,
Eperjesrõl egy bükkfát a Nagyariak szintén
tölgyfát ültettek.
Délután volt az emlékkonferencia a nagyari

Luby kastélyban. Itt Vass Ilona nagysikerû elõ-
adást tartott a dömsödi Petõfi-emlékekrõl.
Ezen kívül aLubyTársaság (akik aLuby csa-

ládról választották nevüket, Luby Zsigmond

volt, aki Petõfit bemutatta Szendrei Júliának) a
következõ településeken ültetett emlékfát a ta-
lálkozó tiszteletére. Ezen települések: Fehér-
gyarmat, Szatmárcseke, Kisar, Nagyar, Tu-
nyogmatolcs, Fülöpösdaróc, Géberjén. Min-
denhol kis ünnepség keretében történt a faülte-
tés, ahol a helyi polgármesterek, a térség or-
szággyûlési képviselõi, a helyi lakosok, és mi
vendégek vettünk részt. A legtöbb helyen dr.
Cservenyák László, a SzatmárMúzeum igazga-
tója mondott érdekesebbnél érdekesebb beszé-
det. Jó volt látni, hogy ezek a településekmeny-
nyire õrzik Petõfi emlékét. Jó volt azt is megta-
pasztalni, hogy tudnakDömsödrõl.
Példa értékû, hogy ezek a hátrányos helyzetû

települések milyen élniakarással és mennyi öt-
lettel próbálják felemelni magukat a jelenlegi
nehéz gazdasági helyzetben is. Ehhez láthatóan
jelentõs kormányzati támogatást is kapnak.
Ez a találkozó jó volt arra is, hogy ötletet ad-

jon egy Dömsödön megszervezendõ Petõfi-
konferenciára is.

Varsányi Antal alpolgármester

Petõfi fákat õrzõ települések találkozója 2014

Nagyar, Petõfi-fák parkja. A képen Varga Irén, Vass Ilona,
Varsányi Antal és dr. Kiss Kálmán

ALuby-kastély Nagyarban

Nagyar, Petõfi-fák parkjában a tulipán
formájú emlékmû

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.

Suli PerselyAlapítvány
Dömsöd

Köszönjük az 1%esélyt!
Ezúton szeretnénkmegköszönni mindazok
támogatását, akik a 2013. évre vonatkozó
(beadás 2014. május ) adóbevallásukban
felajánlották személyi jövedelemadójuk
1%-át. ANAV által 210.620 Ft került

kiutalásra 2014. 10. 10-én a Suli Persely
Alapítvány bankszámlájára. Az összeg

felhasználásáról a közhasznúsági jelentésben
fogunk beszámolni.

SzücsnéÁghAnikó
Suli Persely Alapítvány

Kuratórium elnöke



Október 3-án a dömsödi óvoda, hagyo-
mányaihoz méltón köszöntötte Túrócziné Béky
Katalint. Jubileumi évfordulót ünnepeltünk,
hiszen már 30 esztendeje, hogy hivatásszerûen
gondozza, neveli, tanítgatja a kicsiny gyer-
mekeket. A kis ovisoknak, szülõknek, kollegák-
nak és még a családtagoknak is sikerült Kati
néni elõtt titokban tartani a lázas készülõdést.
Pénteken este kicsik és nagyok a dabi oviban
azért gyûltek össze, hogy együtt köszönthessék
nagy szeretettel az óvó nénit, kollegát. Liptainé
Jaksa Anita fogadta a kedves vendégeket, majd
Baracsi Beáta méltatta az ünnepelt Kati néni
munkáját, kidomborítva szeretetét, kedvessé-
gét. Ezt követõen jelenleg is a csoportjába tar-

tozó óvodásai: Ács Dóra Csenge, Basa Lara
Noa, Juhász Máté és Klszák Tamás közös vers-
sel köszöntötték Kati nénit. Volt óvodásainak
köszöntõit Gulyás Dorka fuvolajátéka kezdte
meg, aztán Liptai Áron, Madarász Zétény,
Bábel Levente, Krisztián Kristóf, Nagy Ferenc
és Baranya Ábel közös versmondása folytatta a
sort, amit Omiliák Fanni gitározása követett.
Balogh Virág Csenge Mentovics Éva: Köszö-
nöm c. versét szavalta el, Balogh Abigél és
Balogh Réka Kovács Barbara: Óvó nénit kö-
szöntjük versét adták elõ. Gyivi Ildikó énekkel
köszöntemegKati néni egykori gondoskodását.
Megható momentuma volt a köszöntések sorá-
nak, mikor anya és lánya, Kiss Zoltánné Szabó
Zsuzsanna Szilvia és Kiss Vivien (mindketten
Kati néni egykori ovisai voltak) együtt mondták
el Hajnal Anna: Óvó nénik dicsérete c. versét.
Ezután Kátai Csaba, Krisztián Karina, Molnár
Lili és Csimma Vivien társastánc produkciója
következett.
Köszöntõt mondott még Orosz Lajosné óvo-

davezetõ, Bencze István polgármester úr, az
SZMK-s szülõk és volt kollegája, mentora
OrosnéDávid Ildikó.
A visszaemlékezésekben Orosné Dávid Ildi-

kó rövid történeti áttekintést adott abból az
idõszakból, mikor Király Andrásné Borika né-
nitõl Orosz Lajosné Marika átvette az óvoda
irányítását, hiszen az új vezetõnek meg kellett
felelni a kihívásoknak, és ez a folyamat majd-
hogynem aktuális, mert a bõlcsöde megszûné-
sével ismételten nem várt helyzetet kellett meg-
oldani. Átképzéssel, iskoláztatás támogatásával
több bölcsödei dolgozó került át az óvoda

foglalkoztatásába. Így történt ez Túrócziné Bé-
ky Katalinnal is. Munkáját a mosoly, a szeretet
és a humor jellemzi.
Orosz Lajosné Marika (Dale Carnegie: Si-

kerkalauzából) A mosoly értéke idézetével zár-
ta a köszöntések sorát:
�Semmibe se kerül, de sokat ad.
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és

mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik
adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke
örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne

nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne
lenne gazdagabb tõle.
Boldoggá teszi az otthont, táplálja a

jóakaratot az üzleti életben, és a barátság biz-
tos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a

csüggedõnek, világosság a szomorkodónak, és
a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönad-

ni vagy ellopni, mert nemáru, csak önként lehet
adni.
Mert senkinek sincs annyira szüksége a

mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud
mosolyogni!
Ha tehát meg akarod szerettetni magadat az

emberekkel, ez amásodik szabály:Mosolyogj!�

Végül Bencze István polgármester úr gondo-
latait tolmácsolva: Köszönöm Túrócziné Béky
Katalin lelkiismeretes munkáját, és gratulálok a
pályán eltöltött 30 esztendõhöz mind a magam
és az egykori óvodásai nevében.

-V.I.-
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Túrócziné Béky Katalin 30 éve
a kicsiny gyermekek és szüleik szolgálatában

ADömsödi Általános Ipartestület bérbeadja

2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13. sz. alatt található
üzlethelyiségét és nagytermét.

A felújított nagyterem alkalmas rendezvények,
baráti, családi összejövetelekmegtartására

(max. 60 fõ)!

Érdeklõdni lehet:
2344Dömsöd,

Petõfi S. u. 11-13.
06 24 435 416
06 70 318 6325
ipartestulet.d@

pr.hu

A Dömsödi Általános Ipartestület felhívása

Kössön kedvezõ díjazású
kötelezõ

gépjármû-felelõsség és
lakásbiztosítást!!!!!!!!!

2344 Dömsöd,
Petõfi S. u. 11-13.
06 24 435 416
06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu



Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat!
Az elõzõ lapszámban megjelent tesztem

folytatását tolmácsolom.

MIRÕLÁRULKODNAKASZÍNEK?
Ezúttal a három semleges szín, aFekete,Fehér ésBarna szín kedvelõi

ismerkedhetnek önmagukkal.
A semleges színek a belsõ énüket jellemzik, ösztönszerûen teremtik

meg az összhangot a külvilággal: a remény, a félelem és a vakmerõség
meghatározó erejével.Megmutatják továbbá azt is, hogymikor hallgassa-
nak az ösztöneikre.

AFEKETE kedvelõihez illõ idézet:
�Az érzelmeink alapján mûködünk. Hamegismered a varázsát, mindig

lesz hely számodra a Világban.�
Walt Disney

Kulcsszavai: érzelmes, lojális, összpontosító
Erõsség: ismerik érzelmi világukat
Motiváció: amúlt hibáiból okulni

A fekete szín kedvelõje erõs, heves ember. Valójában azonban õ csak
az ismeretlen felkutatását szereti. Az életet logikusan megtervezve éli.
Döntéshelyzetben az érzelmek a józan ész fölé kerekedhetnek.
Saját személyisége embertársai iránt érzett elkötelezettségében mu-

tatkozik meg. Együttérzõ embertársaival. Vigyázat, ne legyen túlságo-
san alázatos! Úgy gondolja, ha mindenkihez közel áll, kevésbé lesz se-
bezhetõ. Talán túl naivan elhiszi, hogy mindenkit érdekel az Ön érzel-
mi világa.

A múlt hibáiból okulva sikerül mindig biztonságban érezni magát, vi-
szont emiatt néha nem felhõtlen a boldogsága. Ha az emlékeibemenekül,
akkor összekuszálódik élete.
Mivel érzelmi alaponmûködik, szinte lehetetlen objektívnekmaradnia.

Ha nem kedve szerint történnek a dolgok, hajlamos másokat vagy külsõ
eseményeket hibáztatni.
Hajlandó beismerni hibáit és változtatni álláspontján, mert mindig lel-

kifurdalása támad.
Szeretteinekmindig képes amaximális komfortérzetet biztosítani. Saj-

nos néha túlságosan is megfontolt. Hagyja egyszer-egyszer a dolgokat
maguktól megtörténni. Így pikánsabb lesz az élet.

