
Még csak néhány órával vagyunk a falugyûlés után, így aztán élénken
él bennem annak hangulata. Vártam az átlagosnál nagyobb érdeklõdést az
új képviselõk bemutatkozása miatt, és nem is kellett csalódnom! Közel
százan voltunk az OMK nagytermében. Ekkora érdeklõdés talán csak a
2007. januári falugyûlésen volt közös dolgaink iránt. Akkor is egy új
összetételû testület váltotta ki a kíváncsiságot, és talán most is így volt. A
falugyûlés hangulatáról írtam. Nos! Remélem, nemcsak én érzem úgy,
hogy jó hangulatú, � divat mostanában ezt mondani � konstruktív ren-
dezvény volt! A szolgáltatók képviseletében Sági János a DAKÖV Kft.
részérõl, illetve Locskai István a VERTIKÁL Zrt. részérõl válaszolt a fel-
vetõdött problémákra. A vendégeink rövid tájékoztatója után � a víz- és
csatornakérdésrõl, illetve a hulladékszállításról � záporoztak a kérdések.
Természetesen szóba került a fertõzés utáni helyzet is. Sági János ígéretet
tett arra, hogy legkésõbb a második számlán már meg fog jelenni a for-
ralás miatti kompenzáció! Arra is ígéretet kaptunk, hogy április közepéig
megszüntetik a Petõfi utcai átemelõ �bûzhatását�! A hulladékszállítással
kapcsolatban a legnagyobb vitát a háztól történõ szelektív gyûjtés váltotta
ki. Abban maradtunk, hogy majd a gyakorlat igazolja, hogy jó-e a rend-
szer. Mindenesetre a szelektív szigetek lassan megszûnnek, és csak az
üveggyûjtés folyik a hagyományos módon. Még egyszer hangsúlyozom,
bármilyen átlátszó zsákban kitehetõk a szelektíven gyûjtött hulladékok.
Úgy tûnik, hogy a közbiztonság problémaköre rendben van Dömsödön,
mert nagyon nehezen akartak elindulni az ide vonatkozó kérdések. Már-
már úgy tûnt, hogy dr. Tóth Károly õrnagy úr munka nélkül marad, de
aztán Õ is megkapta, elsõsorban a közlekedésre vonatkozó kérdéseket.
Arról is tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a vízzel kapcsolatos feljelen-
tésemet áttették a Pest megyei Rendõrkapitányságra � szakértõk szük-
ségszerûsége miatt �, de ennél többet nem mondhat az ügyrõl. A
vendégek után � magunkra maradva � saját dolgainkat beszéltük meg.
Mint az várható volt, a legtöbb hozzászólás az orvosi ügyelettel kapcsolat-
ban hangzott el. Elõször Szûcs Julianna képviselõ asszony tájékoztatott a
képviselõ-testület két nappal elõbbi döntésérõl, majd a hozzászólások
következtek. Elmondta, hogy megkeressük Kiskunlacháza önkormány-
zatát, és kérjük, hogy fogadjanak be bennünket az ügyeleti rendszerükbe.
Amennyiben ezmegtörténik, akkor bár kicsi lépés lenne, de azért elõre!A
lacházi ügyeletnek � velünk együtt is � kevesebb embert kell ellátnia, és a
távolságok is rövidebbek. Testületünk továbbra is keresi a dömsödi
helyszín finanszírozásának lehetõségét. Az ma egyértelmûen látszik,
hogy drasztikus adókivetés nélkül nincs realitása! Jó lenne, ha a közeli
egészségügyi átalakítás az ügyeletek finanszírozásában is változásokat
hozna. A hozzászólók szinte egytõl egyig az ügyelet helyi kialakítását
szeretnék, és jelezték, hogy anyagilag is szívesen hozzájárulnának az
ügyelet fenntartásához. Természetesen a jelenlévõk száma kevés ahhoz,
hogy felelõs döntést hozzunk, ezért abban maradtunk, hogy megpróbál-
juk szélesebb körbenmegszondázni a dömsödi polgárokat.

