
Akarácsony áhítata, nyugalma az emberre is átragad.Már a gondolatok
is szelídek, pallérozottak, a tettek pedig az ünnep csodáját erõsítik! Enged-
jenek meg egy személyes megjegyzést: számomra ritka örömteli volt az
elmúlt néhány nap,mert fél év után ismét együtt volt az egész család, a hét
unokámmal az élen.
Békés, boldog, sikerekben gazdag újesztendõt kívánok minden Döm-

södi Polgárnak! Kívánom, hogy valamennyi kívánságuk teljesüljön! Kí-
vánom, hogy egy kicsit könnyebb legyen a nehéz helyzetben lévõ embe-
rek, családok élete! Kívánom, hogy a megélhetést biztosító munkahelyek
száma nálunk is nõjön! És kívánom, hogy az országunkkal együtt telepü-
lésünk is tovább haladjon a fejlõdés útján!
Közéletünk egyik nagyon fontos szelete is már az ünnepekhez kapcso-

lódott. Végre,megválasztottuk a kötelezõen elõírt alpolgármestert!A kép-
viselõk nagyobbik hányada megértette, hogy a mulasztásos törvénysértés
tovább nem folytatódhat, így nagy többséggel megválasztottuk Varsányi
Antalt alpolgármesternek! Varsányi Antal továbbra is élvezi a bizalmam!
Nem véletlen, hogy október 12-én jelentõs többséggel választották be a
képviselõk közé! Biztosan tudom, ha szükség lesz rá, akkor kiválóan fog
helyettesíteni, úgy, ahogyan eddig is tette!
A kedélyek most már megnyugodhatnak, és mindenki elõtt egy cél le-

beghet, hogy tudásának legjavát nyújtva, a dömsödi emberek boldogulá-
sáért dolgozzon! Bõven lesz mit! Így az év elején úgy gondolom, hogy
rengeteg dolgunk lesz az év során. Annyi mindent meg kellene csinál-
nunk!Ha csak arra gondolok, hogymennyi sáros utcánk vanmég, ami szi-
lárdabb burkolatra vár, akkor talán folytatnom sem kell. A nagy átmenõ
forgalom miatt aszfaltozni kéne az Attila utcát és a teljesen szétesett Szõ-
lõk útját. Nagyon jó lenne az orvosi ügyeletre is egy biztonságosabbmeg-
oldást találni! Azután itt van a kenyérbolt elõtti tér rendezése, amely során
talán siker koronázza Szabó Andrea képviselõ asszony kitartását, és meg-
valósul a régen álmodott közkifolyó artézi kút. Hirtelen ennyi jutott
eszembe, de mégmennyi és mennyi dolgunk lesz: a bérlakásaink felújítá-
samellett az iskola-felújítás, az OMK-felújítás, a közmunka újraszervezé-
se. Nem is folytatom tovább, mert oldalakat tudnék teleírni!
Nem szeretném elkiabálni, de talán nyugvópontra jut a hónapok óta tartó

víz káosz!A legutolsómérésekmindegyikenegatív volt, így azÁNTSZ tisz-
tifõorvosa feloldotta a forralási ajánlást és a lajtos kocsis vízosztást. Mára,
szép lassan kiürült a vízbõl az a klórmennyiség is, amely ugyancsak irritálta
az embereket. Végre eljutottunk idáig, de igazán akkor leszek nyugodt, ha a
fertõzés eredete is kiderül!A feljelentésemet aRáckeveiRendõrkapitányság-
ról áttették a Megyei Rendõrkapitányságra, mivel a tárgyhoz értõ szakértõk
ott vannak.Még annyit a témához, hogy aDAKÖVKft. igazgatójától ígére-
tet kaptamapluszköltségekkompenzálására.Köszönömeddigi türelmüket!

ADömsödiHírnök decemberi számában ígéretet tettem arra, hogy be-
számolok a Közbiztonsági Fórumon elhangzottakról. Elõször a jelenlegi
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Folytatás a következõ oldalon.

Fotó: Vass

Látkép a templommal az új
víztorony tetejérõl � és az új csillag

MEGHÍVÓ
FALUGYÛLÉSRE

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
2015. január 30-án pénteken 18 órakor

a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban

FALUGYÛLÉST
hív össze.

Erre az alkalomra a település lakóit tisztelettel hívjuk és várjuk!

Aktuális témák:
� az új képviselõk bemutatkozása

� önkormányzati költségvetés 2015. évi tervezete
� ivóvíz projekt tájékoztató

� közbiztonság

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Eredményekben gazdag, békés, boldog
új esztendõt kívánunk

minden kedves olvasónak!
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete 2014. december 17-én ülést tartott, ame-
lyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:Bencze Ist-
ván polgármester, Szomor Dezsõ alpolgármester,
Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor,
Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szûcs
Julianna, Varsányi Antal képviselõk
Napirendmegállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szava-
zás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

173/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-

hajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között

eltelt idõszak eseményeirõl
3./ Alpolgármester választása
4./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi

költségvetési rendelet módosítása
5./ Az önkormányzat 2015. évi belsõ ellenõrzési

munkaterve
6./ Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása föld-

gáz energia beszerzésre
7./ A köztisztviselõk egyéni teljesítménykövetel-

ményei alapját képezõ 2015. évi önkormányza-
ti célokmeghatározása

8./ Önkormányzati tulajdonú mezõgazdasági ter-
mõföldek haszonbérleti szerzõdései

9./ A Dömsödi Polgári Õrség üzemanyag támoga-
tásának kérdése

10./ Képviselõi indítvány az önkormányzati kép-
viselõk tiszteletdíjánakmódosításáról

11./ A képviselõ-testület 2015. évi munkatervének
jóváhagyása

12./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda Alapító Okira-
tánakmódosítása

13./ Varsányi Antal képviselõ � képviselõi indítvá-
nya

14./APest-Budai ésRáckeveiVárosszépítõ ésMû-
emlékvédõEgyesületben lévõ tagság kérdése

15./ A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társuláshoz történõ csatlakozás

16./ AMajosházi Hospice ház támogatása
17./ Egyebek
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szava-
zás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem � egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

174/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a lejárt határidejû határozatokról szóló be-
számolót elfogadja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés kö-
zött eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szava-
zás)

Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

175/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl
szóló beszámolót elfogadta.
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2015. jan. 28-án szerdán15-16óráig

KORONA SÁNDORKORONA SÁNDOR

képviselõ úr tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

ACigányNemzetiségi Önkor-
mányzat elnökeminden héten
kedden és csütörtökön délután

14 órától 16,30-ig tart fogadóórát.

Helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme

helyzetrõl, a közbiztonság megszilárdításáért
folytatott erõfeszítéseinkrõl tájékoztattam a je-
lenlévõket,majd dr.ÖvegesKristóf rendõr alez-
redes, ráckevei rendõrkapitány úr vázolta � sta-
tisztikai adatokkal alátámasztva � Dömsöd ak-
tuális bûnügyi térképét. Papp Zsolt rendõr fõ-
törzs zászlós, a KMB iroda rangidõse kérte a
Kapitány urat, hogy a három körzeti megbízott
több idõt tölthessen Dömsödön, és létszámban
is kaphassanak erõsítést. A Kapitány úr ígéretet
tett arra, hogy az iskolából kikerülõ állomány-
ból dömsödi szolgálatra is fognak irányítani!
Az év pozitív lezárásához nagyban hozzájá-

rul a mostani hír is, mely szerint 5.744.000 fo-
rintot nyertünk aBelügyminisztérium által kiírt,
közbiztonságot erõsítõ pályázaton! Így az eddi-
gi kameráinkmellé újabb tizenegyet tudunk fel-
szerelni! Köszönjük Pánczél Károly képviselõ
úr segítségét!
Az Idõsek Karácsonya az idén is nagyszerû-

en sikerült. A Ju és ZsuTársulat tagjai, valamint
az Iringó Színjátszó Kör fergeteges délutánt va-
rázsoltak a teltházas rendezvénynek! Az uzson-
nát idén ismét a konyha dolgozói készítették,
nagy sikerrel!

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola
Adventi Mûsorában mutathatták be az iskola
növendékei, hogy hol tartanak tehetségük ki-
bontakoztatásában. Pozitív az elõmenetelük!
A Karácsonyi Koncert �dirigálói� most is

Krnájszkiné Emi és Földváriné BalikóMariann
voltak. A VIII. b osztály jelenete csak erõsítette
az egyébként is felkészült elõadók produkció-
ját! Gratulálokmindenkinek!
Decemberben két sportegyesület évzáróján is

jelen lehettem, a Dömsödi Sport Egyesületén és
a Dömsödi Amatõr Autocross SC-jén is. Mind-
két helyszínen az volt az érzésem, hogy a barát-
ság, az egymás iránt érzett megbecsülés nagyon
nagy összetartó erõ! Gratulálok a kohéziót je-
lentõKovács ésOrosz családnak, Ferivel és Pis-
tivel az élen!
Várok mindenkit január 30-án 18 órakor Fa-

lugyûlésre! Jelzem, most mutatkoznak be elõ-
ször a nagy nyilvánosság elõtt az új képviselõk!
Befejezésül ismét az adójuk egy százalékát

kérem a Dömsödi Alapítvány számára. Az el-
múlt évben is rengeteg hasznos dologra fordí-
tódtak ezek a pénzek, így lesz ez 2015-ben is!
Adószámuk: 18668456-1-13.

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
3./ Alpolgármester választása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szava-
zás)
A képviselõ-testület 6 igen, 3 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta a következõ határo-
zatot:

176/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-
testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvényben bizto-
sított jogkörében a polgármester javaslatára minõ-
sített többséggel és titkos szavazással Varsányi
Antalt társadalmi megbízatású alpolgármesterré
választotta.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szava-
zás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

177/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete Varsányi Antal alpolgármester tiszteletdí-
ját a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a alapján
bruttó 80.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: folyamatos
4./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi
költségvetési rendeletmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt sza-
vazás)
Aképviselõ-testület egyhangú � 9 igen � szavazat-
tal megalkotta az alábbi rendeletet:
16/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi

költségvetésérõl szóló 1/2014. (II. 13.) rendelet
módosításáról

Kihirdetve: 2014. december 19.
Hatályos: 2014. december 19.
5./ Az önkormányzat 2015. évi belsõ ellenõrzési
munkaterve
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

178/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete az önkormányzat és intézményei 2015.
évi belsõ ellenõrzési ütemtervét és kockázat elem-
zését a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: folyamatos 2015. december 31-ig
6./ Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása
földgáz energia beszerzésre
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

179/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített
földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési
eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó
szakmai feladatok támogatása céljából szerzõdést
köt Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel (szék-
hely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzék-
szám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41,
képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezetõ).

A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István
polgármestert a szerzõdés aláírására.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos 2015. december 31-ig
7./ Aköztisztviselõk egyéni teljesítménykövetel-
ményei alapját képezõ 2015. évi önkormányzati
célokmeghatározása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

180/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete megtárgyalta �A köztisztviselõkkel egyéni
teljesítménykövetelményei alapját képezõ 2015.
évi önkormányzati célok meghatározása� címû
elõterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete aDömsödi PolgármesteriHivatalban fog-
lalkoztatott köztisztviselõkkel szemben a 2015.
évre támasztandó teljesítménykövetelmények
alapjául az alábbi célokat határozzameg:
� A polgármesteri hivatali ügyintézésben a szol-
gáltatói jelleg érvényesítése, és fokozottan érvé-
nyesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és
módszerei. Az ügyfelek teljes körû tájékoztatása
és felvilágosítása, a lehetõségekhez képest egysze-
rûsíteni kell az eljárásokat.
� A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény (Ket.) megfelelõ szakmai színvonalú alkal-
mazása. A magas színvonalú szakmai munka ér-
dekében a köztisztviselõk továbbképzésének biz-
tosítása.
� A felügyeleti szervek által végzett ellenõrzések
és vizsgálatok, továbbá a belsõ ellenõrzésmegálla-
pításai és javaslatai alapján intézkedési terv készí-
tése, és az intézkedések fokozott végrehajtása.
� A feladatok ellátása során továbbra is törekedni
kell az önkormányzati vagyon hatékony hasznosí-
tására.
� Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás
feltételeit biztosító intézményi vagyon állagának
megóvására, felújítására, az intézményi bevételek
beszedésére, a hátralékok csökkentésére.
� Az önkormányzat 2015-2019. idõszakra vonat-
kozó gazdasági programjának megalkotása és
végrehajtása.
� A település közbiztonságának megszilárdítása
érdekében folyamatos együttmûködés a rendvé-
delmi és bûnüldözõ szervekkel. Az együttmûkö-
dések hatékonyságának és eredményességének ér-
dekében szükséges feltételek biztosítása az önkor-
mányzat lehetõségeihezmérten.
� A települési térfigyelõ rendszer bõvítésének
megvalósítása. Ezzel összefüggésben a rendszer
jogszerû mûködtetéshez szükséges tárgyi és sza-
bályozási feltételek kidolgozása.
� A település közterületi rendjének, tisztaságának
és rendeltetésszerû használatának folyamatos biz-
tosítása.
�Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közpar-
kok folyamatos gondozása és karbantartása. A
közparkok funkcionális kialakítása (tervek elké-
szítése), a Polgármesteri Hivatal elõtti tér felújítá-
sának végrehajtása pályázati támogatás esetén.
Zöldterületek számának növelése, fásítás.
�Az önkormányzat 2015. évi közmunka program-