ABARNA szín kedvelõihez illõ idézet:
�A világ csak tükör, amely mindenkire saját arcképét vetíti vissza.�

(WilliamMarkepeace Thackeray)
Kulcsszavai: öntudatos, hiteles, együttérzõ
Erõsség: realitás
Motiváció: teljes életet élni

A barna szín kedvelõje realista ember. Tudatában is van ennek, ettõl hi-
teles. Általában nem hisz a természetfeletti erõkben, a kegyetlen sorsban.
Meglátása, hogy a világ csak egyszerûen létezik.
Minden egyes lehetõséget hosszasan mérlegel, kétszer is meggondolja

döntéseit. Nincsenek illúziói, nagyon is tudatában van a tettei következ-
ményeinek.
Szeret a percnek élni. Értékeli az élet minden apró örömét. Szükségét

érzi az állandó aktivitásnak. Mindig keresi az újabb kihívásokat, amelyek
megfûszerezik életét. Józan gondolkodásának köszönhetõen maximális
eredményeket ér el, fõlegmenedzsment területen.
Az egész világ inspirálja. Az állandó aktivitás lebilincseli, ekkor érzi

magát kiteljesedve.Mindig valami új szenzációt hajszol, amimegfûszere-
zi életét.
Mindezek ellenére rejtett félelmei foglalkoztatják. Félelmeinek fizikai

valóságalapja van. Foglalkoztatja a halál kérdése, a hanyatlás, az öregség,
az anyagi javak elvesztése és a boldogság megszûnése. Aggódik amiatt,

hogy elhanyagolta élete egyes területeit. Amikor vég-
re kimondja az akaratát,mások egoistának nevezhetik.

AFEHÉR szín kedvelõihez illõ idézet:
�Csak az változtathatja meg a véleményét, akinek van.�

Edward NoyesWestcott
Kulcsszavai: tárgyilagos, kíváncsi, részletezõ
Erõsség: választási lehetõségek pontos felmérése
Motiváció: felépíteni egy új jövõt

A fehér szín kedvelõje az érvelés mûvésze. Észérveivel, objektív gon-
dolkodásával képes mások döntéseit befolyásolni. Mindig optimista, és
kiváló problémamegoldó képességével tûnik ki.
Akkor elégedett magával, amikor sikeresen kielemezte az összes lehe-

tõséget. Ettõl talán szõrszálhasogatónak tûnhet. Mivel mindent logikusan
kielemez, körvonalazódik jövõje is.
Ha nyomás alá kerül, visszalép, hogy objektivitását nehogy elveszítse.

Ezzel viszont szem elõl veszthet olyan tényeket, amelyek döntéseiben
hasznosak lettek volna. Ezért néha lassítson! Ne felejtsen el néha fontos-
ságot tulajdonítani az érzelmeinek is.
Nagy mozgásteret igényel, amikor ez megadatik, mindenkinek csak

nyeresége származhat.
Zárkózott embernek tûnhet, de csak azért fordulhat elõ ez, mert mindig

mindent elemez.
Kíváncsiságából adódóanmindig keresi az újabb kihívásokat, egész lé-

nyének ez adja meg a varázsát. Így mindig tisztában lehet azzal, hogy kik
és mik foglalnak el fontos helyet az Ön életében. Azt is nagyon jól képes
megérteni, hogy az életben semmire sincs garancia.

(Forrás: SadkaDewey)
BiriczMárta EnikõMester okleveles pszichoterapeuta
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Elõször a Balatonnál
2014 nyarán négy dömsödi gyermek nyaralt a Balatonnál.
APestMegyeiGyermek- és IfjúságiAlapítvány ésDömsödNagyközség

Önkormányzata biztosította számukra ezt a nagyszerû lehetõséget a Döm-
söd�ApajGyermekjóléti ésCsaládsegítõSzolgálat közremûködésével.
A gyerekek egy hetet töltöttek a táborban úgy, hogy családjuknak ez

nem jelentett anyagi megterhelést.
Ezútonmondunk köszönetet a családok és a gyerekek nevében, melyet

a táborozók élménybeszámolója is színesít. Íme:

Nagy Péter István
A zamárdi tábor a világ legjobb tábora az egész földkerekségen. Sokat

úszhattunk a Balatonban, és nagyon jó programokat találtak ki minden
nap, például volt ki mit tud. Volt olyan is, hogy a zamárdi boszorkány (az
volt a kedvencem): Lia néni elkezdett mesélni egy történetet a zamárdi bo-
szorkányról. A történet felénél lekapcsolták az összes lámpát, ekkor majd-
nemmindenkimegijedt.AsötétbenLia néni elküldte a csapatokat feladato-
kat teljesíteni. Az volt a fõ feladat, hogy meg kellett találni Pancsit, mert a
boszorkány elvitte. Az én csapatom találta meg. Volt néhány bökkenõ, de
azért jót mulatott mindenki. Nagyon sok barátot lehet szerezni a táborban,
hiszen én is sok barátot szereztem. Sokféle sport is volt, például: tollaslab-
da, foci, pingpong, röplabda és még sok más, de az a legfontosabb, hogy
sok emlékkel és jó kedvvel tértem haza a zamárdi táborból.

Dorogi Viktor
Már alig vártam, hogy hétfõ legyen, este azon gondolkodtam, hogy mi-

lyen is lehet a tábor.
Utána elaludtam és végre hétfõ lett. Anyukámék felkeltettek engem és az

unokatesómat. Egy kicsit még álmos voltam, mert 5:30-kor kellett kelni.
Felszálltunk a buszra, Budapest Népligethez mentünk, onnan metróval a
Déli pályaudvarhoz. Ott találkoztunk a csoporttal, felszálltunk a vonatra.

Sok barátom lett, meg egy jó felügyelõ Takács Anikónak hívták. Megis-
merkedtem mindenkivel, két legjobb haverom lett: Mátyók Gábor és Kun
Botond.
Mentünk: Balatonra.
Programok: kínai mesterjáték, foci, pingpong, tenisz.
Rendõr jött hozzánk bemutatót tartani.
Remélem, lesz még, nagyon örülnék neki. Bármit megadnék érte, mert

nagyon tetszett.

Kun János Botond
Tábor
Örültem a lehetõségnek, hogy mehettem egy ilyen jó táborba. Szerez-

tem sok barátot. A táborvezetõ és a faházak vezetõi is nagyon kedvesek és
barátságosak voltak. Tetszett, hogy a gyerekek és a felnõttek nem egy ház-
ban aludtak és ezért tudtunk este beszélgetni. Nagyon tetszett még a nagy
sakktábla és pingpong is. Nagyon kedvesek voltak a külföldiek. Az is jó
volt, hogy minden nap voltak ilyen feladatok, amikért úgynevezett �zse-
tont� kaptunk és a tábor utolsó napján lehetett velük licitálni különbözõ
ajándékokra. Gyuri bácsitól pedig hallottam jó vicceket. Vera néni pedig
jósolt nekem. Minden nap lementünk a Balatonhoz és fürödtünk benne.
Röpiztem és a 14-es faházzal jövõre is elmennék ebbe a táborba!

Gyerekjóléti Szolgálat

Felhívás rajzversenyre!

ADömsöd-ApajGyermekjóléti ésCsaládsegítõ Szolgálat és aGyer-
mekbarát Egyesület rajzversenyt hirdet általános iskolás gyerekeknek.

Az alkotások témája: SzentMárton püspök életébõl jelenetek,
Márton-napi hagyományok.

Az alkotásoknak adjatok címet
is. A legötletesebb címet is díj-
jal jutalmazzuk.

A rajzokat a Dömsöd�Apaj
Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálathoz kérjük eljuttatni
2014. 10. 30-ig (Dömsöd, Pe-
tõfi tér 5.).

�KiMárton napján libát nem eszik, egész évben éhezik!�

Márton-napi kézmûves foglalkozás
Idõpont: 2014. november 10. hétfõ 14-17 óráig
Helyszín: Petõfi szülõi ház (Dömsöd, Petõfi utca)

Tervezett programok:
� Mire jó a libatoll?
� Kukorica-morzsolás
� �Libatömés�
� Márton-napi rajzverseny eredményhirdetése
(Értékes fõnyereményt sorsolunk)

A programon résztvevõ vendégeknek sült almával és libazsíros
kenyérrel kedveskedünk.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk:
Gyermekbarát Egyesület Dömsöd,

Dömsöd�ApajGyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
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Egy kezdeményezés margójára � Mihály-napi vásár
2009 szeptemberében azzal a szándékkal fogalmazódottmeg bennem az

I.Mihály-napi vásár ötlete, hogy közösséget formáljak, építsek az akkor el-
sõ osztályba lépõ gyerekekbõl és szüleikbõl. A közösmunkamár az év ele-
jén egy kicsit jobban összekovácsolta az addig idegennek számító gyereke-
ket, szülõket. Fontosnak tartottam hagyományainkmegismerését, valamint
az alkotó munka örömének átélését. Délutánonként közösen készítettük a
vásári portékákat, összekapcsolva egy kis sütizéssel, beszélgetéssel.
2009. szeptember 29-én, az iskola folyosóján állítottuk fel paprikafü-

zérrel, fokhagymafonattal, kukorica dekorációval díszített, saját készítésû
portékával megrakott asztalunkat, valamint megnyitottuk Bögrecsárdán-
kat sok finom házi készítésû süteménnyel, szörppel, limonádéval. Nagy
sikert arattunk az alsósok körében.
Ekkor döntöttünkúgy, hogy akövetkezõ évbenmár az alsó tagozat együtt

rendezze meg a második vásárt. Az elhatározást tett követte és 2010. szep-

tember 29-én az egész alsó tagozat vásári lázban égett, hogyminél hangula-
tosabb, élményekbengazdag legyen ez az eseménygyereknek, felnõttnek.
2011-tõl a felsõ tagozat is bekapcsolódott az immár hagyományosnak

számító eseménybe. A helyszín átkerült a nagyiskolába, a vásár pedig ki-
bõvült egy kis mûsorral, népi játékokkal, állatsimogatóval, táncházzal.
Mostanra teljesen új arculata alakult ki, de a legfontosabb, az az alapvetõ
cél, amiért indult, hogy közösséget építsünk, õrizzük hagyományainkat,
tiszteljük gyökereinket ma is változatlanul érvényes.
Köszönöm minden szülõnek, pedagógusnak, gyermeknek, hogy aktív

részesei rendezvényünknek, és azt, hogy sikerül évrõl évre új ötletekkel
gazdagítanunk kínálatunkat! GacsnéGáborMariann
2014. szeptember 27-én már a hatodik vásárunkat rendeztük meg. Fel-

nõttek, gyerekek véleményét szeretném a következõkben megosztani az
eseménnyel kapcsolatban:

Mihály-napi vásár
�Adömsödi iskolában évek óta nagy hagyománya van a vásárnak. Idén

ez a jeles nap szeptember 27-én, szombaton került megrendezésre.
Már kora reggel nagy sürgés-forgás volt a nagyiskola környékén,

gyülekeztek az osztályok. Az udvaron felállított asztalokon helyezték el a
különféle árukat, portékákat. Hogy mi mindent lehetett itt kapni? Finom
süteményeket, asztali díszeket, aszalt gyümölcsöt, szörpöket, kézzel
készített kulcstartót és sokféle kézmûves terméket.Avásári, szüreti hangu-
latot idézte a vásári kikiáltó, Ambruska Margit öltözete is, aki felhívta a
figyelmet a Mihály naphoz kapcsolódó népszokásokra. A szüreti bálok
hangulatát, vidámságát a néptánccsoportok bemutatója idézte fel. Elõbb a
3. a, majd a 3. b osztály mutatta be mûsorát, majd a 8. b osztály tanulói
adtak számot tánctudásukról. Az udvart betöltötte a gyerekzsivaj, finom
illatok szálltak a levegõben: készült a kürtõskalács, fõtt a kukorica. Az
udvar végében lovagolni lehetett, volt állatsimogató, és még a régi játékok
kipróbálására is volt lehetõség Patonai István vezetésével. A néptánc
alaplépéseit Gacsné Gábor Mariann irányításával tanulhatták az arra vál-
lalkozók. Mindenki vidáman tölthette el ezt a napot, sok-sok élménnyel
gazdagodtunk. Köszönet a szervezõknek!� Sasné BoldizsárMária

Mihály-napi vásár
�Szeptember 27-én a dömsödi Gróf Széchenyi István Általános Iskola

udvarán megrendezésre került a Mihály-napi vásár. A tanulók, szülõk és
tanárok egyaránt aktív szereplõi voltak ennek a rendezvénynek. Belépve
az iskola udvarába, a sürgés-forgás rendkívüli volt. A bográcsban fõtt
kukorica a bejárat mentén azonnal izgalomba hozta az ízlelõbimbókat.
Továbbhaladva ez az izgalom csak fokozódott. Az édesszájú látogatók
számára a helyben sütött kürtõskalács remek lehetõségnek bizonyult.
Nagy sikernek örvendett a szintén helyszínen készített �retro hot dog�. A
gyerekek ízletes nyalánkságokat kínálgattak a résztvevõk között. Finom
süteményektõl és édességektõl roskadozó asztalok mellett a kézmûves
pultok is népszerûek voltak. Õszi termésekbõl készített asztali és
ajtódíszek, színes fülbevalók, nyakláncok és karkötõk, szobanövények,
hûtõmágnesek, rongyszõnyegek egyaránt elõfordultak. A standok között
lehetõség nyílt arcfestésre, Mihály-napi feladatlap kitöltésére, valamint
egy kis tarka bárányka simogatására is. A délelõtt folyamánMariann néni
által vezetett táncházban alkalom adódott néptáncolni. A tánc mellett a
sport is teret hódított. Lehetõség nyílt baseball-ra, tekebábuk eltalálására,
focira, repülõk és pörgettyûk dobálására, valamint sárkányeregetésre is.
Nagy sor kígyózott a lovaglásnál. Kicsik és nagyok egyaránt hatalmas
örömmel és izgalommal ültek fel a ló hátára, ahol kipróbálhattákmagukat.
A vásár lehetõséget adott arra, hogy a faluban az emberek egy ki-

csit kimozdulhassanak és körülnézhessenek. Aki most kihagyta, jö-
võre jöjjön el!� Fábián IlonaKrisztina

�Nagyon sok szép és színes program volt ezen a délelõttön. Ha a sok
nézelõdésben megéheztünk, megszomjaztunk, számtalan finomabbnál
finomabb ételt, italt vásárolhattunk. Ismételten egy nagyon szép vásár volt,
tele élményekkel. Köszönjük, hogy ez a szép hagyományos rendezvény
minden évbenmegrendezésre kerül.� BurgerVivien 4. c

�Dömsödön azért van ez az �ünnep� hogy kicsit visszahozzuk a régi
hagyományokat. Ehhez kapcsolódóan táncoltak a népi táncosok, mielõtt
elkezdõdött az adni-venni a vásárban. Minden osztály a saját kezével
készített dolgokat árulta ezen a napon. Ez a nap azért is jó volt, hogy
összehozza az osztályközösséget.� CsókaBernadett 4. c

�Jó volt a vásár, szerettem nagyon. Unalom nem volt. Nem akartam
abbahagyni. Tele van az asztal kicsivel, s naggyal. Sok mindent vettünk.
Azt gondolom, jövõre ellátogatok ismét ide.� BabityMihály 4. b

�Az osztályommal rengeteg finom sütit el tudtunk adni. Az egyik
legjobb barátom Babity Misi napját ünnepeltük ezen a szép napon. A
végénmindenki boldoganment haza, de a legjobb az volt, hogy a barátom
napján ott lehettem.� KunuSzebasztián 4. b

�Elõször egy mûsorral köszöntöttek minket� Utána megkezdõdött a
vásár. Ami osztályunk hot dogot, palacsintát, mindenféle kézzel készített
dolgot árult. Hagymát is sütöttünk a hot doghoz, Anita a papírtálcát fel is
gyújtotta. A hot dog olyan népszerû volt, hogyminden elfogyott. Nagyon
jól sikerült a vásár.� Molnár Lili 5. a

�Elõször néptáncoltak a kicsik és a nagyok. Aztán megkezdõdött az
ünnep. Lovak voltak, labdás játékok, kézzel készített sütemények és más
finomságok is. A hagyományõrzés tetszett nekem legjobban,mertmindig
kíváncsi voltam, hogymilyen lehetett a múlt.� KovácsKata 5. a

�Ha lehetne minden hónapban szeretnék ilyet, hogy az osztály össze-
fogjon.� Kiss Brigitta 8. a

�Nekem azért tetszik, mert sok népi foglalkozást lehet megismerni.
Sok finomság volt, még kürtõskalácsot is sütöttek.� Brassó János 8. a

�Nagyon tetszett a Mihály-napi vásár, mert öröm volt látni, hogy a
gyerekek mennyire élvezik a népi játékokat. Jó érzés volt õket akkor is
megajándékozni, amikor nemnyertékmeg a játékot.� KovácsErika 8. b

�Idén árultunk utoljára a vásáron. Sajnos jövõremár csak nézõk leszünk.
Szerintemez aMihály-napi vásár volt a legjobb.� JancsóAnna8. b
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3. b osztály 3. a osztály

A 8. b osztály bemutatója

A legkisebbek is beálltak Avásári kikiáltó

Aképaláírás nélküli felvételeket Fábián Ilona Krisztina készítette

Táncra perdültek...
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Szüreti felvonulás
Szeptember 27-én, míg délelõtt a Mihály-napi vásár gondoskodott a jó

hangulatról, délután a szüreti felvonulásé volt a fõszerep. A gyülekezõt és
ezzel együtt az elsõ táncokat az OMK elõtt csodálhattukmeg a 8. b osztá-
lyosok elõadásában. A fellépõ táncos lányok igényesen befont hajjal, a
végében piros masnival és pörgõs szoknyákba felöltözve ringatták csípõ-
jüket, mellényes, bõ inges párjaikkal. Ezt követte a cigányok tánca, amely
elképesztõ hangulatot teremtett. A nézõknek szinte kedvük támadt velük
együtt ropni. A gyülekezõk között felsorakoztak a szebbnél-szebb lovas
kocsik, közülük az egyik élõ virágokkal volt ékesítve. A csõszlegények és
a csõszlányok egyaránt kitettek magukért. A csikósok hangosan csattog-
tatták karikás ostoraikat, mely visszhangot vert a sûrûn épített házak kö-
zött. A leányok a bort és a finom zsíros kenyeret osztogatták a jelenlévõk
között, bevonva ezzel õket is a szüreti hangulatba.Az idei szüreti felvonu-
lás a �Magyarország szeretlek� project támogatásával jöhetett létre.
Felvonuló fogatosok és csikósok név szerint:Csörgõ István, Csehi Pé-

ter, Lukács István, Csehi Csaba, Szécsényi Károly, Földvári László, Sán-
dor József, Bányi Mihály, Kalapács András, Kovács Imre, Jakab István,

Sirkó Tibor, Szappanos
Lajos, Gáspár János,
Csordás Ferenc, Adácsi
Krisztián, Jakab Zsolt,
Csabai Sándor, Kókai
Roland, Bõdi Viktor,
Csehi Csabi, Csonka
Lajos,GáborAttila,Mi-
hály Dániel, Palócz Pé-
ter, Palócz Norbert,
Turcsán Vámos Anna-
mária, Fekete Martina,
Füki Zsombor, Farkas
Attila, Hermann Ádám,
Zsebõk Lajos, Kudar
Zsolt, NagyZoltán (Dömsöd,Kunszentmiklós, Ráckeve, Bankháza, Tass,
Délegyháza, Apaj).
Köszönjük az önzetlen támogatásokat ésminden segítséget!

szöveg és fotó: Fábián IlonaKrisztina �Csikósné Jutka

8. b osztály tanulói

Szappanos Lajos fogata (Kunszentmiklós)

�Itthon vagy!Magyarország szeretlek�.AképenHorváthZsigmond,
SzimonideszBabettBoglárka,CsikósnéÓcsai Jutka ésNagySeby.