A két kiemelt beruházásunk tovább folyik. Az RSD csatornázás na-
gyobbik fele már elkészült. A �vizes� projektünk is szépen halad. Az új
víztorony jelenlegi állapota már messzirõl jelzi, hogy az itt lakók gondol-
nak a jövõre is! Esztétikus megjelenésétõl csak a hasznossága lesz
fontosabb. A hálózatépítés bizony alaposan megviselte az útjainkat. A
rengeteg csapadék csak tovább ront az egyébként sem túl fényes látképen.
Talán egyetlen haszna van a sok esõnek, mégpedig az, hogy kellõképpen
megülepednek a visszatemetett árkok. Nagyon sokan kérdezik, hogy
mikor lesznek az utcák véglegesen burkolva? Nos, csak a tavasz
folyamán, amikor már az idõjárás nem befolyásolja a visszaállítás
minõségét.A szerzõdésben az szerepel, hogy az eredeti állapotba kell visz-
szaállítania a kivitelezõknek az utcákat.Mivel eddig is elég rosszak voltak
ezek az útjaink, így joggal várhatjuk, hogy az eredetinél csak jobb
minõségûek lesznek a burkolatok, hiszen a munkálatok elõtti rossz
állapotba elég nehéz lenne visszaállítani.
Az idei tél is komoly veszélyeket hordozmagában a belvíz kérdésében.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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www.domsod.hu

2015. február Ára: 250.- Ft
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Folytatás a következõ oldalon.

Fotó:
Fábián Ilona
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ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
2020115. J5. JANUÁRANUÁR

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2015. január 28-án
ülést tartott, amelyen az alábbi döntések
születtek.

A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Szomor De-
zsõ alpolgármester, Csikós Lászlóné, Is-
pán Ignác, Korona Sándor, Lázár József,
Muzs János, Szûcs Julianna, Varsányi An-
tal képviselõk.

Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

1/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl

3./ Az önkormányzat és intézményei 2014.
évi költségvetési rendelet módosítása

4./ Önkormányzati tulajdonú mezõgazda-
sági termõföldek haszonbérleti szerzõ-
dései

5./ Beszámoló a községgazdálkodási mû-
szaki csoport által végzett munkákról

6./ Orvosi ügyeleti ellátás kérdése
7./ Egyebek
Felelõs: Képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)

A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �
egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

2/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a lejárt határidejû ha-
tározatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

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

szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

3/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõ-
szak eseményeirõl szóló beszámolót elfo-
gadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

3./ Az önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetési rendelet módosí-
tása
(Szavazás módja: minõsített többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 9 igen �

szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat és intézményei 2014.

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

Kihirdetve: 2015. február 2.
Hatályos: 2015. február 2.

4./ Önkormányzati tulajdonú mezõ-
gazdasági termõföldek haszonbérleti
szerzõdései
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 6 igen, 2 nem sza-

vazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a
következõ határozatot:

4/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat

Ez idõrõl idõre problémát fog okozni, egészen
addig, amíg nem történik meg településünk tel-
jes csapadékvíz-elvezetése!Most ott tartunk, ha
még további nagy mennyiségû csapadék esik,
akkor el kell rendelnem valamelyik védelmi
fokozatot!
�Emlékezés � lengyel menekültek Magyar-

országon 1939-1945.� Ezzel a címmel nyílt ki-
állítás a Kisherceg Gyerekházban. Büszke va-
gyok arra, hogy az országban elõször rendez-
hettünk kiállítást � ilyen gazdag tartalommal � a

lengyel menekültekkel kapcsolatban! Gratulá-
lok a szervezõknek, Nemoda-Stiasny Mártával
az élen!
A IV. Szabó Lajos Emléktornán nagyon jól

szerepeltek csapataink, immár hagyományo-
san! Az U7-es és az U13-as csapat is kitûnõen
helyt állt! Gratulálok!
Ismételten kérem a munkavállalókat, hogy

adójuk 1%-áról a Dömsödért Alapítvány szá-
mára rendelkezzenek. Köszönöm szépen.
Adószám: 18668456-1-13.

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

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

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2015. febr. 11-én szerdán15-16óráig

LÁZÁR JÓZSEFLÁZÁR JÓZSEF

képviselõ úr, a Népjóléti
Bizottság elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Gazdasági és Mûsza-
ki Fejlesztési Bizottság javaslatával egyet-
értve a mezõgazdasági hasznosítású terü-
letek éves bérleti díjaként bruttó 50.000
forint/ha bérleti díjat állapít meg. A bérleti
szerzõdésnek tartalmaznia kell azt, hogy
amennyiben a települési érdek megkíván-
ja, az önkormányzat a szerzõdéstõl elállhat
kártérítési díj megfizetése nélkül.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos 2015. évben

5./ Beszámoló a községgazdálkodási
mûszaki csoport által végzett munkákról
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

5/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a községgazdálkodási
csoport által végzett munkáról szóló be-
számolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

6./ Orvosi ügyeleti ellátás kérdése
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

6/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az orvosi ügyeleti ellá-
tás átszervezésére létrehozott eseti bizott-
ság javaslatát figyelembe véve a követke-
zõ döntést hozza:

I. A képviselõ-testület felhatalmazza
Bencze István polgármestert, hogy folytas-
son tárgyalásokat Kiskunlacháza Nagy-
község Polgármesterével az orvosi ügyele-
ti ellátás Kiskunlacházával közös meg-
szervezésének feltételeirõl.
A képviselõ-testület az esetleges csatla-

kozási szándékát írásban jelezni kívánja
Kiskunlacháza Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete felé.