jának végrehajtása. A közfoglalkoztatáshoz szük-
séges tárgyi feltételek és eszközök állapotának fel-
mérése, új eszközök beszerzése.
� A pályázatokkal elnyerhetõ hazai és európai uni-
ós források felhasználásában rejlõ lehetõségek op-
timális kihasználása, a hazai és uniós pályázatok és
projektek kidolgozása.A nyertes pályázatok elszá-
molási és dokumentálási rendjének betartása és el-
lenõrzése.
� Az éves költségvetés (koncepció, rendelet) elké-
szítése. Az éves költségvetés végrehajtása, az elõ-
irányzatok pontos vezetése, az analitikák folyama-
tos egyeztetése.
� Az önkormányzati intézmények mûködésének,
gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kíséré-
se, ellenõrzése. Az intézmények további ösztönzé-
se a költségkímélõ, racionális gazdálkodásra, pá-
lyázatok készítésére.
� A költséghatékony gazdálkodás, az optimális
energiafelhasználás és a környezetvédelmi szem-
pontok érvényesítése érdekében az önkormányzat
által fenntartott ingatlanok és a közvilágítás ener-
getikai átvilágítása. Az önkormányzat energia be-
szerzésére irányuló eljárások lefolytatása az ener-
getikai célú kiadások csökkentése érdekében.
�Az intézmények költségkímélõ energetikai rend-
szereinek kialakítása, szükségképpen a zöldener-
giás pályázati támogatások igénybevételével.
� Fenntarthatósági � zöld � szempontok fokozatos
érvényre juttatása az önkormányzat és intézmé-
nyei beszerzései során a költségkímélõ gazdálko-
dásmegtartásamellett.
� A belsõ ellenõrzési rendszer és a folyamatba épí-
tett elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rend-
szer (FEUVE) hatékonymûködtetése.
� A helyi adóbeszedés és a gépjármûadó beszedés
hatékonyságának biztosítása. Az adóbevétel terv
szerinti teljesítését biztosító intézkedések elõkészí-
tése és végrehajtása. Az adóellenõrzések haté-
konyságának növelése, az ellenõrzési módszerek
szélesítése.
� A hivatali mûködés alapdokumentumainak
(SzMSz, alapító okiratok, belsõ szabályozó jellegû
egyéb dokumentumok, munkaköri leírások stb.)
folyamatos aktualizálása.
� A helyi önkormányzatokról szóló változással
kapcsolatos feladatok végrehajtása, a szükséges
szervezeti átalakítások elõkészítése.
� Az önkormányzati intézmények alapdokumen-
tumai megfelelõségének folyamatos figyelemmel
kísérése, szükség eseténmódosítása.
� Az önkormányzat saját fenntartású intézményei-
nek jogszerû és szabályszerû mûködésének bizto-
sítása. A társulásokban mûködtetett intézmények-
kel kapcsolatos feladatokmaradéktalan ellátása.
� Az önkormányzati intézmények és a hivatal
munkájának összehangolása.
� A polgármesteri hivatal és valamennyi önkor-
mányzati intézmény ésszerû, költségtakarékos
gazdálkodásának biztosítása.
� A társadalmi szervezetekkel és a helyi egyéni és
társas vállalkozásokkal partneri kapcsolatok és a
kapcsolattartás intézményesített formájának fej-
lesztése. Az együttmûködési és a közmûvelõdési
megállapodások hatályosulásának vizsgálata, a ta-
pasztalatok alapján amegállapodásokmódosítása.

Folytatás a következõ oldalon.



�A települési rendezvényekmegfelelõ színvonalú
megtartása, a rendezvények által képviselt kulturá-
lis színvonalmegtartásamellett legyenek alkalma-
sak a látogatók számának növelésére. Fel kell ku-
tatni, és igénybe kell venni ezekmegvalósításához
a pályázati lehetõségeket.
� A lakosság tájékoztatását szolgáló helyi médiák
fejlesztése, a lakossági tájékoztatás erõsítése.
� Szociális jelzõrendszer fejlesztésében való köz-
remûködés a Dömsöd�Apaj Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálattal, különösen az idõsek
helyzetének javítása érdekében.
A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy intéz-
kedjen a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi
2015. évi egyéni teljesítménykövetelményei meg-
határozásáról.
Egyben felkéri Bencze István polgármestert, hogy
a jegyzõ 2015. évi teljesítménykövetelményeit � a
Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt célkitûzé-
sei alapján � állapítsameg.
Felelõs:Bencze István polgármester;

dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: folyamatos 2015. december 31-ig
8./ Önkormányzati tulajdonú mezõgazdasági
termõföldek haszonbérleti szerzõdései
A képviselõ-testület napirendi pont keretében
döntést nem hozott.
9./ ADömsödi Polgári Õrség üzemanyag támo-
gatásának kérdése
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

181/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a település közbiztonságának javítása ér-
dekében a Dömsödi Polgári Õrség üzemanyag tá-
mogatását 20.000 Ft/hó összegre emeli 2015. ja-
nuár 1-jétõl.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy az Önkormányzat és a Döm-
södi Polgári Õrség között hatályban lévõ együtt-
mûködési szerzõdést a támogatás összegének kér-
désébenmódosítsa.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos
10./ Képviselõi indítvány az önkormányzati
képviselõk tiszteletdíjánakmódosításáról
(Szavazásmódja:minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 1
tartózkodásmellettmegalkotta az alábbi rendeletet:
17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

a helyi képviselõk és képviselõ-testületi bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XI. 10.)

önkormányzati rendelet módosításáról
Kihirdetve: 2014. december 19.
Hatályos: 2015. január 1.
11./ A képviselõ-testület 2015. évi munkatervé-
nek jóváhagyása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

182/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a képviselõ-testület 2015. évi munkater-
vét a határozat melléklete szerinti tartalommal
hagyja jóvá.

Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: folyamatos 2015. december 31-ig
12./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda Alapító Ok-
iratánakmódosítása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

183/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Dömsödi Nagyközségi Óvoda alapító
okiratának módosítását a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal hagyja jóvá.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
13./ Varsányi Antal képviselõ � képviselõi indít-
ványa
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

184/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2015. évi költségvetés tervezéséhez ja-
vasolja, hogy a költségvetés tervezetének elsõ ol-
vasatában szerepeljen az önkormányzat alkalma-
zásában álló közalkalmazottak 5.000 Ft/hó össze-
gû étkezési hozzájárulása.
Felelõs: gazdasági vezetõ
Határidõ: 2015. február 15.
14./ A Pest-Budai és Ráckevei Városszépítõ és
MûemlékvédõEgyesületben lévõ tagságkérdése
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

185/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Pest-Budai és Ráckevei Városszépítõ és
Mûemlékvédõ Egyesületben lévõ tagságát 2014.
december 31-ével megszünteti.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
15./ A KDV Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társuláshoz történõ csatlakozás
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt sza-
vazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú sza-
vazattal meghozta a következõ határozatot:

186/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csat-
lakozási szándékról szóló elõterjesztését és a kö-
vetkezõ határozatot hozza:
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete hozzájárulását adja Ócsa Város Ön-
kormányzata és Taksony Nagyközség Önkor-
mányzata 2015. január 1. napjával a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társuláshoz történõ csatlakozásához.
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás idõpontjában
új projekt elõkészítése zajlik, amelynek költségei
ezt követõen fognak jelentkezni, a képviselõ-testü-
let nem javasolja az újonnan csatlakozó önkor-
mányzatokra a Társulási Megállapodás XI/3. pont
harmadik bekezdésében foglaltak alkalmazását.
2./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete Délegyháza Község Önkormányza-
tának 2015. január 1-jével történõ csatlakozásához

hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatla-
kozási szándékról a társulni kívánó önkormányzat
képviselõ-testületének legalább hat hónappal ko-
rábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza
község Önkormányzata Képviselõ-testülete pedig
errõl 2014. július 2-án döntött.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
16./ AMajosházi Hospice ház támogatása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta a következõ határo-
zatot:

187/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a majosházi hospice ház építéséhez
150.000 Ft összegû vissza nem térítendõ támoga-
tást nyújt a Református Dunamenti Kistérségi
Diakónia számára.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István
polgármestert a támogatási szerzõdés aláírására,
valamint a támogatás kifizetésére.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: 2015. január 31-ig
17./ Egyebek
(Szavazásmódja:minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következõ határo-
zatot:

188/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvényben bizto-
sított jogkörében Muzs Jánost az Oktatási, Köz-
mûvelõdési és Sport Bizottság tagjává választja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt sza-
vazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következõ határo-
zatot:

189/2014. (XII. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvényben bizto-
sított jogkörében Korona Sándort a Gazdasági és
Mûszaki Fejlesztési Bizottság tagjává választja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

A képviselõ-testület következõ munkaterv szerinti
ülésének idõpontja 2014. január 28.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-tes-
tület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek,
továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvas-
hatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközsé-
gi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést
biztosítunk.
Aképviselõ-testület nyilvános üléseinekmeghívó-
it a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján, és az ön-
kormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkor-
mányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hir-
detõtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati
honlapon is közzétesszük.

dr. BenczeZoltán jegyzõ
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Folytatás az elõzõ oldalról.



AzAGMBetonZrt. 2013. év folyamán kaptameg aDömsödön építen-
dõ 500 m3 kapacitású víztorony megtervezésére és megépítésére szóló
megbízást. A víztorony az �Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony
építése az egészséges ivóvízért Dömsödön� tárgyú KEOP pályázat kere-
tén belül kerül megépítésre.
A víztorony elsõ lépése a tervezés volt, mely során a helyszíni talaj

adottságait, a szerkezet által támasztott állékonysági követelményeket, a
szél, a földrengés, villámvédelem, tartósság, korrózióállóság, a víztér fel-
töltés és ürítés, valamint még esztétikai szempontokat is figyelembe vet-
tek a tervezõk. A beruházó megbízottjának jóváhagyása után a tervek be-
nyújtásra kerültek engedélyeztetésre, melynek végeredményeképpen
2014. nyarán elkezdõdhetett a kivitelezési munka.
A kivitelezés két nagy fõ részbõl áll, egyrészt az elõregyártott elemek

cégünkmonori gyárában történõ gyártása, másrészt a helyszíni építkezés.
Az elõregyártás minden esetben ellenõrzött körülmények között történik,
melyhez saját betongyárunkban elõállított betont használunk. Cégünkmi-
nõségirányítási rendszere alapján a víztoronyminden elememinõségvizs-
gálaton esik át, mielõtt beépítésre kerül. Ezek a vizsgálatok nemcsak a be-
ton minõségét érintik, hanem pl. a toronytörzs elemeinek geometriai for-
máját, vízszintes és függõleges éleinekmegfelelõségét is.

1. ábra: Víztorony T10 elemének gyártási eleme

A helyszíni építkezés elsõ fázisa az alapozás volt, melynek legfonto-
sabb eleme a talaj teherbírásának kialakítása lett. A megfelelõ értékek el-
érése érdekében talajcserét hajtottunk végre, vízépítési kövekkel, melyek
biztosítják az altalaj egyenletes terhelhetõségét. Az alap föld alatti része
vízszintes kialakítású, míg a föld felett egy kúpot láthatunk.

2. ábra: Torony alap látható része

A kúpra kerülnek rá a toronytörzs elemei, melyek függõlegességét az
építés során folyamatosan, két helyszínrõl geodéziai mérésekkel ellen-
õrizzük. A toronytörzset nagy szilárdságú feszítõrudakkal össze is feszít-
jük,majd a rudak helyét korrózióvédelemmel látjuk el. Az építés követke-
zõ fázisa a víztoronymedencéjét tartó 8 db gerenda elhelyezése, mely so-
rán szintén geodéziai mérésekkel ellenõrizzük a gerendák egymástól való
egyenlõ távolságát és vízszintességét. A gerendák közé kerülnek a me-
dence aljának betonját tartó bennmaradó alsó zsaluzatok. Jelenleg ebben a
fázisban tartunk, és elmondhatjuk, hogy a víztoronyméréseink szerint tel-
jesen függõleges, illetve süllyedés nem történt.

3. ábra: Toronytörzs építése 4. ábra: Tartógerendák szerelése

A következõ lépések, melyek már sajnos az idõjárástól is függenek, az
a víztér magasban történõ helyszíni betonozása lesz, melyet megelõz a
magasban történõ vasszerelés. A jövõ év elején pedig sor kerül amedence
hengerének építésére, a víztorony belsõ csöveinek megépítésére, a kör-
nyezõ terület rendbetételére, a vízminõséget biztosító ellenõrzõ mérések,
laborvizsgálatok elvégzésére. Terveink szerint a végsõ befejezés 2015 ta-
vasza lesz.
A munkálatokat folyamatosan dokumentáljuk, mind mérésekkel (pl.

függõlegesség, talajvizsgálatok, beton minõsítések), mind fénykép és vi-
deofelvételekkel.

SzabóViktória

Elõregyártott szerkezetû 500 m3

kapacitású víztorony építése
Dömsödön
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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
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TAGTOBORZÓ
Egyéni és társas vállalkozók figyelmébe!