A �Kisherceg� Gyerekházban még márciusban, az új projektidõszakban indítottuk útjára azt a kis mozgalmat, törekvést, hogy településünk �neves
nagyjai�meséljenek a hozzánk bejáró kicsiknek.

Ez egy olyan �mesefolyam�, melynél még tavasszal az elindításánál megegyeztünk, számunkra is meglepetés lesz a nap, idõpont és a mesélõ kiléte
is. Az, hogy a mesekuckóba a vendégmesélõ mit hoz a kis mese �tarisznyájában�, az nekünk is váratlan ajándék. Ez a mesesorozat a nyári szünet elle-
nére sem szakadt meg, most meg különösen idõszerû. Õsszel, szeptember 30-án ünnepeljük Benedek Elek nagymagyarmesélõnk 155. születésnapját.
Tíz évvel ezelõtt aMagyarOlvasástársaság kezdeményezésére éppen ez a nap, szeptember 30. a �MagyarNépmeseNapja�. Ezúttalmi is csatlakozunk
az ünnephez, ünnepeljük az eddigi mesélõinket, mesemondóinkat, közösmeséléssel. Megfigyeltük, a meseolvasóink arca is megélénkül, szépen, ért-
hetõen olvasnak a kicsijeinknek. Közösen átéljük amese élményét, az összetartozás örömét. Aki felnõttként elfelejtette, hogy szüksége van amesékre,
az ami gyerekeink, unokáink kedvéért újra elõveszi ésmegéli a varázslatot, újra visszatalál hozzá. Példánkkal arra ösztönözzük a szülõket, nagyszülõ-
ket is, hogy jusson idõ, mód, akarat az otthoni �Minden napra egymese� lehetõségére. A kicsi hallgatóságmosolya, az ámulat az orcájukon, feledhe-
tetlen élmény. �Aki nem hiszi, járjon utána!�

a �Kisherceg�Gyerekház dolgozói és a �Még 1000 évDömsödért� Egyesület Khsz.
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AAAA  DDDDeeeezzzzssssõõõõ  LLLLaaaajjjjoooossss  AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú  MMMMûûûûvvvvéééésssszzzzeeeettttiiii  IIIIsssskkkkoooollllaaaa  hhhhíííírrrreeeeiiii
Szeptember elején iskolánkban ismegkezdõdött a tanítás. Négymûvé-

szeti ágban közel 280 növendékünk ismerkedik a mûvészetekkel. Nagy
örömünkre, a tavalyi létszámhoz képest jelentõsen megemelkedett a
tanulói létszám, különösen zenei és társastánc tanszakokon. Következzen
rövid képes beszámoló az elkezdett munkáról.

Egy nyertes pályázat keretein belül elõrehoztuk a Dömsödi Mûvészeti
Napokat. Szeretettel várunkminden kedves érdeklõdõt!

Minden növendékünknek sikerekben gazdag tanévet kívánunk!

Amûvészeti iskola tanárai

Gitáróra

Szolfézsóra

Néptáncos fiúk

Zongoraóra

Képzõsök



A Soroksári Dunán hosszú évekig Dömsöd néven szelte a vizet az a
hajó, melyet elõször 1918-ban bocsátottak vízre. Eredetileg dunai átkelõ-
hajónak, egycsavaros utasszállítónak készült. (Ebbõl a típusból 9-et építet-
tek ésmindegyiket római számmal jelölték.Ez ahajó a II-es számot kapta.)
A II. világháborúban a Markó utca irányában süllyedt el. Egy év után
kiemelték, helyreállították és újra forgalomba helyezték. 1950-ben a Bala-
toniHajózásiVállalat tulajdonábakerült és (mindenféle átalakítás nélkül) a
balatoni turistákat szállította Siófoktól Balatonfüreden át Tihanyig. (Az
átalakítás hiányára azért utaltam, mert más-más természete van a
folyóvizeknek és más az állóvizeknek. Ebbõl adódóan adott folyamtípus-
nakmegfelelõen kell átalakítani az ottmûködõhajókat is.Mint említettem,
ennek a hajónak nem történtmeg amegfelelõ átalakítása.)
Az akkor Pajtás névre hallgató hajó, 1954. május 30-án 6 fõ személy-

zettel és 178 fõ utassal a fedélzetén � stabilitási problémák miatt � eldõlt.
23-an vesztették életüket. Az esetrõl Rákosi Mátyás teljes hírzárlatot ren-
delt el, semmit sem lehetett kiszivárogtatni. A tragédia után a hajót ismét
kiemelték, nevét elõször Siófokra, majd Dömsödre változtatták. A hajó
tehát ismét a Dunán szolgált 1987-ig amikoris teljesen kivonták a forga-
lomból.
Erre a kevesek által ismert történetre Kõvári Zoltán hívta fel a

figyelmem. Ha a kedves olvasók érdeklõdését sikerült felkeltenem a

történtekkel kapcsolatosan, több fotó, kisfilm elérhetõ a youtube-on, ha
beütik a �Pajtás� szót.
Köszönjük a fényképeket és az érdekes történetet!
Közreadta:

-V.I.-

14 XXIV. évfolyam 10. szám

Akép 1954-ben készült a dabi iskolában, itt IV. osztályosok a
tanulók. A névsor a következõ:

A felsõ sor bal oldalról kezdve:
Orosz Pista, Busay Attila, Perjés Jenõ, Baka Imre, Hermányi

Pista, Gábor Anti, Bencze Sanyi, Bucsi Jóska

Felülrõl a második sor:
Németh Rózsa, Drahos Klári, Brassó Emi, Reggel Bálint tanár

úr, Balázs Margit, Halasi Erzsébet, Lovas Ilona

Felülrõl a harmadik sor:
Kovács Imre, Várkonyi Anti, Õri Bálint, Hernádi Feri, Sörös
Lajos, Kiss Feri, Buránszki Jancsi, Czobor Laci, Sörös Laci

Alsó sor:
Takács Miska, Gergely Jóska, ....... Karcsi, Sándor Panna, Sass

Zsófi, Harcos ......., Túró Laci.

Töredékek

Ülõ sor: Huska Ferenc, ismeretlen, Farkas Gábor,
Jónás Ferenc, Szarka Gábor, Laczi Lajos.

Álló sor: Szloboda András, ismeretlen, Kajdácsi Imre,
Ujj Lajos, Ambruska Péter, Jónás József, Jarosi Mihály.

Falurészlet az artézi kúttal

Az októberi lapszámban Töredékek címszó alatt kívánom megjelentetni mindazon fotókat, melyekre ezidáig valamilyen okból kifolyólag nem
kerülhetett sor.
A felvételt Busay Attila juttatta el szerkesztõségünkbe, mely kedves emlékeket ébreszt mindazokban, akik a fotón felfedezni vélik ismerõseiket

családtagjaikat vagy önmagukat.

A következõ három fotófelvételt Laczi Lajos juttatta el hozzánk.
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Október már igazi õszi hónap, és csak reméljük, hogy szára-
zabb idõjárást hoz, mint az elmúlt hónap, szeptember. A szántó-
földeken a sok esõ miatt elhúzódott a napraforgó betakarítása, és
most már mielõbb fejezzük be e fontos olajos növény betakarítá-
sát. A silókukorica betakarítása is folyamatban van, és a bõséges
nyárvégi csapadék következtében még a kalászos gabona után, il-
letve helyére vetett kukorica is nagy tömegtakarmányt biztosít az
állatállománynak. Az átlag feletti kukoricatermés betakarítása a
nagyon csapadékos szeptember után erre a hónapra, októberre hú-
zódott át, és bizony a termés jelentõs részét, fõként a közép- és
hosszú tenyészidejû hibrid fajtákat szárítani kell, ami jelentõs
többletköltséget jelent. Reméljük, hogy az október száraz idõjá-
rást hoz, és így csökken a szárítási igény.
A sok csapadék kedvezõen hatott az õszi kalászos gabona ta-

laj-elõkészítésére, és jó vetõágyat lehet készíteni, mert a ta-
laj �ekejárásig� beázott. Az õszi búza ideális vetés-
ideje október hónap, a kikelt növény még a téli idõ-
járás, a komoly téli fagyok elõtt kellõen megerõ-
södik, és nem károsodik. Ha lehetõségünk van rá,
olyan búzafajtákat vessünk, amelyeknek magas a si-
kértartalma, a malmi értéke, mert csak ezen fajtákat
tudjuk jobb áron étkezési búzának eladni.
Régebben a növénytermelésben a mennyiségi terme-

lés volt a legfõbb szempont, de a mai bonyolult
piaci helyzetben egyre nagyobb követel-
mény az áru, a termés minõsége, és ez min-
den terményre, így a gabonára, a búzára is
érvényes.

A konyhakertben, a kiskertben
is sok a tennivaló. A még kintlé-
võ terményeket, sárgarépát, zöld-
séget, zellert, céklarépát be kell
takarítani. A káposztaféléket � káposzta, karalábé � még egy-két
fokos fagyok nem károsítják, azokat késõbb, akár november ele-
jén is szedhetjük. A rendkívül csapadékos szeptember a gyomok
fejlõdésének is kedvezett, és az üres, letermett területek nagyon
kigyomosodtak, és az õszi szántás vagy ásás elõtt le kell zúzni a
gyomokat, és úgy juttatni a talajba.
Október a szüret idõszaka, sajnos az idei év nagyon nem kedve-

zett a szõlõtermelõknek. Mint ismeretes, május közepén közsé-
günket és a határ egy jelentõs részét nagyon komoly jégverés érte.
Gyengébb minõségû borok készülhetnek az idén, és a mennyiség
is elmarad az átlagtól. A csapadékos augusztus és szeptember fõ-
ként a kiskertekben lévõ szõlõterületeket, illetve azok jelentõs ré-
szét � ami a jégverés után még megmaradt � a szõlõlisztharmat és
a rothadás teljesen tönkretette. A növényvédelem sem állt a hely-
zet magaslatán, de a kis kiszerelésû növényvédõszerek hatásfoka
sem volt sok esetben megfelelõ. A rendkívül csapadékos õszi idõ-
járás országosan többmilliárdos kárt okozott a szõlõtermelõknek,
és a cukortartalom, a minõség is nagyon alacsony szinten alakul.
A gyenge minõség és az egészségtelen, rothadt termés feldolgo-
zása és annak kezelése nagy odafigyelést igényel. A kiskertben a
kiszáradt, beteg fürtöket semmisítsük meg, mert ha nem pusztít-
juk el, a kártevõ gombák áttelelnek és jövõre is fertõzhetnek.
Most õsszel a lombhullás után végezzünk alapos lemosó permete-

zést, fõként gombaölõ szerekkel, hogy a jövõ évben megelõzzük a
hasonló kártételt.
A fent leírtak után, illetve mellette még sok az aktuális tenniva-

ló most õsszel úgy a szántóföldön, mint a kiskertben, a gyümölcs-
fáknál és a ház körül.