II. A képviselõ-testület felkéri a polgár-
mesteri hivatalt, hogy készítsen javaslatot
az orvosi ügyeleti helyiség Dömsödön tör-
ténõ elhelyezése helyszínére. Továbbá a

mûködtetéshez szükséges új pénzügyi for-
rások bevezetésére.

III. A képviselõ-testület az orvosi ügye-
leti ellátás megszervezésének településün-
ket érintõ problémáját, valamint annak
fenntartásával járó költségek viselésének
kérdését jelezni kívánja az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma Egészségügyért Fele-
lõs Államtitkársága felé, és kéri, hogy az
egészségügy átalakítása során a orvosi
ügyeleti ellátás finanszírozása során legye-
nek figyelemmel az egyes települések
pénzügyi lehetõségeire is.
Felelõs: I. és III. pont. Bencze István

polgármester; II. pont dr. Bencze Zoltán
jegyzõ
Határidõ: I. pont folyamatos 2015.

szeptember 30-ig; II. pont 2015. június 30-
ig; III. pont azonnal

7./ Egyebek
(Szavazás módja: egyszerû többség,

nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem �

egyhangú szavazattal meghozta a követke-
zõ határozatot:

7/2015. (I. 28.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Dömsödi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat részére 4.000 Ft
elõleg kifizetését engedélyezi a nemzetiségi
önkormányzat 2015. évi költségvetésének
terhére, pályázati díj befizetése céljából.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

A képviselõ-testület következõ munka-
terv szerinti ülésének idõpontja 2015. feb-
ruár 11. 16 óra.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a kép-
viselõ-testület nyilvános üléseirõl készült
jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányza-
ti rendeletek a www.domsod.hu önkor-
mányzati honlapon olvashatók. A jegyzõ-
könyvek olvasására a Nagyközségi Könyv-
tárban ingyenes internetes hozzáférést biz-
tosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek

meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján és az önkormányzati honlapon
tesszük közzé. Az önkormányzati rendele-
teket a polgármesteri hivatal hirdetõtáblá-
ján hirdetjük ki, és az önkormányzati hon-
lapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

Falugyûlés 2015
Január 30-án, pénteken sem az esõ, sem a hó

nem jelentett akadályt mindazok számára, akik
eljöttek a falugyûlésre. A nagyterem az elõzõ
esztendõkhöz képest szépen megtelt érdeklõdõ
dömsödi polgárokkal.
A DAKÖV képviseletében Sági János úr

elõrevetítette a vízvezetékrendszer átmosásá-
nak tervét, mely mára a szolgáltatás elengedhe-
tetlen feladatai közé sorolandó. Errõl az érintett
szakaszok körzetében lakókat várhatóan elõre
értesítik majd. Továbbá felhívta a lakosság fi-
gyelmét, hogy a DAKÖV Kft. nem rendelt el
belsõ csatornatisztítást, ezért ha idegen embe-
rek jelennének meg ehhez hasonló szándékkal,
azt mindenképp jelezzék aDAKÖV felé.
Szemétszállítással kapcsolatosan a VERTI-

KÁL Zrt. képviselõje tartott tájékoztatást. Ki-
emelve a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát,
utalt arra, hogy már a háztól való gyûjtés sze-
lektív. Az új rendszer lehetõséget biztosít a mû-
anyag palackok, flakonok külön kihelyezésére.
Ezért a jövõben várható a szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek megszüntetése. A háztartási
gyûjtõedények ismételt vonalkódozása várható.
A közbiztonság Dömsödöt érintõ ismérvei

közt elhangzott, hogy a településen három kör-
zetimegbízottmûködik, feladatuk ellátását autó
segíti. Az irodán tartózkodó egy fõ az önkor-
mányzat alkalmazásában áll, õ az, aki helyi
szinten koordinálja, továbbítja a megfelelõ
helyre a beérkezõ észrevételeket.
A felmerülõ kérdésekre a szakemberek kész-

séggel válaszoltak.
Bencze István polgármester úr ismertette a

2014-es költségvetést. 2015-re vonatkozóan el-
mondta, hogy a rendelkezésükre álló pénzösz-
szeg a település kötelezõ feladatainak ellátásá-
hoz elegendõ. Fejlesztésre elkülöníthetõ keret
nem áll rendelkezésre.
A jövõre vonatkozóan vázolta azokat az el-