A Dömsödi Általános Ipartestület tagfelvételt hirdet!

Ipartestületünk több mint száz évre tekint vissza. Elõdeink hûség-
gel és összefogással tartották fenn ennyi évtizeden át a Dömsödi Ál-
talános Ipartestületet, amelyben pezsgõ élet és jó közösség volt. Bár a
hosszú fennállás alatt változások is formálták az iparos közösséget,
soha nem szûnt meg létezni, mert életben tartotta az elõdök akarata és
tenni akarása. Dömsödön mindig is meghatározó iparos és kereske-
dõi réteg volt, amelynek tagjai szükségesnek tartották a közös érdek-
képviseletet, az összefogás formáló erejét.

A jelenlegi Ipartestület 1990 óta önkéntes tagsággal mûködik. Az
itt tagsággal rendelkezõ vállalkozók hatékony segítséget kapnak vál-
lalkozásvezetési kérdésekben, valamint eseti tanácsadások formájá-
ban. A jelenleg mûködõ Ipartestület célkitûzése az elmúlt száz év
alatt sem változott:

Célja:
â a tagság érdekeinek képviselete, segítése;
â a szakképzés és a hiányszakmák népszerûsítése;
â a dömsödi iparosok és kereskedõk együttes képviselete.

Az immáron hagyománnyá váló �Ízek, mesterségek udvara� elne-
vezésû rendezvényünk megszervezésével lehetõséget kínálunk a he-
lyi kézmûvesek és termelõk bemutatkozására, termékeik megismer-
tetésére.

A település központjában áll az Ipartestület tájékoztató táblája,
amelyen a dömsödi ipartestületi tagsággal rendelkezõ kereskedõk és
vállalkozók elérhetõsége található.

Az iparos mesterséget gyakorló vállalkozók száma megcsappanni
látszik. Egyes szakmák teljesen megszûnnek, az utánpótlás-nevelésre
nem fordítanak elég figyelmet.

Taglétszámunkat befolyásolta az elhúzódó világgazdasági válság
is. Sok üzlet bezárt, vállalkozások szûntek meg. A kedvezõtlen kor-
mányzati politika mértéktelen adókényszere és túlszabályozása gátat
vet az egészséges vállalkozói környezet fenntartásának.
Mi, akik vállaltuk az ipartestületi közösséget elsõsorban azért tet-

tük ezt, mert hiszünk az összefogás erejében és abban, hogy megfele-
lõ érdekképviselettel megfordíthatók a kedvezõtlen körülmények.

Keressük azokat az egyéni és társas vállalkozókat:

â akik munkájukkal a lakosság elismerését vívták ki;
â szakmájuk képviseletét fontosnak tartják;
â akik a túlélést az összefogás erejében és a közös érdekképvise-

letben látják;
â akik bátran kiállnak a hazai és a helyi iparosság védelmében.

Szeretnénk, ha a fiatal vállalkozók jönnének közénk, akik a tisztes-
séges mindennapi munkájukkal erõsítenék községünk hírét, tagsá-
gukkal is hirdetnék az iparosság szellemiségét.
Szeretnénk, ha követõkre találna az elõdök akarata, amely száz

éven át életben tudta tartani a
dömsödi Iparos és Kereskedõi
Kört.

Tagjaink lehetnek mindazok az
egyéni és társas vállalkozók, akik
a közösségi élet hagyományainak fenntartása mellett fiatalos ötlete-
ikkel frissítenék munkánkat, hogy lendületesen haladjunk tovább.

Az Ipartestület vezetõsége várja új tagjait, egyéni és társas vállal-
kozásokat egyaránt, hogy a jelenlegi tagsággal közösen vessünk fel
változásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket, s ezeknek megfelelõ
képviselettel érvényt tudjunk szerezni.

Szeretettel várjuk közösségünkbe Dömsöd azon iparos és kereske-
dõ vállalkozóit, akik eddig távol maradtak, de a jövõben szívesen ve-
lünk tartanának!

Ne feledjük: a sokaság erõ, a közös fellépés pedig a sikerhez veze-
tõ út!

Kapcsolatfelvétel a Dömsödi Általános Ipartestület székházában
Szücsné Ágh Anikónál.
2344 Dömsöd, Petõfi utca 11-13.
Elérhetõség: 06 70 318 6325
ipartestulet.d@pr.hu

Várjuk jelentkezését!

Dömsödi Általános Ipartestület Vezetõsége

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

AAAA DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   ÁÁÁÁllll ttttaaaalllláááánnnnoooossss   IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt   hhhhíííí rrrreeeeiiii
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Tisztelt sokaságunk által megválasztott önkormányzati elöljárók!
Abban a hiedelemben választottuk meg önöket, hogy reményeink szerint a

megye utolsó településének felemelkedéséért fognak tevékenykedni.
Nagyon nagyszerû tevékenység volna, ha megkeresnék a lehetõségét an-

nak, hogy hogyan lehetne megrendezni a homoki szõlõkbõl készült borok
borversenyét. Meghívva a szigetcsépi, ráckevei borászoktól kezdve a határ
menti területekig tevékenykedõ borászokat. A versenyre hívják meg bíráló-
nak a budapesti borkóstoló iskola fõnökét. Tegyék a rádióban, a TV-ben is
közhírré az eseményt, és keressenek pályázatokat, amikbõl a díjakat lehet
megteremteni. A verseny legyen a néhai nagyüzemi szõlõ és gyümölcs terület
megalapítójának és az anno sok aranyérmes bor megteremtõjének az emléké-
re rendezve, ha lehetne, hagyományteremtõ jelleggel. Siket Gábor emléke
megérdemelné ezt a gesztust az utódoktól.

A homoki területen termelt szõlõkbõl készült boroknak is kell reklám, és a
termelõknek kell ezt elindítani, különös tekintettel arra, hogy hazánkban is lét-
rehozták a borkóstoló iskolát, akik megmagyarázzák, hogy miért jó a homo-
kon termelt szõlõbõl készült nedû.

Az új esztendõ nagy lehetõséget ígér a romos kastélyoknak. Dömsödön ál-
lítólag az önkormányzat birtokát képezi.

Az országban nincsen huszár múzeum. Van hadtörténeti múzeum, ehhez
kapcsolódó levéltár, rengeteg huszárhagyomány-õrzõ társaság. Dömsödnek
van egy tönkrement kastélya, amelynek néhai tulajdonosai bizonyáramegtisz-
telve éreznékmagukat, ha a hagyatékukban huszár múzeum létesülne, amihez
betársíthatnák a két község helytörténetét õrzõ anyagot is � ez mind rengeteg
munka, ami meghozná a település hírnevét, mert a Petõfi nevével fémjelzett
múzeumnemegyetlen az országban.Ahuszármúzeumaz egyetlen volna,mert
még nincs. A huszárság olyan híres hadi testület volt, hogy mind a mai napig
Franciaországban létezõ katonai forma.

Keressék meg a lehetõségét annak, hogy a csak Ráckevérõl induló hajó
Dömsödöt is érintve közlekedjen.Milyen csodálatos volna, haDömsödön ha-
jóra szállva el lehetne jutni egy átzsilipelés árán a fõvárosba. A városnézést
hajóról történõ megtekintéssel lehetne megkezdeni, amivel lehetne dicseked-

ni.Ahozzánk vezetõ, állandóan romló közúttal nem lehet dicsekedni.Avízrõl
látandó látványmindenesetre egyedülálló volna. A kikötõjét községünknek is
használhatóvá kellene tenni, ami bizonyára beleférne a régi felvidék problé-
máival foglalkozó általunk választott országgyûlési képviselõnk problémakö-
rébe. Ezért kellene felszólalnia. Továbbá szorgalmazni kellene a soroksári és
ráckevei Dunaként befejezõdõ, pocsolyává süllyesztett víz élhetõbbé, élvez-
hetõbbé tételét.

Jó volna, ha a településünk felsõ központjában, ahol néhány használatból ki-
vont üzlethelyiség van,megpróbálnák azokat hasznosítani. � Jó volna egy falu-
si turizmust reklámozó intézmény, amely szomszédságában fel lehetne idézni a
régi Zarubay cukrászda ízeit és hangulatát, amiért a mi falunk elsõ megállójá-
nál tartott hosszabb várakozást a bajai gyorsjárat autóbusza. Ehhez továbbá be
lehetne párosítani egy olyan helyiséget, amely településünket körülvevõ szép-
ségeket reklámozná, amiket a helybéliek nem is ismernek és nem is értékelnek.
A reklámmellett meg kellene mutatni, hogy ez a vidék mit termel palackozott
borban, szürkemarhahúsból készült szalámi, ahhoz társuló csodálatos zamatú
májas, csomagolt tehén-, birka- és kecskesajtban, különféle méhészeti termé-
kekben. Meg kellene mutatni, hogy a környéken kamilla, levendula terem,
amiknek szárított formájamellett olajos formája is van, amit a szappanfõzésnél
is lehet használni. Illatos szappant miért csak az olaszok áruljanak? Továbbá a
helyi õrölt, csomagolt paprika, kis üveges kiszerelésû lekvárok, kézimunkák és
sok mindent lehetne csinálni, ami a településünk hírét vinné a nagyvilágba. A
munkanélküliekkel ne csak a település közepét takaríttassák cirokseprûvel, ami
igaz, hogy ott nagyonmutatós, de az idegenek lejjebb ismennek.

Keressenek meg egy evezõsporttal foglalkozó egyesületet és hozzanak egy
mozgalmasabb életet a csöndes Duna-partunkra. A pecásoknak ha nem tetszik,
húzódjanak be a csatornapartra. Az evezõs társadalommozgalmas életet hozna
a vízpartra, az üzletekben és az iskolában ismás élet lenne.

A kivitelezéshez sok türelmet, erõt, kellemes és jó ünneplést a boldogabb,
gazdagabb új év reményében.

Vegyék figyelembeMadách drámájának végszavát és utoljára BÚÉK!
RabongMarianna

DÖMSÖDIHORGÁSZEGYESÜLETTÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Horgásztársak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2015. évi horgász-

engedély váltásának feltételeirõl:
1./ FOGÁSI NAPLÓ: Talán a legfontosabb, hogyANAPLÓLEADÁSI

HATÁRIDEJE 2015. FEBRUÁR28.
Anapló leadásáról az egyesületnek igazolást kell adni abban az esetben, ha

engedélyét nem váltja ki azonnal. A leadást rögzíteni kell az országos SZÁK
programban és igazolni azt, hogy az összesítések megtörténtek! Ezt követõen
március 01-jétõl csak 4000 Ft-ért válthat állami jegyet! A LÉNYEG: SEM
POSTÁN, SEM LÁDÁBA BEDOBVA FOGÁSI NAPLÓT NEM AD-
HAT LE! (Ha mégis a postát választja, akkor kérnénk a címére kiállított fel-
bélyegzett borítékot is küldeni, hogy az igazolást visszajuttassuk!)

2./ 2014. évi ÁLLAMIHORGÁSZJEGY:
ÉRVÉNYES 2015. JANUÁR31-IG.Eddig horgászhat vele, de a vízterü-

letre érvényes engedéllyel (pl. napijeggyel) kell rendelkeznie!
3./ 2015. évi díjakról:
2015. évtõl az ún. EGYBOTOSTERÜLETI jegy (házastári, kedvezménye-

zett)MEGSZÛNT! Felnõtt esetében csak kettõ botos területi jegy váltható!

2015-tõl kiadásra kerül egy ún. BEHORDÓS területi jegy!Ára: 60000Ft.
(Nem tévesztendõ össze a bojlis engedéllyel!)

2015. évtõl új belépõk nem fizetnek belépést!
4./ fizetési lehetõségek:
Ez évtõl (2015)megszüntetjük a csekkes (sárga) befizetést!
Befizetését teljesítheti:
� Átutalással az egyesület OTP banknál vezetett: 11742214-20030133
számlára.

� Piros pénzesutalványon (a feladási díj önt terheli!)
� Készpénzben a tagsága érvényesítésekor!
5./ Horgászengedélyét érvényesítheti:
�Dömsödi H.E. iroda: 2344Dömsöd, Kossuth L. út 31.
� Célponty horgászbolt, 2344Dömsöd, Kossuth L. út, Átrium üzletház
�Horgászuniverzum 2340Kiskunlacháza, fõút
� Horgászbolt, 2332Dunavarsány � fõút � 51-es út melletti leállónál!
� Horgászbolt, 2330Dunaharaszti, fõút � némedi elágazásnál
Kérnénk figyelembe venni azt, hogy az érvényesítést a szák programba

rögzíteni kell, ezért az érvényesítés a horgászboltokban több napot is igénybe
vehet! Azonnali kiadást csak az irodánkban tudunk biztosítani!