Most pedig a szakmai, mezõgazdasági, kertészeti témáktól egy
kissé eltérve egy-két mondattal szólnék a kedves olvasókhoz. Re-
mélem, hogy sok dömsödi gazdálkodó, kertészkedõ kedves olva-
só olvasta a több mint húsz éve, havonta megjelenõ írásaimat,
amirõl elismerõ, de bíráló megjegyzéseket is kaptam, amit ezúton
köszönök meg. Sajnos az utóbbi idõben egészségi állapotom, fizi-

kai erõnlétem, idegállapotom
megromlott. A mai modern vi-

lág rohanó fejlõdésével, szakmai,
technikai fejlõdésével már nem bírom

az iramot.
Eljártak az évek, így nyolcvan

év közelében már szellemi ké-
pességeim sem olyanok; úgy át-
alakultak a mezõgazdasági gaz-
dálkodás gazdasági, technikai
feltételei, hogy azt nyomon kö-

vetni már az én adottságaimat
meghaladja. Internet, mobiltelefon

és egyéb modern eszközök már a mai
gazdálkodás nélkülözhetetlen eszközei.
Nagy tisztelettel megköszönöm minden

gazdálkodónak, kertészkedõnek, dömsödi
és nem dömsödi lakosnak, hogy elolvasták írá-

saimat, mert azokat jó szándékkal, segítõ szán-
dékkal írtam. Ha egészségem engedi, azért majd még fogok

írni, de remélem, lesz egy jól képzett, fiatal szakember, aki
majd továbbviszi a mezõgazdasági rovatot. Aki színvonalasabb,
modernebb követelményeknek megfelelõ útbaigazítást tud adni.
Minden hívõ és nem hívõ olvasónak Isten áldását kérem életükre,
munkájukra.

Õszinte tisztelettel köszöntök minden olvasót, jó egészséget,
bort, búzát, békességet, jó idõjárást, jó termést, jó piacot kívánok.

Dömsöd, 2014. október hó

Tóth István

Vásárnaptár
Október 19. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Október 26. Nagykõrös, Dömötör-napi országos állat- és

kirakodóvásár
November 02. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
November 09. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
November 16. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2014. év október hó
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�Nyújtsd mindig a legtöbbet
Ne elégedj meg azzal ami vagy!
Próbálj meg az lenni ami lehetnél!�

(Dalnoki Jenõ)

Szeretném Önöknek bemutatni Szabó Benjá-
min labdarúgó edzõt, aki 2013 óta dolgozik
Dömsödön, az utánpótlás egyesületnél. Az inter-
jú készítésénél találkoztam vele elõször. Szimpa-
tikus fiatalembernek ismertemmeg, akinekhatá-
rozott elképzelései vannak a sportos életrõl és a
sportra való nevelésrõl. Beszélgetés közben ko-
moly elhivatottságot fedeztem fel szavaiban.
�Mesélnél nekem a gyermekkorodról és a

sporttal való elsõ találkozásodról?
� Négyen voltunk testvérek, Szigetszentmik-

lóson éltünk egy kertes házban, amelyhez nagy
telek tartozott. Mindig szerettem focizni. Még
kis korunkban testvéreimmel úgy futballoztunk,
hogy ketten-ketten álltunk ki egymás ellen.
Édesapánk is focizott velünk. Az õ részvétele
adta meg az esemény fontosságát, hiszen ve-
lünk volt a játékban, a közös élményben.
�Milyen iskolákban folytattál tanulmányo-

kat, hogyan alakult szakmai pályafutásod?
�Az általános iskola után középiskola követ-

kezett, amely miatt néhány év ugyan kiesett a
fociból, de végül a szigetszentmártoni egyesü-
letben kezdtem el játszani.
Középiskolába a Csepeli Zenemûvészeti

Gimnáziumba jártam. Késõbb magam is taní-
tottam zeneiskolában harsona tanszakon, hiva-
tásszerûen. Informatikus, majd banki alkalma-
zott voltam. Néhány év útkeresés után végül is
úgy alakult, hogy a foci tartósan megmaradt az
életemben. Egy térdsérülés után, 2010-ben gon-
dolkodtam azon elõször, hogy mûtött térddel
nem fogok tudni hivatásszerûen focizni.
Elvégeztem egy labdarúgóképzõ iskolát Szi-

getszentmiklóson, majd a BVSC Zuglóban
kezdtem gyerekekkel foglalkozni. A képzést
követõ vizsgán ismerkedtemmegBalázzsal, aki
hívott, hogy jöjjek Dömsödre edzõsködni.
� Jelenlegmely korosztállyal foglalkozol?
� Az elsõ évben Turóczi Balázzsal közösen

edzettük az U7, U9, U11 korosztályokat. Idén
augusztustól én foglalkozomazU7,U9-cel, Ba-
lázs azU11-gyel. AzU7 ésU9 korosztályba kö-
rülbelül 8-10 fõ jár. A falu méretéhez képest át-
lagos számban járnak a gyerekek edzésekre. Po-
zitívum, hogy ennyien is eljönnek. A többiek
valamiért nemmotiváltak.
�Milyennek nevezhetõ a gyerekek techni-

kai tudása?
� Akik már régebben fociznak, elõnyben

vannak, hiszenmár 2-3 éves focis tapasztalattal
is megvan a megfelelõ technikai tudásuk. Akik
tavaly kezdték, a többiekhez képest hátrányban

vannak, ugyanakkor önmagukhoz mérten jól
fejlõdnek. Általánosságban az mondható el,
hogy országos szinten magyar labdarúgás alul
teljesít. Valami hiányzik a játékosokból. Ugyan-
ez vonatkozik a gyermekekre is. Kétlem, hogy
tudatosan átlátják a futballban rejlõ lehetõsége-
ket. Gondolok itt a futballra mint kitörési lehe-
tõségre vagymegélhetésre.
�Mi az ami hiányzik, amit pótolni kell?
�Szükséges lenne a folyamatos szakmaimun-

ka, cselezés, kapura lövés. Célként kellene meg-
jelölni azt, hogy egy csapat fejlõdjön: mindig
egyre jobb és jobb legyen a teljesítménye. A
sport életforma. Hozzátartozik az egészség vé-
delme, és azegészséges életmód is.Ezena terüle-
ten sokpéldamutatónevelõi feladat vár az edzõk-
re. Van egy másik fogalom, amely mindig jelen
van a jó értelemben vett sport tekintetében: a
nemzeti öntudat, mint hajtóerõ. A sportoló a ha-
záját képviseli. Nemcsak a külföldi versenyeken,
itthon is. A nemzet színeire nem hoz szégyent. A
nemzettudat,mint hajtóerõminden országban je-
len van a küzdelemben. A sportoló meg akarja
mutatni a világ elõtt, hogyõnémet, argentín vagy
olasz. Egy nemzetet képvisel a világ elõtt.
A �nemzeti öntudat� kifejezés csak Magyar-

országon szitokszó és szégyellnivaló.
A futball megkíván egyfajta intelligenciát.

Sokan azt hiszik, a focista nem okos. Valójában
sajátos intelligenciával és tartással bír. Magas
szinten játszó játékot csakmagas szintû gondol-
kodással lehet elérni.
� Mit tud tenni egy edzõ azért, hogy ilyen

sportolót neveljen ?
� Nem könnyû feladat. Heti 3-4 alkalom

mindössze, amely rendelkezésre áll ahhoz, hogy
átfogó testi és szellemi nevelést gyakoroljunk.
Az otthonról hozott szokásokkal azonban nehéz
felvenni a versenyt.
Az edzéseket igyekszünk változatossá tenni,

de az alapok nem változnak. Cél a jó közösség,
az egymásért való küzdelem, a tisztességes já-
ték és hogy mindent beleadjunk. Csak úgy mû-
ködik a sport, ha a mérkõzés hû lenyomata az
edzésnek. Amit látunk az edzéseken, ugyanazt
látjuk ameccsen is.
�Hogyan foglalkozol a rád bízott U7 ésU9

korosztállyal?
� Velük még mindenképpen játékosan kell

foglalkozni. Van aki még nem egészen érti mit
várunk tõle, de van olyan is, aki megérez vala-
mit abból, amit az edzõ akar.Mindenképpen je-
lentõs szerepe van az edzõ személyének és a rá-
hatás módjának. Aki magáénak érzi a sportra
való nevelés elveit, az hamar magáévá teszi
azokat, és ehhez képest teszi a dolgát.
� Az edzéseken kívül találkozol-e a gyere-

kekkel? Vannak-e közös idõtöltéseitek?

� Próbálunk olyan közös programokat szer-
vezni, amelyekmotiválják a gyerekeket.
VoltunkEurópa-bajnokimérkõzésen, például

az Izrael�Magyarország meccsen, az Újpest
Megyeri úti stadionjában. Ez olyan nagy él-
mény volt számukra, hogymár a hangulatmaga
is teljesenmegfogta õket.
� Te a közelmúltban kerültél Dömsödre.