6./ Nyitva tartás:
Horgásziroda: Dömsöd, Kossuth L. út 31.
január � február �március hónapokban

Minden pénteken és hétfõn du. 15,00 � 17,00
Minden szombaton 9,00 � 12,00
Április �május � június hónapokban
Csak szombatokon 9,00 � 12,00 óra között!
Horgászboltok: nyitvatartási idõben

Bõvebb felvilágosítást a 06-30-260-0957 telefonszámon kérhetnek!
H.E. önkormányzata

Nyílt levél községpárosunk újraválasztott vezetõihez

Értesítés 2015. évi horgászengedély váltásról

Megnevezés Felnõtt fõ tag Kettõs tag 70 év felett Csak állami Ifjúsági
Tagdíj 2800 2800 1000 2800 0

Állami jegy 2000 0 ingyenes 2000 2000
Szövetségi bélyeg 2000 2000 2000 2000 250
Területi jegy 23000 23000 23000 0 5000
Fogási napló 200 0 200 200 200
Összesen: 30000 27800 26200 7000 7450
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Velünk mindig történik valami

Adecember hónap eseményei az alsó tagozaton
December hónapban az alsós gyerekek az Advent valóságos várakozá-

sában éltek. Napjainkat nemcsak a szó valódi értelmében vett, a kará-
csonyt megelõzõ várakozás jellemezte. Átszõtte mindennapjainkat a de-
cemberi hónap sok-sok hagyományos és új programja.
December 5-én jött hozzánk aMikulás. Már reggel a krampuszok vár-

ták a gyerekeket az iskolaajtóban zenével, egy kis édességgel. Izgalmunk
folyton nõtt, míg végre megérkezett a Mikulás. Nem egyedül érkezett,
mert elkísérték segítõi, a krampuszok is. Az osztályonkénti bekopogtatás,
látogatás, egy-egy dicsérõ ésmegfedõ szó utánmegkaptuk a csomagokat.
AMikulás-délelõttöt közös alsós disco-val zártuk.

AMikulás Terematlétika Kupa hagyományos területi versenyén is sze-
repeltek alsós tanulók. A negyedik osztályos tanulók elõször vettek részt
ezen a versenyen. Mindenki szépen szerepelt, ezért dicséretképpen álljon
itt a versenyzõk névsora:
Balogh Boróka, Keresztes Adrienn, Várkonyi Valéria, Csóka Berna-

dett, HalfingerVivien,HorváthCsenge, Pénzes Fanni, BaloghRéka,Gór-
NagyKamilla,
Bódog Zsolt, Baranyi Barnabás, Vella Donát, Varga Patrik, Ispán Le-

vente, Bõdi Péter, Kincses József, Kincses Attila.
�Az énMikulásom� rajzversenyen, amit a Play KID szervezett, külön-

bözõ korcsoportoknak, a 170 indulóból a II. helyezést érte el Balogh Vi-
rág. Gratulálunk!
Területi tanulmányi versenyen is indultak a 3-4. osztályos tanulók:
Matematika: 3. osztály
Sass Zsuzsanna III. helyezett Felkészítõje: Patonai Nóra
Balogh RékaDamarisz IV. helyezett Felkészítõje: Patonai Nóra
Varjú Dániel Felkészítõje: Patonai Nóra
Magyar nyelv és irodalom: 3. osztály
BaloghVirág VI. helyezett Felkészítõje: Patonai Nóra
Göllény Petra Felkészítõje: Patonai Nóra
Szabó Petra Felkészítõje: Patonai Nóra
Matematika: 4. osztály
Baranyi Barnabás I. helyezett Felkészítõje: Patonai István
Bõdi Péter Felkészítõje:

Budainé Doroszlay Judit
Laczó BenceMihály Felkészítõje:BábelnéVarga Judit
Magyar nyelv és irodalom: 4. osztály
Horváth Csenge Jázmin IV. helyezett Felkészítõje: Patonai István
OroszMaja Felkészítõje:

Budainé Doroszlay Judit
Laczó BenceMihály Felkészítõje:BábelnéVarga Judit
Az 1-2 osztályos lányok kézilabda csapata lejátszotta elsõ meccsét ide-

genben:
� Szigetszentmiklóssal játszottunk barátságos meccset, és 22-17 lett a

mi javunkra. Természetesen nem a végeredmény volt a lényeg. A csapat
bár fiatal, de tudtak csapatként küzdeni, segíteni és bátorították egymást �
mondta egy szülõ.
A napközis tanulók délutánjait színesítik az idén bevezetett klub nap-

közis foglalkozások. A vegyesen összeállított csapatok forgószínpad-sze-
rûen haladnak egyik foglalkozásról amásikra.Az adventi programsorozat
keretében állítottuk össze ezt a délutánt. A gyerekek négy helyszínen vet-
tek részt. Az elsõ állomáson mozgásos csoportjátékok, versenyek voltak.
Amásodik helyen papírból gyertyatartót készítettek.Akövetkezõ állomá-
sokon karácsonyi énekeket énekeltek, tanultak, mozogtak hozzájuk. Az
utolsó helyszínen �KarácsonyArtúr� történetét ismertékmeg, ami alapján
kvíz-feladatokat kellett megoldani a résztvevõknek. Nagyon jól érezték
magukat a tanulóink.
Minden hétfõn, egy szünetben, énekszó mellett meggyújtottuk az ad-

venti koszorú egy újabb gyertyáját. Az osztályok szép karácsonyi dekorá-
cióval díszítették termeiket. A rajz- és technikaórákon szorgos, ügyes ke-
zekkel készülõdtünk a nagy ünnepre. Az alsós énekkar is hetek óta pró-
bálta a karácsonyi mûsort Balázs Lajosné vezetésével. Mindenkinek tet-
szett a tiszta, szép gyermekhangú karácsonyi dalcsokor, az elhangzott
vers. Amûsort közös énekléssel zártuk.
A szünet utáni elsõ tanítási napon megkezdõdnek a fogorvosi szûrõ-

vizsgálatok is.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából már szervezzük a hagyományos,

területi Kazinczy PrózamondóVersenyt.

Örömökben, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok:
Balázs Lajosné

Iskolai labdarúgás
Kiskunlacházán rendezték meg a IV. korcsoportos teremlabdarúgás

Diákolimpiai mérkõzését 5 csapat részvételével.
Eredmények: 1. Kiskunlacháza, 2. Ráckeve, 3. Dömsöd.
Csapattagok:CsörgõMáté, JuhászGergõ, Keresztes Ákos, Kincses

Sándor, Kun János Alexander, Magyar Bence, Pokornyik Gábor, Po-
kornyik Krisztián
Felkészítõ: Reibl György
Ezúton is szeretnénk megköszönni Gyuri bácsinak, hogy edzõi

munkájával támogatja iskolánk labdarúgó versenyeit.
Gratulálunk a versenyzõknek!
Dömsöd 2014. december 15.

Tóthné Porvay Zsuzsanna testnevelõ
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Többmint 10 éveminden évben
a mi iskolánk rendezi meg decem-
ber elején ezt a nagyszabású sport-
versenyt. Közel 400 gyerek jön el a
vonzáskörzetbõl, hogy egy kelle-
mes, a Mikulás jegyében megren-
dezett versenyen izguljon, és jól
teljesítsen.
A mi tanulóink idén is sok ér-

met gyûjtöttek, és állhattak fel a
dobogóra. A versenyünket évrõl
évre Mizsei Bea támogatja, így a
Mikulás bácsi (idén Kovácsné
Borza Orsolya) krampusza
(Gnájné Kulcsár Angelika) sza-
loncukorral kedveskedett min-
den gyereknek. Köszönjük a se-
gítségüket!
Ebben az évben újra a mi 4.

osztályosaink is �belekóstoltak�
ebbe a versenybe. Ügyesek voltak,
gratulálunk nekik! Felkészítõ taná-
raik: Ambruska Margit és Patonai
István.
Versenyzõ gyerekek:
Balogh Boróka
Keresztes Adrienn
Várkonyi Valéria
Csóka Bernadett
Halfinger Vivien
Horváth Csenge
Pénzes Fanni
Balogh Réka
Bódog Zsolt
Baranyi Barnabás
Vella Donát
Varga Patrik
Ispán Levente
Bõdi Péter
Kincses József
Kincses Attila
A versenyünk minden évben

azért sikeres, mert tanárok-diákok
nagyszerû összefogásáról szól.
Felkészítõ testnevelõk:
Béczi János
Kovács Bálintné
Tóthné Porvay Zsuzsanna
Segítõ tanárok:
Ácsné Jaksa Szilvia
AmbruskaMargit
CsonkaNóra
NádinéKamrás Zsuzsanna
Pergerné Kenesei Krisztina
PethesnéNyári Katalin
Szakos Jánosné
VargaAnikó
Segítõ osztály:
8. b osztály
Köszönjük a csarnok dolgozói-

nak a sok segítséget.

Eredmények:

Lányok:

2003-as lányok:
Csapat:
1. Kiskunlacháza �A�
2. Dunavarsány
3. Taksony
4. Dunavarsány
5. Ráckeve
6. Kiskunlacháza �B�
7. Dömsöd
8. Szigetszentmárton
Csapattagok: Orosz Anikó,

Kovács Adrienn, Kovács Kata,
Kristóf Vivien, Szeile Alexandra

2002-es lányok:
Csapat:
1. Dömsöd
2. Szigetszentmárton
3. Dunavarsány
4. Szigethalom
5. Ráckeve
6. Kiskunlacháza
Csapattagok:Gecze Judit, Boj-

tos Beáta, Galambos Laura, Rüsics
Alexa, Pozsár Lili
Egyéni eredmények:
1. Gecze Judit
2. Bojtos Beáta
3. Galambos Laura
4. Rüsics Alexa
5. Pozsár Lili
21. Sas Bernadett

2001-es lányok:
Csapat:
1. Dömsöd
2. Kiskunlacháza
3. Ráckeve
4. Dunavarsány
5. Szigetszentmárton
6. Taksony
Csapattagok: Földvári Fanni,

Székely Klaudia, Sass Lilla, Lázin
Loretta, Kolompár Izabella
Egyéni eredmények:
1. Földvári Fanni
4. Székely Klaudia
8. Sass Lilla
12. Lázin Loretta
20. Kolompár Izabella

2000-es lányok:
Csapat:
1. Dömsöd
2. Dunavarsány
3. Egyéni versenyzõk
4. Kiskunlacháza

Csapattagok: Pethes Patrícia,
CsiszárDóra, LajosNikolett, Ispán
Lilla, Kengyel Zsanett
Egyéni eredmények:
6. Pethes Patrícia
7. Csiszár Dóra
8. Lajos Nikolett
9. Ispán Lilla
12. Kengyel Zsanett

Fiúk:

2003-as fiúk:
Csapat:
1. Dömsöd
2. Dunavarsány
3. Taksony
4. Ráckeve
Csapattagok:PergerMáté, Kin-

cses Kristóf, GalambosMilán, Kiss
Richárd,KovácsKristófMihály
Egyéni eredmények:
4. PergerMáté
5. Kincses Kristóf
6. GalambosMilán
7. Kiss Richárd
13. Kudar Szabolcs
17. Kovács KristófMihály

2002-es fiúk:
Csapat:
1. Dunavarsány �A�
2. Szigethalom
3. Dömsöd
4. Ráckeve
5. Dunavarsány �B�
Csapattagok: Farkas Zsolt,

Fekete Richárd, Szakács Zoltán,
PappAndrás, Kolompár István
Egyéni eredmények:
7. Farkas Zsolt
10. Fekete Richárd
13. Szakács Zoltán
14. PappAndrás
17. Kolompár István

2001-es fiúk:
Csapat:
1. Dunavarsány �A�
2. Ráckeve
3. Dömsöd
4. Dunavarsány �B�

Csapattagok: Hermányi Gergely,
Mendi Attila, Szeile Zoltán, Csör-
gõMáté, Hicz Patrik
Egyéni eredmények:
6. Hermányi Gergely
7.Mendi Attila
13. Szeile Zoltán
18. CsörgõMáté
20. Hicz Patrik

2000-es fiúk:
Csapat:
1. Dunavarsány
2. Taksony
3. Dömsöd
4. Szigetszentmárton
Csapattagok: Kincses Sándor,

Cserni Krisztián, Kis Róbert, Ács
András, Brassó János
Egyéni eredmények:
6. Kincses Sándor
12. Cserni Krisztián
13. Kis Róbert
19. Ács András
21. Brassó János
22.Magyar Bence

Minden versenyzõnek gratulá-
lunk és köszönjük a sportszerûma-
gatartásukat ésmunkájukat.

Dömsöd, 2014. december 15.

Tóthné Porvay Zsuzsanna
testnevelõ

Terematlétika � Terematlétika Február 14-én
szombaton
18 órakor

a 8. b osztály
szervezésében

22. alkalommal kerül
megrendezésre a

VALENTIN-
BÁL

az OMK-ban.
Jegyek válthatók

az osztályfõnöknél,
Tóthné Porvay
Zsuzsánál.
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AAAA  DDDDeeeezzzzssssõõõõ  LLLLaaaajjjjoooossss  AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú  MMMMûûûûvvvvéééésssszzzzeeeettttiiii  IIIIsssskkkkoooollllaaaa  hhhhíííírrrreeeeiiii
A december ünnepi készülõdéssel telt

iskolánkban, vártuk a karácsonyt.
9-én az Ezüstfenyõ Idõsek Otthonában

jártunk, ahol karácsonyi összeállítást ad-
tunk elõ. Négy autóval vittük át a gyereke-
ket Kiskunlacházára, ahol az otthon lakói
nagy szeretettel vártak minket. Iskolánk-
ban fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ta-
lálkozzanak olyan segítségre szoruló em-
berekkel, akiknek örömet szerezhetnek a
tudásukkal, akár csak a jelenlétükkel. Nö-
vendékeink már tizedik alkalommal zenél-
tek, énekeltek, verseltek az idõseknek. A
legfelemelõbb az volt, mikor a gyerekek-
kel együtt énekeltek a nénik és bácsik. A
mûsor végén vendégül látták a gyerekeket
és a kísérõket. Köszönöm a szülõknek,
Baranyi Ágotának és Harsányi Zoltánnak,
valamint Földváriné Balikó Mariann ta-
nárnõnek, hogy segítettek a gyerekek szál-
lításában.
14-én a mûvelõdési házban tartottuk ha-

gyományos adventi hangversenyünket. A
koncerten a zeneovisoktól kezdve a legna-
gyobbakig mindenki bemutatkozott. Vol-
tak szólista és kamaraprodukciók, énekel-

tek a szolfézscsoportok is. A koncert után
a községi adventi gyertyagyújtáson két ta-
nárunk, Soós Mónika és Somos András fu-
volázott.
15-én szintén a mûvelõdési házban az

Idõsek Karácsonyán a társastáncos Baba-
rózsa csoport adott elõ rövid mûsort, kö-
szöntve a nyugdíjasokat.

16-án a makádi Thúry József Általános
Iskolában mûködõ tanszakaink adtak kará-
csonyi mûsort.
Ezúton köszönöm meg minden pedagó-

gusnak a színvonalas felkészítést, növendé-
keinknek pedig sikeres félévzárást kívánok.

Köntös Ágnes
igazgató

�Ön is lehet karácsonyi
angyal� program összegzése
A �Dömsödi Angyalok� felhívásunkra 50 gyermeknek és 4 magá-

nyos idõs embernek tudtuk a karácsonyt örömtelivé tenni azokkal az
ajándékcsomagokkal és felajánlásokkal, melyeket dömsödi családok
és személyek juttattak el hozzánk. Megható volt, hogy ilyenkor szinte
minden emberben megmozdul egy kis szeretet, és igyekszik örömöt
szerezni amásiknak. De a �jónak lenni jó�mondás igaz,mert az embe-
rek egy jó cél érdekében könnyen megszólíthatók, és nagy szeretettel
és bõséggel fordultak a szerényebb körülmények között élõ gyerekek-
hez. Voltak, akik több gyermeknek is készítettek ajándékot. Szavakkal
nem is lehet leírni azokat a meglepett tekinteteket, melyekkel találkoz-
tunk az adományok átadása során. Szóval örül a lelkünk a figyelem-
nek, a segíteni akarásnak, az érzékenységnek.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki támogatta kezdeményezé-
sünket, mert õk értik, hogy a szegénység béklyóba zár mindent,
családot, gyereket, jövõképet, és õk értik, hogy maguktól, segítség
nélkül nemképesek változtatni a helyzetükön.

ADömsöd�Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat dolgozói
nevében:

ChristophGáborné
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Házhozmenõ lomtalanítás
Társaságunk 2015. évben évente 2 alkalommal végzi el, az ingatlantulaj-

donossal elõre egyeztetett idõpontban a háztartásban keletkezett lom háztól
történõ elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat,
eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb
méretû anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
� gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bon-
tási hulladék, egyébmezõgazdasági, ipari hulladék;

� elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hûtõgép�);
� veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
� heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vál-
lalkozói tevékenységbõl származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy lomta-
lanítási igényét amegadott régiós elérhetõségen jelezze a szolgáltató felé.

FONTOS: Kérjük, hogy jelezze lomtalanítási igényét, és csak a lomta-
lanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az elõre egyeztetett idõpontban.

Hulladék-
gyûjtõ edény
azonosító
MATRICA

A 2015. évi elsõ számla mellékleteként kiküldésre kerülõ matrica hul-
ladékgyûjtõ edényzetre való kiragasztásával igazolható, hogy az adott
ingatlan jogosult az adott ûrmértékû és darabszámú edényzettel hul-
ladékszállítás igénybevételére, ezért kérjük az edényzetre jól látható
helyre ragassza felmajdmatricáját.

További információ:
E-mail: info@vertikalrt.hu, Honlap: www.vertikalzrt.hu
Központ: 22/576-070; kommunalis@vertikalrt.hu
Régiós elérhetõségek:
Dél-pesti régió: 24/535-535; kunepszolg@kunepszolg.hu

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2015. évi rendjérõl

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Társaságunk 2015. évtõl a közszolgáltatás keretében végzi a

háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtést. Havonta egy-két alkalommal van
lehetõsége Önnek is az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék
ingatlan elé történõ kihelyezésére.

Újrahasznosítható hulladékok gyûjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehetõleg áttetszõ mûanyag zsákban

vagy kötegelve kihelyezi reggel 6 óráig a következõ elkülönítetten gyûjtött
anyagokat:

Csomagolási hulladék: ásványvizes, üdítõs, PET, egyéb flakonok, tiszta
csomagoló fóliák, papír (újság és karton), illetve a kombinált cso-
magolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)

Fémhulladék: fém- és aludobozok (sörös, üdítõs, konzerves)
Az így elszállított, Önök által elõválogatott anyagokat munkatársaink te-

lephelyünkön tovább szelektálják.
Gyûjtési idõszak:
Havonta egy-két alkalommal, a táblázatban feltüntetett idõpontokban.
FONTOS:Kérjük, hogy a szelektíven elõválogatott hulladékok közé üve-

get NE helyezzen a zsákokba! Mindig gondoljon arra, hogy minden hul-
ladékunkkal emberek dolgoznak, ezért lehetõség szerint az újrahasznosítható
anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyûjtõzsákba.

Üveg hulladékok gyûjtése
Társaságunk a településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyûjté-

sét, hulladékgyûjtõ szigeten, illetve üveghulladék gyûjtõponton történõ elhe-
lyezéssel.

Komposztálható hulladékok gyûjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk megfelelõ

teherbírású zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú
és 50 cm átmérõjû kötegekben összekötve szállítja el az ingatlan elõl alkal-
manként 0,5 m3 mennyiségben. A zöldhulladékot az adott napon a kom-
munális hulladékszállítással érintett településrészen a kommunális hul-
ladékkal együtt a gyûjtõedénymellé kell kihelyezni.

FONTOS:Kérjük a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a
közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kom-
munális hulladékNEMkerülhet.

GYÛJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2015-BEN IS!



Az utóbbi hónapokban sokakat foglalkoztat Dömsödön az ivóvíz kér-
dése. Az ivóvíz rendszer felújítása kapcsán felmerült a rendszerbe kerülõ
szennyezõdés lehetõsége, amelynek következtében hosszabb idõtartamon
át nem volt fogyasztható a vezetékes víz.

Az utóbbi néhány évben engem is sokat foglalkoztatott az artézi víz
kérdése, amelyrõl nagyszüleimtõl hallottam, s amelyrõlmindannyian tud-
juk, hogy rejtõzõ kincsként bújik meg településünk alatti földrétegekben.
Dédelgetett álmom volt, hogy ez a korábban elzárt kút egyszer majd újra
fog mûködni, és mi is ihatjuk nagyszüleink, dédszüleink legendás artézi
vizét abban a tiszta formában, ahogyan az a mélybõl elõjön. Sokat érdek-
lõdtem, telefonáltam, keresgéltem amegvalósítás útjait, de mindig abba a
falba ütköztem, hogy a kút létrehozása olyan költségeket generálna, ame-
lyet a település nem tud kifizetni. (Egy ilyen kút fúrása mintegy 23 millió
forint.)

Polgármester úrmindvégigmellettem állt, segítõ szándékkal támogatta
a kezdeményezést, de a kilátásban lévõmagas költségekmiatt nem tudott
zöld utat adni új kút fúrásának.

A sikertelenségek ellenére a falu idõs lakosaitól tovább tudakozódtama
kútról és a vízrõl, amelyet ad. Biztosan meg voltam gyõzõdve arról, hogy
ez a víz kell nekünk, és minden áron el kell érni, hogy újra szabadon foly-
hasson úgy, ahogy régen is folyt. Amikor a közelmúltban felmerült az ivó-
víz probléma, máshonnan hozott vizet ajánlottak fel nekünk, amelyet
klórtartalmamiatt nem szívesen fogyasztott a lakosság.

Elgondolkodtam azon, hogy miért is kell annyi kerülõ utat tennünk a
szabályoknakmegfelelés kényszere alatt, és inni amáshonnan hozott kló-
rozott vizet, amikor alattunk búvikmeg egy kifogástalanminõségû tiszta
artézi ér, amely évszázadok óta jó ivóvízzel látta el ezt a települést??

Ezért egy rendkívüli testületi ülésen indítványoztam, hogy vizsgáljuk
meg komolyan az artézi kút megnyitásának lehetõségét, és akár a költsé-
gek ellenére is próbáljuk meg hozzáférhetõvé tenni az egészséges ivóvi-
zet. Az indítvány, a kialakult helyzetmiatt jó szándékú támogatásra talált.
Közben azt is sikerült elérni, hogy a lakosság ne a ráckevei klórozott vizet
kapja a tartályból, hanem saját, II. számú kutunk jóminõségû vizét.

Ezek után felkerestem a DAKÖV helyi munkatársait, Feigl Istvánt és
SzékelyTibort, akik segítségemrevoltak az artézi kútmûködtetési lehetõsé-
gének kérdésében. Tibor, aki édesapjától örökölt gyakorlati szakismeretei-
vel legjobb tudója a dömsödi vízellátási rendszernek, felvázolt egy alternatí-
vát, amelynek segítségével elkerülhetjük a költséges kútfúrást, ésmás tech-
nológiával ismét hozzáférhetõvé tehetjük az artézi vizet. A korábbi, 48-as
kör elõtti (mai kenyérbolt) kút mûködése alatt fúrták meg a Bíró közben az
I. számú kutat, amelynek vize ugyanabból az érbõl táplálkozik, mint a ke-
nyérbolt elõtti kút. Ennek hatására ez utóbbi kút vízhozama lecsökkent.

A Bíró közben ellenben ugyanez a vízminõség áll rendelkezésünkre,
amelynek eddig minden laboratóriumi eredménye kiváló lett. Tudni kell
róla, hogy az I. számú (B 35 jelzésû) kutat 1972-ben fúrták. 340 liter vizet
ad percenként üzemelése során. A kút vize teljes mértékben arzénmentes,
27-28 fokos hõmérsékletû, nagy mennyiségben tartalmaz olyan ásványi
anyagokat, amelyre az emberi szervezetnek szüksége van. Jódtartalma
optimális, feltöréskor gõzölög, illata jellegzetes. Ez a víz 360 méteres
mélységbõl jön fel, és kiváló összetételû mindazon ásványi anyagok te-
kintetében, amelyet egyébként drága multivitaminos készítmények for-
májában szoktak beszedni az emberek. A víz bekerülve a vezetékrend-
szerbe, szennyezõdhet. Ezért elõírás szerint tisztítják és klórozzák, amely-
lyel egyben megfosztják a benne lévõ értékes ásványi anyagoktól. Ezért
kell biztosítanunk a természetes formában való kifolyást.

A vízminõsége és ásványianyag-tartalma kiváló,mondhatni egyedülál-
ló. 1921-ben, amikor a 48-as kör elõtti Kossuth téren megfúrták a kutat, a
fúrási munkálatokat irányító mérnök azt mondta, hogy ebben az országban
összesen két helyen található ilyen tisztaságú és összetételû víz. Ebbõl az
egyik a dömsödi. Amikor a fúrással elkészültek, a mérnök leengedett egy
tojást, amely megfõtt a mélyben. Kovácsné Tinike néni akkor még szok-
nyáskislányvolt, de tisztánemlékszik arra, amit szülei akúttal kapcsolatban
mondtakneki,mertmaga is napmint naponnanhordta hazakannával a lan-
gyos vizet, amelyben továbbimelegítés nélkül tudtak otthon fürödni.

A48-as Kör elõtti artézi kút a Kossuth téren. A kutat Kossuth-
kútnak nevezték el, amelyen a Kossuth címer díszelgett.

Székely Tibor elmondta, hogy költséges kút fúrása helyett az artézi víz
egyszerûen elvezethetõ a Bíró utcából régi helyére, a mai kenyérbolt elé.
A nyomást egy kisebb teljesítményû szivattyúval lehet biztosítani.

Hogy õ maga is örül az artézi kút visszaállításának, mi sem bizonyítja
jobban,mint hogy felajánlotta: kivitelezés esetén a gépi földmunkát bizto-
sítja, annakminden költségével együtt.

Feigl István és Székely Tibor �vizünk mesterei�
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Örökségünk az artézi víz
�Atyák a fiaknak nem hazudnak�



Ez volt az a pont, ahol elõször kezdtem a remény sugarait látni, s a hir-
telen örömtõl indíttatva Tibit magammal vittem Bencze István polgár-
mester úrhoz, akivel együtt amegvalósítás technológiai lehetõségeirõl tár-
gyaltunk. A végeredmény egy artézi kút terve lett, amelynek felvázolt
költségei messze nem közelítikmeg egy új kút fúrásának költségeit.