Hogyan alakulnak kapcsolataid a helyi em-
berekkel, hogyan tudtál a futball szeretõ em-
berek közösségébe beilleszkedni?
�Amikor idekerültem, csak jóindulatú embe-

rekkel találkoztam. Gondolok itt a sportveze-
tõkre, a sportot kedvelõ támogatókra és közön-
ségre, szülõkre. Maximális a felém sugárzó jó-
szándék és segítõkészség. Így zökkenõmente-
sen és rugalmasanment a beilleszkedés.
� Milyen jövõkép él benned, ha az után-

pótlás csapatok fejlõdését figyeled?
� Abszolút célnak és nagy eredménynek tud-

nám elképzelni, hogy felálljon egy dömsödi gye-
rekekbõl kinõtt felnõtt csapat. A mai iskolarend-
szer ennekacélkitûzésneknemkedvez.Azanya-
gi kiúttalanság miatt gyakoriak a költözések. A
gyerekek sehol sem tudnak gyökeret verni. A
DUSE munkája viszont egyre erõteljesebb lesz.
Reméljük hamarosan elérjük azt, hogy a gyere-
kek eljussanak az elsõ dömsödi felnõtt csapatig.
� Saját szakmai pályafutásodat hogyan

tervezed a jövõben?
� A sport oktatás-nevelés képzés az MLSZ-

en belül zajlik az UEFA támogatásával. Külön-
bözõ kategóriákat lehet elérni a képzettségi
szintet tekintve. Szeretném magamat képezni.
Itt elsõsorban az OKJ-s edzõ képzésre gondo-
lok. Maga azMLSZ is kötelezõvé teszi ezek el-
végzését a jó szakmai munka feltételeként. Me-
gyénként 24 fõt vesznek fel ezekre a képzések-
re. Távolabbi tervem, hogy edzõként szeretnék
minél magasabb szintre jutni. El tudom képzel-
ni azt is, hogy akár felnõtt csapatot is irányítsak
edzõként.

Edzõk a sport szolgálatában
SzabóBenjámin labdarúgóedzõ
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� Befejezésül megkérlek, hogy beszélj ar-
ról, mit szeretsz szabadidõdben csinálni?
� Leginkább focizni szeretek a barátaimmal,

vagy kerékpározni pl. a János-hegyi kilátóhoz.
Emellett elég ritkán ugyan, de idõnként szakí-
tunk rá idõt és leülünk zenélni a barátaimmal.

Szabó Benivel folytatott beszélgetésem so-
rán megértettem egy keveset a focista gondol-
kodásból, a tudatos sportos jellemrõl, amely
nem nélkülözi a kitartást, célokat tûz ki és küz-
deni tanít. Azóta többször is eszembe jut amon-
dat: �Magas szintû játékot csakmagas szintû in-
telligenciával lehet elérni.�
Beni olyan edzõ, aki a technikamellé odateszi

az emberi tényezõket is: a nemzettudat fontossá-
gát, a tisztességes játékot, a jó emberi jellemet.
Munkádhoz sok sikert kívánunk, reméljük

tartósan tehetjük kezedbe a dömsödi utánpótlás
korosztály nevelését.

SzabóAndrea

Veretlenül vezeti a tabellát a Dömsöd
Dömsöd : Alsónémedi 2:0 (1:0)
Csapatunk góljait Cziráky és VéghG. szerezték.
A hazai gyõzelemmelmegerõsítette helyzetét csapatunk.

Dunaharaszti II : Dömsöd 0:5 (0:2)
Gólszerzõk: Papp, Cziráky, Agócs, Végh, Cziráky.
A sereghajtó ellen érvényesült a papírforma.

19 ponttal, 6 gyõzelemmel és 1 döntetlennel több lõtt góllal vezet csapatunk a szintén 19 pon-
tos Halásztelek elõtt.

A következõmérkõzések: okt. 5. 15 óra Dömsöd : Bugyi
okt. 11. 15 óra Halásztelek : Dömsöd
okt. 19. 14 óra Dömsöd : Hernád
okt. 26. 13:30 óra Pereg : Dömsöd
nov. 2. 13:30 óra Dömsöd : Taksony II.

Varsányi

2014. szeptember 13-án szombaton a �Még
1000 év Dömsödért� Egyesület és a Kisherceg
Gyerekház közösen rádiótörténeti kiállítást
szervezett.
Szóban forgó kiállítás anyaga adott volt, hi-

szen a rendkívül gazdag anyagGál József gyûj-
teményébõl került elõ.
A megnyitón mindenki számára rövid techni-

katörténeti áttekintést adott a gyûjtõ. Elmondta,
hogy mai szemmel mennyire furcsák ezek a ké-
szülékek,hiszennémelyikolyan,mint egykedves
bútordarab.A II. világháború elõtt többgyártócég
is jelen volt az országban, úgy mint a
Tungsram, Siemens, Orion, melyek az
államosítást követõen kivonultak. Ké-
sõbb a rádiók bútorjellege megszûnt, s
az egyenforma hódított teret.
Gál József lelkesen mesélt az egyes

készülékekrõl, felújításainak körülmé-
nyeirõl, de szívesenválaszolt a hozzá in-
tézett kérdésekre is. Bede Kornélia ér-
deklõdésére, hogymelyik a kedvenc ké-
szüléke, a következõképpenválaszolt:
� Egy-egy készülék teljesen elké-

pesztõ állapotban kerül elõ és csak sok
munkával lehet helyretenni. Ez rend-
kívül nagy kreativitást kíván a gyûjtõtõl, bár
olyan is van, aki egyáltalán nem ért a készülé-
kekhez, csak gyûjti õket. Nekem mindig az a
kedvencem, amit éppen felújítok és kevés az ez-
zel járó bosszankodás. Az öreg alkatrészeket
mûködõképessé kell tenni, mely nem is olyan
egyszerû feladat.
Az itt látható rádiókmindmûködnek, s a ked-

vencem ez a Szikszofon, melybõl az országban
összesen 8 db található. Ezt a fajta készüléket az
1940-es években átépítették. A skálaszerkezetét
módosították, mert két pici ívelt skálája volt,

amit egy modernebb szögletes skálára egysze-
rûsítettek.
Gál Józseffel való rövid beszélgetésünk kap-

csán megtudtam, hogy az országban 15-20
olyan gyûjtõ van, aki 100 darabos gyûjteményt
tudhat magáénak és mint ahogy említette nem
mindenki ért a készülékekhez. Õ maga eredeti-
leg mint repülõgép rádiómûszerész végzett (en-
gedélyes rádióamatõr), de végül mentõsként
ment nyugdíjba. A gyûjtést 1976-ban kezdte, s
ma már a kiállított kb. 80 db készülék mellett
otthon ugyanennyi van még. Szakmai végzett-

ségének köszönhetõen gyûjteményének több
mint felemûködõképes rádió. Ezeket a készülé-
keket restaurálja is egyben, gyakran a hangszó-
róvásznat is saját kézzel hímezi kongré anyagra.
Végül arra a kérdésemre, hogy lesz-e kinek

átadni a gondosan összegyûjtött anyagot, azt vá-
laszolta:
� A fiam elektromûszerész és hangszórókat

javít. Szerencsére olyan lelkes mint én, így re-
mélem egyben marad és nem fog elkallódni a
gyûjtemény!

-V.I.-

RRááddiióóttöörrttéénneettii kkiiáállllííttááss GGááll JJóózzsseeff ggyyûûjjtteemméénnyyéébbõõll
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Igazán szép, szinte nyáriasan meleg napot kaptunk 2014. szeptember
21-én, amikor hálaadó, felszentelõ Istentiszteletre gyûltünk össze közelrõl
és távolról a dömsödi református templomban. Dr. Szabó István, a
Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében idézte
az egy évvel ezelõtt, az alapkõletételkor olvasott igét:�Egymás terhét hor-
dozzátok: és így töltsétek beaKrisztus törvényét.� (Gal 6,2)Kiegészítette a
fent olvasható mondattal, és szívünkre helyezte azokat, akik a maguk ter-
hét sem tudják hordozni. Nekik épül a Szõnyi Lakóotthon. Hálát adhatunk
Istennek, hogy az adományozóknak, az építõknek, és nekünk, akik között
majd élnek ezek az �erõtlenek�megadta az erõt, hogy õket is hordozzuk.

Szabó Péter lelkipásztor az építésrõl szóló beszámolójában a követ-
kezõket mondta:

�Szinte pontosan egy évvel ezelõtt, itt ebben a templomban együtt
voltunk azon az ünnepi istentiszteleten, amikor letettük a Szõnyi La-
kóotthon alapkövét. S most újból összegyûltünk, hogy birtokba ve-
gyük és elindítsuk azon az úton, amelyen majd betöltheti a küldetését.
Azért fogtunk bele ebbe az építkezésbe, hogy élhetõ otthont adjunk
olyan pszichikailag sérült embereknek, akik közül sokan ma még mél-
tánytalan körülmények között élnek. Ez volt az eredeti szándéka az
adományozó házaspárnak, akik a saját pártfogoltjuk sorsát látva dön-
töttek úgy, hogy igazi otthont teremtenek neki és sorstársainak. Így
kezdõdött el az épület tervezése, majd a megvalósítása. Ennek a mun-
kának elsõ lépéseként lebontásra került a régi ún. Szõnyi iskola épüle-
te, amely leromlott állapota miatt nem volt alkalmas a felújításra. Sok
idõs dömsödinek fûzõdik kellemes emléke az iskolához, amelyet még
ma is szívesen emlegetnek. Ezért döntöttünk úgy, hogy az otthon a né-
hai Szõnyi Károly kántortanító nevét és emlékét viszi tovább az elkö-
vetkezõ nemzedékeknek. Az építkezés az elmúlt év szeptemberében
elkezdõdött, és kisebb-nagyobb megszakításokkal haladt mind a mai
napig. Az elõzetes tervek és elképzelések szerint azt reméltük, hogy
az épület átadása alkalmával, ezen az istentiszteleten már néhány lakó
is részt vehet. Menet közben azonban sok minden nem úgy alakult,
ahogy mi azt terveztük. Mind az építés, mind a tervezett mûködtetés
területén lelassult a munka, és így még nem vagyunk a kitûzött célnál,
még nem készült el teljesen az épület. Még néhány heti szorgalmas és
pontos munka van hátra, valamint a közmûszolgáltatók engedélye,
hogy lakhatóvá legyen a ház. És még mindig sok kérdõjel áll elõttünk
az otthon mûködtetésével kapcsolatban. Hiszen ez egy olyan kezde-
ményezés volt az adományozók részérõl, amely mindmáig egyedülál-