A kút állandóan folyna, ahogyan régen is. A magas hõmérséklet miatt
vize télen sem fagyott be, árkokon keresztül folyt aMáléba, amely termé-
szetes elvezetõje volt a falu csapadékvizének. Célszerû lenne ismét visz-
szaállítani ezt az állapotot. A kút létrehozásával egyidejûleg esztétikus
formában szeretnénk rendbe hozni az egész teret, beleértve az ott folyó
közlekedés szabályozását is.

A képviselõ-testület decemberi ülésén döntés született az artézi kút
visszaállításáról és a régi 48-as Kör elõtti tér rendezésérõl.

Úgy érzem, talán ez a döntés az új képviselõ-testület elsõ igazán egysé-
ges akaraton alapuló elhatározása.

Nemvolt hiába a reménytelennek tûnõ erõfeszítés. A gondolat körbejár
és felépül. Sokan akarjuk ezt a kutat.

Gergelyné Magduska Néni volt az, aki hivatalosan is megkért az ügy
képviseletére néhány évvel ezelõtt. Lelkesedése megragadott, vitt magá-
val.

Decemberben Halászné Esztike Néninek fia vitt az artézi vízbõl. Ami-
kor megérezte a régi illatot, sírva mondta: �Nekem ez volt a karácsonyi
ajándék!� Nagy dolog az, aminek így lehet örülni!

A jó döntés örömében elõreszaladtunk terveinkkel�

Aképviselõ-testületi ülésen javaslatot tettem a kút elnevezésére. Régen
ezt a teretKossuth térnek hívták, a kutatKossuth-kútnak. Indítványoztam,
hogy adjuk vissza ezt a nevet a térnek és a kútnak is.

Néhányan erõs felháborodásuknak adtak hangot, mivel hivatalos fel-
jegyzés nem ismert Kossuth Lajos dömsödi tartózkodásával kapcsolato-
san. Hogy Kossuth sosem járt volna Dömsödön, azt azért sem hinném,
mivel ezzel ellentétes dolgot állít a falunkban élõ idõs emberek emlékeze-
te. LaczinéMariska néninek nagyszülei mesélték azt, amit BödõMisi bá-
csinak az 1851-ben született nagyapja. Véletlenül teljesen egybehangzó
az anekdota. HamegengedikmegosztomÖnökkel:

Kossuth a Kiskunságba igyekezett lovas hintóval. Keresztülment Döm-
södön is. Látogatása nem volt hivatalosan bejelentett, csak átutazóban
járt itt. Lovait itatni állt meg egy kútnál ( feltehetõen az 1800-as években is
artézi vizet ittak a dömsödiek). Bár nem hivatalos minõségben érkezett, az
emberek megismerték és körülvették õt. Mire felállt a kocsira és beszédet
intézett hozzájuk. Ennek emlékezete élénkenmegmaradt a dömsödi embe-
rek tudatában. Szájról-szájra adták tovább ezt az anekdotát fiaiknak és
unokáiknak. Az unokákból még élnek köztünk, így a történet nem merült
feledésbe.

1892. év szeptember 18-án Dömsöd község képviselõ-testülete rendkí-
vüli közgyûlést tartott dr. Hajós József elnök vezetésével, amelyen az
alábbi határozatot hozták:

��elhatározza a közgyûlés, miszerint a tassi út közepén fekvõ
s a lakosság által ez idõ szerint is már Kossuth térnek nevezett tér
Kossuth Lajos nevérõl neveztessék el, s ez a térre szolgáló házakon

alkalmas táblákkal jelöltessékmeg.�

Én nem tudhatom, hogy Kossuth járt-e Dömsödön? Hogy körülvették-
e õt az emberek?Hogy beszédet intézett-e hozzájuk?!

De tudom, hogy az atyák a fiaiknak nem hazudnak! Tudom, hogy
tisztelni és szeretni méltó az idõsek szavát! Tudom, hogy volt egy 48-
as Kör, amely dokumentumokat, oklevelet és könyvet hagyományo-
zott ránk.

��Kossuth Lajos, hazánk nagy fia, minden igaz hazafinak szívébe
úgy van bevésve, mint a szabadság világító fáklyája�� írta róla

Dr. Varsányi Gábor dömsödi jegyzõ.

Innen támadt hát a gondolat hazánk nagy fiáról elnevezni ezt a teret, és
a majdani kutat, amelynek elõdjén hajdan aKossuth címer díszlett.

Ahogyan egyik képviselõtársam szellemesenmegjegyezte, szerencsére
nem arról kellett döntenünk, hogy Kossuth járt-e Dömsödön vagy nem.
Így okafogyottá vált a felháborodás is, de néhány leszûrõdõ gondolat
megmaradt bennem.

Jobb-e nekünk a kételkedésmint a lelkesedés? Vagy jobb lesz inkább a
közös akarat?

Építünk-e gondolatra gondolatot, téglára téglát, sohameg nem állva?

Aztmármegmutattuk, hogyan tudjuk szétzilálni azt, amit egyben kelle-
ne tartani. Most azt kell megmutatnunk, hogyan építsük fel azt, amit szét-
ziláltunk!

Legyen ennek próbája ez a tér és a kút, amelyet õseinkmegõriztek, utó-
daik eltemettek, mi pedig felépítjük újra.

A döntés megszületett. Lesznek majd felajánlások: ki a tervezést, ki a
kivitelezést tudja támogatni. Mindenki szakértelmére és segítségére szük-
ség lesz. A vezetõk törik a hivatalok rögös útjait, a mi dolgunk pedig a
munka mezejére állni. Ha magunknak akarjuk ezt a vizet, meg kell fog-
nunk a lapátot.

Reméljük tavasszal megindulhatnak amunkálatok, és oda várunkmin-
den dömsödi polgárt, aki erõsíteni tudja a közösmunkát.

Bencze István polgármester úrnak szeretnémmegköszönni, hogy az el-
múlt hónapok nehézségei alatt ura volt a helyzetnek, és az egészséges ivó-
víz elérésében képviseli a falu akaratát!

SzabóAndrea
képviselõ
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A Kluch Rózsa 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.
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DDeecceemmbbeerr,, MMiikkuullááss--vváárrááss,, KKaarrááccssoonnyy,,

ÓÓéévvbbúúccssúúzzttaattááss
Talán az esztendõnek nincs másik ilyen hónapja, mint az utolsó, mely ennyi lehetõséget adna az ünneplésekre. Szinte egész decemberben

készülõdünk. Programokkal, mûsorokkal, ajándékokkal várjuk a Mikulást, és ekkor már az adventben járunk, melynek utolsó vasárnapját követõen a
megváltó Jézus születését ünnepeljük. Ekkorra a napsütéses, világos órák száma egyre kevesebb, az éjszakákmegnyúlnak. December 31-én vidámság-
gal, hangos tûzijátékokkal búcsúztatjuk az ó- és köszöntjük az új esztendõt.
Az ünnepsorozat megmozgat kicsiket, nagyokat, idõseket és fiatalokat. Hogymiként éltükmegmi dömsödiekmindezt 2014-ben, arról a következõ

képes összefoglaló ad némi ízelítõt.
Minden rendezõ, óvoda- és iskolapedagógus, odaadó segítõ és szponzoráló munkáját dicséri, hogy településünkön ilyen gazdag, sokrétû lehetett a

készülõdés.

Óvoda
A legkisebbek igazán színvona-

las mesejátékkal és táncokkal, éne-
kekkel készülõdtek karácsonyra. A
dadus és óvó nénik gondosan feldí-
szítették csoportszobáikat, faliújsá-
gaikat. Közös ünneplést követõen
mindenki a csoportszobájában foly-
tatta ameghitt készülõdését.

Önkormányzat
Az ünnepsor elõfutáraiként Dömsöd utcáin, középületein elsõként a villogó színes

fényfüzérek jelentekmeg.
A CBA parkolójában hagyományosan a megszokott módon került felállításra a

�Mindenki Karácsonyfája�.
Idõsebb lakótársainkra gondolva, rendkívül színes, meghitt délután keretében került megrendezésre

az �Idõsek Karácsonya�. Polgármester úr köszöntését követõen, mint egy kedves ajándékkosarat, úgy
nyújtották át produkcióikat az ifjú elõadók.
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Civilek
Dömsödön egy újfajta

eleme jelent meg idén a
karácsonyi készülõdés-
nek. Civil összefogás
eredménye volt, hogy a
CBAparkolójában adven-
ti koszorút állítottak. Min-
den vasárnap az esti órák-
ban kis ismertetõ és
térzene, vers kíséretében
gyújtották meg közösen a
gyertyákat. Sokak érdek-
lõdését felkeltette az új
kezdeményezés, melynek
többek közt az is célja
volt, hogy (bár face-
bookon szervezõdött) az
embereket közel hozza
egymáshoz és beszélges-
senek.

Iskola
Az alsó tagozat hagyományosan az Ötödik iskolában adventi vásárral kezdte a készülõdést.

Megszámolni sem lehet,mennyiféle ízlésesen elkészített ablak- és ajtó-meg asztali dísz és finomság
várta a vásározókat. Az udvaron megrendezett programhoz az idõjárás is igen kegyes volt. A
szikrázó napsütésben szívesen sétáltak ide az OMK és a Nagyiskola osztályai. A felsõ tagozat
karácsonyi dallamokkal és betlehemessel zárta a szünet elõtti utolsó tanítási napot. A fõpróbán az
egész iskola részt vett, míg az esti elõadáson szülõk, nagyszülõk és az érdeklõdõ közönség
élvezhette az igényesen összeállított és elõadott produkciókat.
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Egyházi közösségeinkben...
is igen színvonalas készülõdés volt tapasztalható. A
megszokott alkalmakat koncertek, kórusok és gyer-
mekeink szolgálata tette különlegessé.

A felvételeket Imre Zsófia, Szomszéd Nándor és
Vass Ilona készítette. Összeáll.: -V.I.-

�Még 1000 év Dömsödért� Egyesület
Az egyesület már december 5-én a Mikulás-várással kezdte az ünnepi programok

szervezését a Horváth-kertben. 6-án a múzeum udvarán közösen felállított Betlehem és a
kézmûves foglalkozások kellemes idõtöltést kínáltak a délelõtt folyamán.
December 19-én a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálattal, valamint a Kisherceg

Gyerekházzal közösen szeretetebédre várták az együttmûködõ partnereket.

Zeneiskola
A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény Adventi Hangversenyét a harmadik
vasárnap rendezte meg. Tanárok és tanulók egyéni
és közös produkcióikkal kápráztatták az érdek-
lõdõket.



Petõfi Sándor 1823. január 1-jén szü-
letett Kiskõrösön. Szoóné Bodrogi Emõke
irodalmi sorozatában a neves költõrõl és
forradalmárról olvashatnak, aki több szál-
lal köthetõ Dömsödhöz.

Petõfi Sándor
(1823-1849)

� Már az életrajza is remekmû. A teret
nyitó sors és a költõ romantikus stílusban
megírt üstököspályája. Homályból bukkan
fel, mint egy meteor, homályba tart, mi-
közben mindent beragyog rövid életû tün-
döklésével.
� Vegyük rögtön a világra jöttét. Az sem

biztos, hogy tudjuk, hol és mikor született.

Ami tény, azt minden iskolás gyerek tudja
� tudja?! Apja Petrovics István mészár-
szék-tulajdonos, hentes, kocsmáros, anyja
Hrúz Mária. Szlovákok mindketten, de mi-
re a két fiú megszületik, már elmagyaro-
sodtak. �István öcsém�-ként és �Pistám�-
ként él az öcs a köztudatban, bátyja egyik
hazaírt verses levele után.
De vissza a gyerekkorhoz. A tudomá-

nyokért nem sok hajszálat hullató apa a va-
gyoni helyzetéhez mérten a legjobb isko-
lákba járatja fiát, aki ezt nagyon rosszul
�hálálja� meg. Tizenhat évesen katonának
áll, amikor lehetne jegyzõ is, mint a nagy-
szalontai pályatárs. (Aranyra gondolva)
A rövid nyomorúságot váratlan karrier

követi. A lávaként kitörõ zsenialitás min-
denkit zavarba ejt. A formákra nem sokat
ad, tabu téma nem létezik számára � ami a
szívén, az a száján.
Nehezen tudjuk eleven valóságában el-

képzelni. Mindig elfelejtjük például elké-
pesztõ fiatalságát, azt, hogy életmûvét 26
évesen fejezte be, pedig az õ életkorában
még csak reményekre jogosító zsengéit
szokta írogatni a többi óriás. Ugyanilyen
igazságtalanul hasonlítják össze bölcs öre-
gekkel mûveltségét, tudatosságát.
Nem volt bölcs öregsége! � semmilyen

öregség nem adatott neki.
� Vékony, átszellemült alakját most már

így õrzi meg az emlékezet:

Egyik kezében lant, a másikban fáklya.
Nekünk világít örökre.