ló Magyarországon. Hollan-
diában teljesen természetes
dolog, hogy a nagy intézetek
helyett létrehoznak egy a be-
tegek állapotának megfelelõ
kis létszámú intézményt,

ahol emberi, szinte családi körülmények között élik a mindennapjai-
kat az otthon lakóit. Ez a betegekrõl való gondoskodás nemcsak uniós
elvárás, hanem Magyarország kormányának a szándéka is. Ezért bí-
zunk abban, hogy a törvényi feltételei is megszületnek annak, hogy a
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség önállóan is mû-
ködtetheti majd ezt az otthont. Már eddig is sokan jelentkeztek, hogy
itt szeretnék elhelyezni beteg szeretteiket, és több mint húszan jelent-
keztek, hogy majd itt szeretnének dolgozni. Az otthon 14 fõ befogadá-
sára lesz alkalmas, és 5-6 dolgozóval mûködhet majd.
Egy évvel ezelõtt azt mondtam, hogy az otthon építésének megkez-

désével egy eddig járatlan úton indultunk el, abban a hitben, hogy Is-
tennek terve van velünk, és mi alkalmatlanok, általa alkalmassá lehe-
tünk arra, hogy eszközöknek bizonyulhatunk az õ kezében az eleset-
tek megsegítésére. Ez ad reményt arra, hogy folytassuk a megkezdett
munkát. Adjon az Úr mindnyájunknak megújuló lendületet, hogy tel-
jesen be tudjuk fejezni az épületet, és imádkozzunk azért, hogy elhá-
ruljon minden akadály a mûködtetés elõl.
Újból megköszönöm az adományozók önzetlen felajánlását, ami ál-

tal felépülhet a lakóotthon, és a presbitérium fogadókészségét, aho-
gyan felvállalták ezt a kezdeményezést. Köszönöm mindenkinek a
munkáját, aki az otthon építésében eddig részt vett. És különösen is
köszönöm azon testvéreknek a segítségét, akik az ünnep elõtti utolsó
napokban mindent megtettek azért, hogy ne szégyenüljünk meg, ha-
nem méltó körülmények között ünnepeljünk. Köszönetet mondok
mindazoknak, akik adományaikkal és kétkezi munkájukkal hozzájá-
rultak a mai ünnep megtartásához. Legyen mindenért egyedül Istené a
dicsõség.�
Az ünnepi istentiszteleten köszöntötte az egybegyûlteket maga az

adományozó, Bencze István polgármester úr és Pánczél Károly képvi-
selõ úr is.
A templomból az új épülethez vonult a sokaság, ahol Szabó Péter

lelkipásztor mondott megnyitó szavakat az Otthonban helyet kapó
gyülekezettörténeti kiállításhoz, majd Sallai Judit szavalata után Ta-
karó András, a Délpesti Református Egyházmegye esperese mondta el
a felszentelõ imádságot. A nemzeti színû szalag átvágása után kinyílt

�Mi erõsek pedig tartozunk azzal, hogy az erõtlenek
gyengeségeit hordozzuk...� (Róma 15,1)

A SZÕNYI LAKÓOTTHON FELSZENTELÉSE

Fotók: Bábel LászlóFotók: Bábel László



az otthon ajtaja, és a belépõ gyülekezet elõtt sorra láthatóvá váltak a
különbözõ helyiségek. A ház nappalijába érve tárult fel a kiállítás. Le-
nyûgözõ látványt nyújtott a kereszt alakot formázó mécsesek sokasá-
ga, melyek közrefogták gyülekezetünk féltett kincseit, az õsi úrasztali
edényeket, a családi Bibliákat, réges-régi �Zsoltárokat�. A kiállítás
képekben és dokumentumokban mutatta be, hogyan fonódott össze az
itt élt nemzedékek élete a református gyülekezettel, kísérte végig a

családok életútját az Istenbe vetett hit a
születéstõl az elmúlásig, Jézus Krisztus
keresztjének fényében. Ezért is lett a kiál-
lítás címe: �ÉLETÚT�. Illesse köszönet
a kiállítás megálmodóját és megvalósító-

ját, Markóné Zöldág Ágnest és lelkes segítõjét, Jancsó Attilát, akik a
kissé mostoha körülmények közé csodálatosan megelevenítették a
múltat, a régiek hitét, ebbõl fakadó hûségét és helytállását példaként
felmutatva a jelenkori nemzedéknek. És köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik kedves emlékeiket odaadták a kiállítás számára, hogy
mások is láthassák, és a múltat tükörül felvegyék (280. dics.).
Akik mindvégig kitartottak, azokat finom ételekkel teli asztalok

várták a gyülekezeti házban a szeretetvendégségen, amelyeket szor-
gos asszonykezek készítettek a gyülekezet tagjainak adományaiból.
Köszönet érte mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ez ün-
nepi délutánhoz.

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor
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2014 Ybl Miklós Emlékév2014 Ybl Miklós Emlékév
�Környezetünk és körülményeink helyes megismerése minden javulás

és javítás legfontosabb alapja.� Széchenyi István

A településen nagyító alá vett épületek sorában most különösen fi-
gyelem középpontjában áll a Szõnyi Lakóotthon. Jelentõségét az is
meghatározza, hogy olyan enyhén fogyatékkal élõ embereknek épül,
akik kis irányítással képesek az önellátásra. A másik ok, ami miatt az
épület rendkívül érdekes, hogy a PASSZÍV HÁZ kategóriába soro-
landó. Mit jelent mindez? Mindenképpen új dolog, különösen itt
Dömsödön, hiszen olyan épületrõl beszélhetünk ez esetben, melynek
energiafelhasználása igen alacsony.
Magától gondoskodik a jó közérzetet biztosító hõmérsékletrõl még a

naphiányos téli hónapokban is, és a kiváló hõszigetelésének köszönhetõ-
en a CO2-kibocsátása kicsi. A hagyományos téglából készült házak éven-
te 300-400 KWh/m2 energiát használnak fel, ehhez képest a passzív ház
80-90%, vagy akár 100% energiát takarít meg.
A lakótér nyári túlmelegedése az épületek jó hõszigetelõ képessége,

megfelelõ tájolása, megfelelõ szellõzõk beépítése és az árnyékolási meg-
oldások racionális alkalmazásával klímaberendezések nélkül is megaka-
dályozható. Alapkövetelménye egy ilyen épületnek, hogy a fellépõ
hõveszteségeket csökkenteni, míg a hõnyereségeket növelni kell.
Reményeink szerint a jövõben egyre több ehhez hasonló épülettel talál-

kozhatunkmajd.

Apaj község kis református gyülekezete 2005 óta saját református
templomában hallgathatja az istentiszteleteket. A református vallású la-
kosságDömsödNagytemplomiReformátusEgyházközség szórványgyü-
lekezetéhez tartozik 1992-ben a hívek elhatározásával indult útjára a
templom építése, melyre rendkívül nagy összefogás volt jellemzõ.
A tervezéssel kapcsolatosanKirályAndrás ésHorváthGyula nevét kell

megemlíteni. HorváthGyula számos református templombelsõ tervezõje,

így az apaji templom teljes
belsõ terének kialakítása is az
Õmunkáját dicséri. Elmondá-
sa szerint: ��fontos, hogy a
templom vagy a gyülekezeti
ház olyan legyen, ahová az is
könnyû szívvel beülhet, aki
elõször lépi át a küszöbét. �
Tervezéskor azokra gondol,
akik az igehirdetést hallgatják majd. Többnyire gyermekek és fiatalok je-
lennekmeg elõtte, vagyis a következõ nemzedék.�
A templom 2000-2001-ben épült meg, melynek felszentelésre 2005.

április 24-én került sor. Az épület külsõ és belsõ megjelenésében, tökéle-
tesen illeszkedik az itt élõ emberek életviteléhez. Központi fekvése, és
egyszerû stílusa a település arculatánakmeghatározó pontja.

Összeáll.: -V.I.-
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Megemlékezés

�Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányát,
ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol õ van oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig,
könnyes szemmel emlékezünk.�

E hónapi cikkemben szeretnék megemlékez-
ni szeretett dédimamám: Gyöngyösi Lászlóné,
született Csabai Piroska halálának elsõ évfordu-
lójáról. A nagy háború után, 1922-ben született
Kunszentmiklóson, paraszti családban. Pár hó-
napos korában elkapott egy súlyos betegséget,
amibe majdnem belehalt, de Isten óvó kezének
köszönhetõen e világon maradt. Drága szülei
nagy megpróbáltatások árán nevelték fel nyolc
testvérével együtt. A problémák csak nehezed-
tek amásodik világháború eljövetelével. Hiszen
nehéz volt az iskolába járás, mert állandóan buj-
kálniuk kellett a házak padlásain vagy pincéi-
ben, az étel beszerzése és persze az örökös féle-
lem. Az iskola elvégeztével megismerkedett
Dömsödön Gyöngyösi Lászlóval, akihez 1946.
március 18-án feleségül ment.

Dédipapám édesapjától, aki nagy földbirto-
kos voltDömsödön, ezután telket kaptak aKun-
szentmiklósi út mellett, ahová kiköltöztek, és
gazdálkodásból éltek. Házasságukból 3 leány-
gyermek született: Piroska 1947-ben, Emília
1950-ben és Ilona 1954-ben. A tanyán 23 éven
keresztül folyt a munka megállás nélkül, míg a
gyerekek a nagyszülõknél laktak bent Döm-
södön, hogy könnyebb legyen az iskolába járás.
Miután a lányok kijárták az iskolát és felcsepe-
redtek, nagy megfontolás után a szülõk beköl-
töztek Dömsödre. Ez eleinte egy köztes állapot
volt, mert a tanyán is és bent is laktak egyszerre.