Dömsöd, 2014. augusztus

Szoóné Bodrogi Emõke

Gondolatoka

víztorony tetején�

Az épülõ új víztorony és környéke
munkaterület. Megközelíteni csak szigorú
biztonsági elõírások betartásával, védõfel-
szerelésben, kísérettel lehetséges.
2014. december 13-án, gyönyörû nap-

sütéses idõben, a már említett szabályok
betartásával mehettem fel, két kísérõvel az
akkorra megépült felsõ szintre. Az ele-
mekbõl kiálló betonvasak némileg akadá-
lyozták a szabad mozgást, de a korlát mel-
lett csodás panoráma tárult elém. Mint
említettem, napsütéses kora délután volt, a
tiszta levegõbe nagyokat szippantottam.
Magam is elcsodálkoztam azon, milyen
más Dömsöd látképe felülnézetbõl. Sem a
kisebb, de még a nagyobb utak sem lát-
szanak, egyedül az épületek elhelyezkedé-
sébõl következtethetünk nyomvonalukra.
Északi irányban jól kivehetõ az 51-es fõút,
amint Lacháza felõl a gáton bevezet a
faluba. Nyugatra tekintve a sok ház és
növényzet közt a kéklõ vizû Dunát fedez-
tem fel. Folyamatos déli irányban haladva
jól kivehetõ két jelentõs támpont, a döm-
södi és a dabi templomtorony, és egészen
közel a régi víztorony nyújt fix pontot az
eligazodáshoz. Dömsöd település beépü-
lése leginkább déli, valamint keleti irány-
ban tapasztalható. Ezeken a területeken
sûrûn helyezkednek el új házak és épít-
mények. Kelet felé haladva, Apaj irányába
jól kivehetõ a szeméttároló.
A toronyból kitekintve közvetlen a

lábam alatt elterülõ falu, távolabb a fel-
szántott, bevetett, megmûvelt földek, a
halastavak, a Duna és fás ligetek gyönyör-
ködtettek el.

Ez a csodás környezet nekünk, döm-
södieknek az otthonunkat, hazánkat, élet-
terünket jelenti. Vigyázzunk reá, s amint
õseink hagyták reánk, úgy õrizzük meg a
jövõ nemzedékének mi is.

-V.I.-
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Saját árnyékukatátlépve,önmagukat
gyõzték le�

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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A�Kisherceg�Gyerekház 2014. decemberi adventi programjainak si-
kerességérõl örömmel adunk hírt rendszeres olvasóinknak. AMikulás 5-
én érkezett gyerekeinkhez, gazdag puttonnyal megrakott ajándékaival.
Mint azt a decemberi �Dömsödi Hírnök� hasábjain is olvashatták, egy-
mást érték nálunk az ünnepi készülõdés, az ajándékok készítése, a meg-
hitt órák, percek, a közös ünneplésre hangolódás. December 17-én gye-
rekházunk Karácsonyi összejövetelére még többen jöttek el, állták körbe
a feldíszített fánkat, mint régebben. Örömünkre sok új család ünnepelt
velünk, hálásak vagyunk ezért, megnyugtató érzés, hogy egyre többen
tartanak velünk közösségformáló foglalkozásainkon. Nehézsorsú pártfo-
goltjaink idén a jólelkû támogatóinknak köszönhetõen az ünnepi sütés-fõ-
zésükhöz is vihettek haza ajándékkosarat a plüssjáték, édesség, gyümölcs
mellett. Megható és örömteli volt december 19-én délben a Döm-
söd�ApajGyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat dolgozóival karöltve a
�Kisherceg� Gyerekház családjaival, támogatóival, fenntartójával, szak-
mai partnereivel megrendezett közös Szeretetebéd. A felajánlások, az
ajándékok, a segítõkészség, az örömadás, az udvaron bográcsban lassan
fõdögélõ gulyásleves, a száznál is több palacsinta, a közös várakozás
meghitt beszélgetései mind azt bizonyítják, hogy a mindennapok küzdel-
mei után jó érzésmegállni, együtt ünnepelni. Az idõ, melyet ránk szentel-
tek vendégeink, a figyelmesség, a várakozás rendkívüli élmény volt párt-
fogoltjainknak és számunkra is. Megköszöntük a polgármesteri hivatal
vezetõinek, dolgozóinak, önkormányzati képviselõinknek, a CKÖ-nek, a
szakmai partnereinknek, gyerekorvos, védõnõk, óvoda ésmûvészeti isko-
la igazgatójának, a könyvtár dolgozóinak, az OMK vezetõjének, ezen új-
ság szerkesztõjének, amagánszemélyeknek és helyi civil egyesületeknek,
egyházi vezetõknek, támogatóinknak az egész éves törõdést, gondosko-
dást, segítõkész odaadásukat.
Ezen a napon közösen indítványt fogadtunk el: kuratóriumot hozunk

létre egy díj minden év decemberében való odaítélésére annak a személy-
nek vagy intézménynek, aki az adott évben a legtöbbet segít érdek nélkül,
jószándékkal a �Kisherceg� Gyerekház mindennapi életvitelében, mun-

kásságában. Az ötletet az a még december végén virágzó két rózsabokor
adta, melyet 2014márciusában polgármesterünk és az országgyûlési kép-
viselõnk ültetett el közösen gyerekházunk kiskertjében.Az elismerõ okle-
vél, hitvallásunk a �KishercegRózsája-díj� nevet viseli. Így a kis herceg
ma is köztünk él, örök érvényû gondolatát útravaló üzenetként ismétli:
�Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerû: jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan�. A kis herceg gondolatai
nehéz élethelyzetekben támaszt nyújtanak, megnyitják szívünket a látás-
ra, mert a szem gyakran vak, a szívünkkel kell keresni, alkotni, együttmû-
ködni. Jó lenne, ha mindenki értené a róka és a kis herceg titkait, ha min-
denki tudnámit jelent felelõsnek lenni azért, amit / akit megszelídítettünk,
aki megszelídített minket. Felelõsnek lenni az együttes munkánkért, gon-
dolatainkért, közös tetteinkért, a ki nemmondott szavainkért, és természe-
tesen a rózsánkért� a jövõben, 2015-ben a ránk bízott �Kisherceg� gye-
rekházas családjainkért, kicsinyeinkért, cseperedõ gyerekeinkért, mert õk
ami rózsáink!
A �Még 1000 év Dömsödért� Egyesület tagjai, a �Kisherceg� Gyerek-

ház dolgozói nevében:
(n.-s.m)

A �Kisherceg� Gyerekház 2015. évi elsõ híradása
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Jubileumi év 2015, ünnepeljünk együtt!
Egyesületünk 1995-ben, 20 évvel ezelõtt alakult meg, �Még 1000 évDömsödért� Egyesület elnevezéssel, önálló jogi személy-

ként � 45 fõvel �, saját Alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással rendelkezõ társadalmi, civil szervezet.
Azóta folyamatosanmûködünk és azon dolgozunk, hogy községünkbenminél több olyan program, folyamat � gazdasági, társadalmi � induljon el, ami
még vonzóbbá és lakhatóbbá teszi Dömsödöt, növeli gazdasági szerepét és a népesség megtartó erejét. Az elmúlt 20 évrõl méltó módon szeretnénk
megemlékezni Önökkel közösen. Ezért kérjük Önöket, Önt, hogy legyen segítségünkre. Keressük a régi fotókat programjainkról � sajnos nemminden
esetben voltmég akkor digitális kameránk és okostelefonunk �,melyekbõl egy kiállítást tervezünk.Örülnénk azoknak az írásoknak, elbeszéléseknek is,
melyekmegörökítik a programjaink élményeit � Falusi Gyermeknap, ZenésNyári Esték,Mikulásvá-
rás Dömsödön, Családi nap a Dabi Játszótéren, Dabi Napok, Hal-víz Nap, Kisherceg Gyerekház,
Dömsödi Napok, közös kirándulások, tévés szereplések stb. �mindenféle történet érdekel minket.
A képeket, netán tárgyi emlékeket s az írásokat leadhatják az egyesületünk vezetõségi tagjainál:

Badenczki Csilla, BalatonMagdolna, Fehér Lászlóné, Ispán Ignácné, Tarr Istvánné, ZillingChristian,
Zsiba Valéria, Zsiba Sándorné, vagy aGyerekházban is.

A kiállítás mellett a régi programjainkat szeretnénk még színesebbé tenni, illetve kapcsolódni
azokhoz, melyek létrehozásánál bábáskodtunk. De vanmég számtalan új tervünk is, mely remélhetõ-
leg új hagyományt, hagyományokat fog teremteni. Ehhez továbbra is számítunk Önökre, Önre, Rá-
tok, Rád.

SikerekbenGazdag BoldogÚj Évet kívánok 2015-remagam és az egyesületünk nevében.

Korona Sándor elnök

Adjon Nekünk legalább 1% esélyt 2015-ben is!
KérjükÖnt, hogy támogassa a �Még 1000 év Dömsödért� Egyesületet adója 1%-ával a 2014. évi adó bevallásakor.

Egyesületünk mindenféle szempontból megfelel az 1%-os felajánlások fogadására és felhasználásra. Nagylelkû fela-
jánlását, támogatását elõre is köszönjük. Az egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel:Korona Sándor, egyesület elnöke

Ezzel a címmel fog megnyílni egy kiállítás 2015. január 30-
án pénteken 14.00 órakor a dömsödi Kisherceg Gyerekház-
ban, a Petõfi tér 2-3. alatt. Már most meghívjuk, várjuk azon he-
lyi lakosainkat, akik érdeklõdnek a történelmi, háborús viszon-
tagságokat megélt évek szomorú eseményei iránt. A kiállítási
tablókat Budapestrõl hozza a Magyarországi Lengyelség Múze-
umának igazgatója, Virágh József. A kiállítási anyag szerzõi
Krystyna és Grzegorz Lubczyk, valamint Krzysztof Ducki.
Ezek a fotók és a hozzá szerkesztett szövegek a nemrég kiadott
�Emlékezet� c. könyv alapján készültek. A tablók és a film egy-
kori naplók, levelezések, fényképek, múltidézõ beszélgetések,
fájdalmasan megható bizonyítékai a bajban lévõ lengyel baráta-
ink, testvéreink iránt a II. világháború idejébõl. A kiállítás hiva-
talos megnyitója után, 15.00 órakor levetítjük azt a közel egy-
órás mozi- és tévéfilmet is, melynek szerzõje szintén Grzegorz
Lubczyk, volt lengyel nagykövet. A film címe: �Magyar szív� .
Hálával gondol vissza a mintegy 120 ezer háborús lengyel me-
nekült és családtagja, akik oltalmat találtak az idegen, de ven-
dégszeretõ, befogadó magyar földön 1939-1946. években. Mó-
dunk lesz kifejezni együttérzésünket, leróni kegyeletünket a

múlt elõtt, megadni a végtisztességet azoknak a lengyeleknek,
akik a menekülttáborban, itt Dömsödön haltak meg, kiknek a
sors végsõ nyughelyüknek településünkön a katolikus temetõt
szánta. A tárlat csak két hétig lesz nyitva, 2015. február 13-ig.
Szíves figyelmükbe ajánlom a Dömsödi Hírnök 2014-es szep-
temberi számát, melyben részletesebben közölték le a dömsödi
lengyel emlékeket és a katolikus templomunk �lengyel oltárát�.
Kérjük, emlékezzünk múltunkról, õrizzük együtt a történelmi
múltat és a dömsödi emlékezetet. A kiállítás helyszíne azért
esett a Kisherceg Gyerekházra, mert az idejáró kicsi gyerekeink
szülei-nagyszülei sem emlékezhetnek azokra a szomorú évekre,
ismerjék meg, amikor nemzetünk bár bajban volt, de mégis tu-
dott segíteni a nálunknál is nehezebb sorsú, elhagyatott mene-
külteken, nincsteleneken, földönfutókon. Legyünk büszkék
múltunkra, mikor lengyel testvéreinket a háború viszontagságai
alatt befogadtuk, és ezt õk a mai napig hálával köszönik meg ne-
künk. Ilyen a magyar-lengyel barátság! Kérjük a dömsödi lako-
sokat, akiknek emlékei vannak a lengyel menekültekrõl, hogy a
kiállítás szervezõinél jelezzék ezt.