Ám a beköltözéssel sem szûnt meg a munka,
hiszen a telekhez egy nagyon nagy kert is volt,
amitmûvelni kellett. Pár évmúlva, 1972. június
1-jén következett be a nagy tragédia dédima-
mám életében, szeretett férjét 50 éves korában
elveszítette. Itt maradt özvegyen, magányosan,
egyedül férje öregedõ szüleivel és a tsz-bõl ki-
hozott több száz birkával. Ez az idõszak nagyon
megterhelõ volt a számára, de erõs hitének kö-
szönhetõen, sikerült feldolgoznia, és nem meg-
törni. Csak lányai és eltávozott férje szüleinek
támasza maradt, akiknek pedig õ. Anyósát és
apósát ezután még évekig gondozta, szeretettel,
mintha a saját szülei lettek volna. Sokat járt az
egyházhoz segíteni, és hosszú élete során, amíg
egészségi állapota engedte, egy vasárnapi is-
tentiszteletet sem hagyott ki.

Szalay Eszter és Gyöngyösi Sándor

Dédimamám életénekmásodik nagy traumá-
ja apósa: Gyöngyösi Sándor (elhunyt: 1982-
ben) és anyósa: Szalai Eszter (elhunyt: 1984-
ben) elvesztése volt. Idõs korára nagyon sokat
mesélt, emlegette nekünk, dédunokáinak ezeket
az idõket. Nagy szeretettel emlékezett vissza a
tanyasi éveikre, szomszédaikra, szeretett juhá-
szukra: Imrikére, leányai kisgyermekkorára�
legtöbbször pedig férje elvesztésére. Ebbõl a
sok emlékbõl szeretnék most kiemelni kettõt,
ami nekemmindig is a legjobban tetszett.

�Egyszer a tanyán estére nagy köd kereke-
dett, de még az Imrike kint volt a birgékkel a
földeken. Sokáig vártunk a juhászra, de hiába.
Mikor már a Laci is ideges lett, megfogtuk a kis
robogóinkat és kétfele menvén elkezdtük keres-
ni õket. A kanális partja mellé érve a robogóval
nagyon elkezdtem félni, hiszenmi van, ha vala-
ki leüt, bedob a kanálisba! Senki meg sem talál
majd! Szerencsére semmi ilyesmi nem történt.
Sokórás keresés után, mikor már én is a Laci
irányábamentem,meglett az Imrike és a birgék:
egy istállóba kéredzkedett be. Késõbb kiderült,
hogy a nagy ködben nem vette észre, hogy már
átkelt a vasúti síneken. Csak akkor, mikor elhú-
zottmögöttükmár egy vonat. Akkor aztánmeg-
ijedt, hogy milyen messze járnak már és beké-
redzkedett a legközelebbi tanyán a pajtába. Az-
tán megvártuk a ködöt míg felszáll, és elindul-
tunk haza.�

�Képzeld el Attila! A Piroska tudod nagyon
rossz gyerek volt kiskorában. Hármuk közül a
legrosszabb. Egyszer aztán, mikor meguntam,
azt a nagy tyúkborítót, tudod, ami vesszõbõl
van, ráborítottam. Azt hittem, így már nem tud
rosszalkodni, de hiába. Olyan fifikás gyerek
volt, megfogta a két oldalát és addig billegett
jobbra-balra, míg fel nem borult vele!�

Balról jobbra: Gyöngyösi Emília, Gyöngyösi
Lászlóné Csabai Piroska, Gyöngyösi Ilona,

Gyöngyösi Piroska

�Minden elmúlik, mint az álom.
Elröpül, mint a vándormadár.

Csak az emlékmaradmeg a szívben.
Halványan, mint a holdsugár.�

Köszönöm, hogy megemlékezhettem szere-
tett dédimamám halálának elsõ évfordulójáról,
mert míg mi emlékezünk, addig az emléke élni
fog tovább.

JancsóAttila
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Emlékezés
�Egy gyertyamost Érted égjen
Ki fent laksz már amagas égben
Ki vigyázol ránk onnan fentrõl
S lelkünkhöz szólsz a végtelenbõl.�

NAGYJÁNOS
Életünk 2 évvel ezelõtti

legfájóbb tragédiájára emlékezünk.

Feleséged, gyermekeid,
menyed és unokáid

Emlékezés

Fájdalommal emlékezünk

BÖDÕCSABA
halálánakmásodik évfordulójára.

Szeretõ szülei

Emlékezés
Édesapánk,

SAS ISTVÁN
halálának 25-ik évfordulójára emlékeznek

lányai:

Eszter, Ilona, Judit, Erzsébet, Edit

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

halálának
3. évfordulóján

BAZSONYI
ARANYRA

Szeretõ férje és barátai

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik édesanyánk,

ID. PÉKJÁNOSNÉ
szül. Kiss Zsuzsanna
temetésén részt vettek

és fájdalmunkban osztoztak.

Pék család

Köszönetnyilvánítás
Köszönjükmindazoknak,
akik drága édesapánk,

HORVÁTHZSIGMOND
temetésénmegjelentek

és fájdalmunkban osztoztak.

Agyászoló család

Emlékezés
�Minden este felnézünk az égre,
te csillag lettél, hozzánk jön a fényed.
Nemhallhatjuk hangod, nem foghatjuk kezed,
de tudd, míg élünk, velünk leszel.�

Édesanyánk,

JUHÁSZ JÓZSEFNÉ
halálának 12. évében emlékezünk.

Lányai, unokái és családjaik

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk

DANI JÁNOSLAJOS
temetésénmegjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat bármelymódon

enyhíteni igyekeztek.

Kosztolányi Dezsõ:Halotti beszéd

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra.Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedõlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e fõt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kõvémeredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének õsi titka.

Akárki is volt õ, de fény, de hõ volt.
Mindenki tudta és hirdette: õ volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajkamelyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,

mint vízbe süllyedt templomok harangja
amélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
�Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék�,
vagy bort ivott és boldoganmeredt a
kezében égõ, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szõtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogymilliók közt az egyetlenegy.

Keresheted õt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövõben
akárki megszülethet már, csak õ nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsamosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólagmegteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan amesében.
Az élet egyszer csak õrája gondolt,
mi megmesélni kezdtünk róla: �Hol volt...�,
majd rázuhant a mázsás, szörnyümennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: �Nem volt...�
Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

Gyászoló család
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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

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Temetõi közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1989-ben vagy ko-

rábban váltották meg a dömsödi református temetõben, úgy annak érvényessége a törvények
értelmében � 25 év elteltével � idén lejár. Amennyiben szeretnék azt megõrizni, újra meg kell
váltani 2014. december 31-ig.
Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet: Dömsöd, Petõfi tér 7.
Hivatali idõ: hétfõ és csütörtök 9-12 óra. Telefon: 06-24-434-477.
Tisztelettel kérjük a kedves Temetõlátogatókat, hogy a temetõ gondozását � mely nagysága

és az újra nem váltott sírhelyek magas száma miatt nagyon nehéz feladat � segítsék azzal, hogy
szerettük sírjának közvetlen környezetét rendben tartják, és a szemetetminden esetben a beke-
rített szeméttárolókban helyezzék el!
Köszönettel:

Dömsöd-NagytemplomiReformátusEgyházközség Presbitériuma

TEMETÕI ISTENTISZTELETEK

HALOTTAK NAPJA
ALKALMÁBÓL

2014. november 2-án vasárnap délután

14 óra katolikus temetõ

15 óra dömsödi református temetõ

16 óra dabi temetõ

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany

ésVecsési Sándor

állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft;

nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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Születtek:
Dani Balázs� Nagy Mónika

DALMA
Csegei Zsolt � Faragó Tünde

LILI
Csordás Zsolt � Pintér Anita

DOMINIK
Ungár Márk � Mendi Bettina

BOTONDMÁRK
Barada József � Kovács Ildikó

LÍVIA LÍDIA
Harmos IstvánGyula �RózmanZsuzsanna

ZSUZSANNA

Házasságot kötöttek:
Szûcs Csaba � Bojtos Csilla Emese

Novák Dániel � Gacs Nikolett

Elhunytak:
Denke József 61 éves
Juhász Imréné Piróth Julianna 93 éves
Reinhardt Aladárné Buránszki Krisztina

80 éves
Tímár József 59 éves
Trizna Jánosné Takács Magdolna 54 éves
Singler István 80 éves
Berki Antalné Csonka Éva Mária 74 éves
Dani János 60 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:
kedd, szerda és péntek: 8-12 óráig,
hétfõ és csütörtök: 13-18 óráig

AMagyarKoronaGyógy-
szertár 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

SAROKGYÓGYSZERTÁR
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: október 20.

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

Várhatómegjelenés: november eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:BiriczMárta,BodrogiEmõke,
Budai Ignácné,Budai Szilvia,ChristophGábor-
né,CsikósLászlóné, Fábián IlonaKrisztina,

GacsnéGáborMariann,GubaAnita,Habaczel-
lerné Juhász Judit, JancsóAttila,KöntösÁgnes,

NemodaMárta,OrbánnéKiss Judit,
RichterGyuláné, SzabóAndrea,

SzabónéLévaiCsilla, SzücsnéÁghAnikó,
Tóth István,VarsányiAntal.

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

Tisztelt Lakosaink!
TájékoztatjukÖnöket, hogy

aRáckevei Rendõrkapitányság
KiskunlacháziRendõrõrs

DömsödiKörzetiMegbízotti Irodája
közvetlenül hívható telefonszáma

a következõ:

06/20/508-4809

Amennyibena fenti számbármelyokból pilla-
natnyilagnemkapcsolható, úgykérjük, hogya
112-esközponti számot szíveskedjenekhívni.

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407
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Régi korok rádiói

Túrócziné Béky Katalin köszöntése

�Itthon vagy! Magyarország szeretlek� 2014

Cikk a 17. oldalon. Cikk a 7. oldalon.

Cikk a 12. oldalon.
Fotó:

Fábián Ilona Krisztina

Fotó: Vass

Fotó: Vass