(nemoda-stiasny márti)

MEGH ÍVÓ
Dömsöd, ahol befogadták a lengyel menekülteket
Lengyel menekültekMagyarországon a II. világháború alatt, fotó-dokumentum kiállításra
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Fotó: Varga László fõtanácsos

December 12-én a délelõtti órákban
református templomunk elõtt darus autó
foglalta el a Duna felé vezetõ útszakaszt.
Polgárõrök biztosították a területet, hogy a
templomtorony megrongálódott csúcsdí-
szét akadálytalanul leemelhessék.
Már a nyáron, miután belecsapott a vil-

lám, szemmel látható volt, hogy egy kissé
félrebillent.
Elengedhetetlenné vált cseréje, s ahogy

az új csillag elkészült, december elején
került sor a nem mindennapi mûveletre.
Miután a régit leemelték, jól látszott,

hogy az egyik ága sérült meg. A szakem-
ber, akit kétszer is több mint 36 méteres
magasságba emelt a daru, elmondta, hogy
a toronycsúcsról minden nehézség nélkül
le tudta venni a csillagot. Az érdeklõdõk
szinte kézrõl kézre adták tovább, alaposan
átvizsgálva annak minden porcikáját.
Ócsai Sándor (egyben a csillag készítõje

is) mikor másodjára emelkedett a magas-
ba, szerszámos táskájába az új csillag mel-
lé szegecselõt és ragasztót helyezett, me-
lyek a rögzítéshez szolgáltak segítségül.
A teljes mûvelet kb. másfél órát vett

igénybe. Az idõjárási viszonyokmegfelelõ-
nek bizonyultak a munkálat elvégzéséhez,
de a szakember elmondása szerint gyorsan
kellett dolgoznia a magasban azért, hogy
ujjai a hidegben ne merevedjenek meg.
Öröm, hogy ez a csere nagyobb nehéz-

ségek nélkül megtörténhetett.
A dömsödi református templom tornyán

új csillag fénylik.
Jézus Krisztus születése a kereszténység

legnagyobb ünnepe. A kisded köszön-
tésére csillag vezette a napkeleti bölcseket
Betlehembe. Református templomunk
csúcsán ezt jelképezi a csillag.
Így vezesse gyülekezetünket és Dömsöd

lakóit a jövõben ez az új csillag. -V.I.-

Kiegészítés
ADömsödiHírnökXXIV. évfolyam12. számának 18. oldalánmeg-

jelent 75 évvel ezelõtt: Gyermekkori emlékek, 1939 karácsonya címû
cikkhez.
Kenéz Zsuzsanna kedves olvasónk a cikk mellett megjelent fotó-

felvételhez küldött kiegészítõ információkat, a következõk szerint:
�Az alsó ülõ sor: 1. Édesanyám, Kenéz Pálné Áts Ida, a 4. nagy-

anyám, Áts Antalné D. Nagy Julianna.
A színre vitt Kodolányi mû nõi fõszerepét nagynéném, dr. Babos

ImrénéÁts Júlia alakította.�
Kedves olvasónknak köszönjük a hiánypótlást és a pontosítást!

-V.I.-

Új csillag a dömsödi református templom csúcsán
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December 29-én este 11 óra körül sza-
ladt át a szomszédban lakó unokánk, hogy
ég a tetõ, és a tûzoltók már kint vannak.
Idegességünkben azt sem tudtuk, hogy
kapkodjuk magunkra a ruhákat. Mire átér-
tünk, a helyi tûzoltók, TÁRKÁNYI BÉ-
LA, ifj. TÁRKÁNYI BÉLA, valamint
PONGRÁCZ JÓZSEF már eloltották a tü-
zet, de jelen voltak a ráckevei tûzoltók is.
Szerencsére nem történt személyi sérü-

lés a családban, sem az épületben nem ke-
letkezett pótolhatatlan kár. Nem tudjuk mi
történhetett volna, ha a Béláék nem tudnak
idõben kiérkezni.
Köszönet érte! Tudom, ez nem a reklám

helye, de ismerve a Tûzoltó Egyesület
gondjait (mint a könyvelõjük) arra kérek
mindenkit, hogy anyagi helyzetéhez mér-
ten támogassa munkájukat, mert nem biz-
tos, hogy neki olyan szerencséje lesz, mint
a lányoméknak.
Az elmúlt évben összefogással sikerült

egy tûzoltó kocsit vásárolniuk, de a fenntar-
táshoz minden segítségre szükségük van.
Mindennapi segítségnyújtásukhoz a tárgyi

feltételek megléte, annak pótlása nem kis
feladat elé állítja az egyesület vezetõségét.
Folyamatosan pályáznak és kérik a segítsé-
get azoktól, akik ezt megtehetik. Én sem
gondoltam végig teljes felelõsséggel a sort,
amíg nem lettem érintett az ügyben. TI, il-
letve ÖNÖK ne várják ezt meg.
Jön az adóbevallás idõszaka is. Ha érde-

mesnek tartja Õket a segítésre, adójának
1%-ával segítse a munkájukat.
Adószámuk: 18688320-1-13
Még egyszer ezer köszönet nekik!

Zsiba és Keresztes család

Dömsöd-Nagytemplomi
Református 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

EE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KKEE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KK EE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE IIEE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE II

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk azoknak, akik férjem,
édesapánk, nagyapánk

id. KRISTÓF JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút he-
lyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük háziorvosának, dr. Szõnyi Alíz-
nak és asszisztensének, Marikának a sok tü-
relmet.

Kristóf család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

KAJDÁCSIGABIKA
temetésén részt vettek, fájdalmukban osz-
toztak, szeretettel emlékeznek rá!

Köszönettel:
férje Attila, fia Tomi, szülei és Imi

Emlékezés
Három szomorú év telt el azóta, hogy
szeretett édesanyánk,

SAS ISTVÁNNÉ
(szül. Kiss Eszter Idu)

elment tõlünk örökre. A szívünkben élsz,
és amíg élünk, soha nem felejtünk el.

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, amely minket szeretett.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Amit tõlünk soha senki el nem vehet.

Fájó szívvel emlékezünk rád:
Lányaid, vejeid, unokáid, dédunokáid

Köszönet a Dömsödi Önkéntes
Tûzoltóknak
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�Volt a farizeusok között egy Nikodémus
nevû ember, a zsidók egyik vezetõ embere. Õ
egy éjjel elment Jézushoz és így szólt hozzá:
�Mester, tudjuk, hogy Istentõl jöttél tanítóul,
mert senki semképesmegtenni azokat a jele-
ket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az
Isten.� Jézus így válaszolt: �Bizony, bizony
mondom néked: ha valaki nem születik
újonnan, nem láthatja meg az Isten orszá-
gát.� Nikodémus ezt kérdezte tõle: �Hogyan
születhetik az ember, amikor vén? Bemehet
anyja méhébe és megszülethetik ismét?� Jé-
zus így felelt: �Bizony, bizony, mondom né-
ked, ha valaki nem születik víztõl és Lélektõl,
nemmehet be az Isten országába.Ami testtõl
született, test az, és ami Lélektõl született, lé-
lek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam ne-
ked: Újonnan kell születnetek. A szél arra
fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem
tudod, honnan jön, és hova megy: így van
mindenki, aki a Lélektõl született.� Nikodé-
mus megkérdezte tõle: �Hogyan történhet
megmindez?� Jézus így válaszolt: �Te Izráel
tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bi-
zony, mondom néked: amit tudunk, azt szól-
juk, és amit láttunk, arról teszünk bizonysá-
got, de nem fogadjátok el ami bizonyságtéte-
lünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek,
és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni,
ha majd a mennyeiekrõl szólok nektek?
Mert nemment fel amennybe senki, csak az,
aki a mennybõl szállt le, az Emberfia. És
ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztá-
ban, úgy kell az Emberfiának is felemeltet-
nie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen
õbenne. Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.�

/ János evangéliuma 3. rész, 1-16. versek /

Rendkívüli találkozásról szól Nikodémus Jé-
zusnál tett éjjeli látogatása.
Különös éjszaka ez, mert a régi és az új talál-

kozik egymással. Nikodémus az Ószövetséget,
tágabb értelemben az óembert, Jézus pedig az
Újszövetséget, tágabb értelemben az új életet
képviseli.
Az elmúlt órákban mindannyian egy kicsit

hasonlót éltünk át: naptár szerint �találkozott�
egymással az ó és az új. Szilveszter éjszakáján
ezt ünnepeltük, ezt akartuk emlékezetessé tenni.
Ami azonban évente naptár szerinti természe-
tességgel bekövetkezik, az lelki értelembenma-
ga a csoda. Szent �szilveszterezés� történik itt,
amikor az Úr Jézus Nikodémussal beszélget.
Olyan alkalom ez, amely világossá teszi, Isten
szeretetét az újjáteremtésben. Igazi igei tûzijáté-
kot csodálhatunk itt, amely elõlegezi a mennyei

dicsõség ragyogását. Hogyan jutott el Nikodé-
mus ehhez a találkozáshoz? Hogyan jelent meg
Krisztusban ott az új élet kegyelme?
1. Nikodémus figyelmes emberként kereste fel
Jézust. Az ige egy idõs emberrõl tesz bizony-
ságot. Az idõs emberek általában érzékenyek
a változásokra. Nikodémus nem érzékenyke-
dik, hanem figyel, gondolkodik, mérlegel.
�Mester tudjuk, hogy Istentõl jöttél tanítóul,
mert senki sem képes megtenni azokat a jele-
ket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az
Isten.� Látott jeleket, halott Jézusról, figyelte
Jézust, így jut el hozzá. Milyen volt az elmúlt
évünk? Figyeltünk Jézusra, vagy pedig ott-
hon, munkahelyen, gyülekezetben, iskolá-
ban, politikában, mindenhol, Istentõl és em-
berektõl arra vártunk, hogy ránk figyeljenek?
Figyelmes lélekkel lehet megérkezni az új
élet forrásához. Milyen lesz az új évünk? Ezt
az is meghatározza, hogy mire fordítunk fi-
gyelmet.Adjon azÚr alázatot, hogy felismer-
jük az új élet nekünk elhelyezett jeleit.

2. Nikodémus azonban nemcsak figyelte, ha-
nem fel is kereste Jézust. Az evangélium sze-
rint éjjel. Benne lehetett ebben az, hogy titok-
ban akart Jézussal találkozni, besúgóktól
mentes idõszakban. Valószínû azonban az is,
hogy akkor akart Jézussal beszélgetni, ami-
kor csend van körülöttük, van idõ, alkalom
arra, hogy saját komoly és nehéz kérdéseit
feltegye. Csendes idõt biztosított a lelkének,
saját pihenése és kényelme árán is. Mindig
több idõt szeretnénk. Mire használnánk? A
régi élet útjain koptatnánk el, vagy akár le-
mondások árán is kihasználnánk arra, hogy
az új életrõl halljunk? Az elmúlt év napjait
hiánytalanul megkaptuk. Mennyi idõt bizto-
sítottunk belõle a Jézust keresõ, Õt hallgató
csendességnek? Mi a tervünk az újévre? Mit
tervezünk vasárnapjainkkal? Felkeressük-e
Jézust?

3. Nikodémus azért hallhatott az új életrõl, mert
hagyta magát tanítani. Õszintén beszélt Jé-
zusnak az új élettel kapcsolatban a maga hit-
beli, lelki, korlátairól sõt értetlenségérõl. Ez
nem egy bólogatós esti megbeszélés. Sem Jé-
zus, sem Nikodémus nem bólogat. Nikodé-
mus õszintén ellentmond, és az Úr így még
teljesebben beszél az új élet csodájáról.
Nikodémus végre hall Isten, számára isme-
retlen, de valóságos hatalmáról. Egy elismert
tudós, aki hagyja magát tanítani, mert olyan
dolgokhoz érkezett, amelyekre nézvemár ke-
vés eddigi tudása, tapasztalata, akarata. Biz-
tos, hogy az elmúlt évben többször elértünk
türelmünk, erõnk, akaratunk határáig. Való-
színûleg az újévben is átélünkmajd ilyen pró-

bákat. A döntõ kérdés, hogy hagyjuk-e ma-
gunkat tanítani, hisszük-e, hogy Jézusnál, az
új élet új akaratot, bölcsességet, új érzelmeket
jelent?

Nikodémusmeglátogatja Jézust, ésmegérke-
zik az új teremtés titkához. Jézussal megjelent
az élet.Azúj élet, amelynemföldi, hanemmeny-
nyei dicsõség szerinti, fentrõl való. Az új élet,
amelyet bárki megtapasztalhat, de senki nem
tervezhet. Az új élet, amely üdvözítõ örök bizo-
nyítéka az Isten szeretetének. Az evangéliumi
történetben a régi megérkezett az újhoz. Adja
meg nekünk az Úr az újévben, hogy régi termé-
szetünk, vagy elavult hitünk találkozzon Jézus-
sal, az új élettel. Így legyen! Ámen!

/ BaloghLászló Levente /

JÉZUS ÍGY SZÓLTHOZZÁ:
�ADJ INNOM!�
(János 4,7)

IMAHÉT
A Krisztus-hívõk

egységéért

2015. január 19-23.

Jan. 19. hétfõ 5 óra: baptista imaház

Jan. 20. kedd 5 óra: baptista imaház

Jan. 21. szerda 5 óra: dabi ref. templom

Jan. 22. csüt. 5 óra: dömsödi ref. gyül.-i ház

Jan. 23.péntek5óra: dömsödi ref. gyül.-i ház

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a
közös elcsendesedés, imádkozás alkalmaira.

Megérkezés az új élethez
/Elhangzott aDabiReformátusTemplomban, az óévi és újévi istentiszteleteken/
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Születtek:
Szabó Csaba� Csepregi Hajnalka

BIANKA LILLA

Szappanos Sándor � Jurás Mónika
LÁSZLÓ

Lantai Attila � Szûcs Györgyi
ATTILA

Csécs László � Sipos Tímea
NIKOLETT

Somogyvári Roland � Plank Anita
OLIVÉR

Halfinger Tibor � Burján Mária
MÁRIAMAJA

Házasságot kötöttek:
KissMiklós �Dénes Lívia Zsuzsanna

Elhunytak:
Bajnóczy László 76 éves

Mendi Ildikó 51 éves

Kristóf József 80 éves

Rupa Rudolfné

Kovács Gizella Erzsébet 58 éves

Kajdácsi Gabriella Klára 47 éves

Orosz József 66 éves

Lukácsi Erzsébet 63 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.
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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
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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
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24 órában hívható számunk:
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Képek a víztoronyból

Ünnepi pillanatok

Fotó: Varga László fõtanácsos � Cikk a 20. oldalon
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Fotó: Vass Fotó: Szomszéd Nándor