végzendõ feladatokat, melyek egyre kevésbé
tûrnek halasztást. Hogy néhányat említsek: csa-
padékvíz-elvezetés megterveztetése; OMK te-
tõfelújítása, faszerkezetének kezelése; sport-
csarnok tetõfelújítása, világítása; pénzügyi osz-
tály épületének tetõfelújítása; Hajós-kastély és
mozi funkciójának meghatározása; szociális
épület felújítása; konyha újrakövezése, üstcse-
re, Petõfi Múzeum épületének felújítása, köz-
parkok kialakítása; régi hulladéktelep moni-
toringozása; szolgálati panellakás rendbetétele;
Petõfi út rendezése; régi cukrászdamegvásárlá-
sa; utcanév és házszámok rendezése; kenyér-
bolt elõtti tér rendezése; katolikus temetõház
rendbetétele.
Az ügyeleti rendszerrel kapcsolatosan Szûcs

Julianna képviselõ asszony tartott tájékoztatást.
Ezt követõen a lakossági hozzászólások,

kialakuló diskurzusok zárták a 2015-ös falu-
gyûlést.

-V.I.-
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AA Dömsödi Általános Ipartestület hirdetéseDömsödi Általános Ipartestület hirdetése

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefonszám: 06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,

06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
Fax: 06 (24) 523-322
E-mail: okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdet-

menyek/rackevei-jaras

Okmányiroda elérhetõsége

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

ADömsödi Általános Ipartestület bérbeadja

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

A felújított nagyterem alkalmas
rendezvények, baráti, családi összejövetelek

megtartására (max. 60 fõ)!

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

ipartestulet.d@pr.hu

Nyílt válasz a nyílt levélre
Válasz Rabong Marianna

múlt havi számban megjelenõ levelére
A borversenyt jó ötletnek tartom, akár a Dömsödi Napok keretében,

akár máskor megvalósítható. Dr. Siket Gábor szakmai tudása a szõlõtele-
pítéstõl a borkészítésen keresztül az eladásig tartott, ezért feltétlenül emlé-
ke érdemes volna egy ilyen borverseny névadójának. Ehhez az önkor-
mányzat szívesen biztosítana infrastruktúrát és adna egyéb segítséget,
azonban nem volna szerencsés, ha az önkormányzat vezetõi szerveznék,
hiszen ez pont egy hozzáértõ civil kezdeményezést igényel.
A Hajós-kastélynak nevezett többször átépített épület valóban az ön-

kormányzat tulajdonában van. Kisebb állagmegóvást rendszeresen vég-
zünk rajta, azonban egy jelentõsebb megóvás 25-30 millió Ft-ba, egy fel-
újítás 50-90millió forintba kerülne. Ez jelenleg nem áll rendelkezésre.
A huszármúzeumnak hagyományai nincsenek Dömsödön, de mint öt-

let pártolható.
A hajójárattal kapcsolatban hadd építkezzem személyes emlékeimbõl.

Mikor 8-10 éves gyerek voltam vagy édesapámmal, mikor Pesten volt
dolga, vagy az egész családdal kirándulás céljából utaztunk hajóval Pest-
re. 6 órakor indult a hajó, amivel Ráckevéig mentünk, majd HÉV-vel to-
vább aVágóhídig. Hipp-hoppmár 3/4 10-kor Pesten voltunk. Addigra jól
megéheztünk, ettünk egy pár virslit, és már 1/2 11-kor a Boráros térre ér-
tünk. Innen mentünk ügyet intézni vagy látogatni, azután siettünk, hogy
elérjük a 1/2 4-es HÉV-et. Ráckevérõl a hajó 6-kor indult, és 3/4 7-kor ki-
kötött Dömsödön. (A strandon a fürdõzõk még megvárták a hullámot,
majd sietve öltözködtek és elindultak haza.) Mi fáradtan, de tele élmény-
nyel tértünk házunkba, majdmásnap kipihentük a fáradalmakat. Miért ír-
tam mindezt? Nekem is vannak nosztalgikus emlékeim, de manapság
nem képzelhetõ el olyan közlekedési eszköz, amely Budapestre négy óra
hossza alatt ér el, és még jegyet is vesznek rá. Kirándulás céljából termé-
szetesen jó lenne olyan vállalkozó, aki indítana sétahajót, de ezt kikény-
szeríteni nem lehet, hiszen itt a gazdaságosság is fontos. A ráckevei Kék
Duna hotel rendelkezik egy kb. 40 fõt befogadó hajóval, ami ismeretem
szerint megrendelhetõ Dömsödre is. Nem tudok Ráckevén sem rendsze-
res hajójáratról. A dömsödi hajókikötõ használható, bármilyen hajó kikö-
tését lehetõvé tették munkatársaim, aki nem egyszerû munkával megol-
dották az ellopott súrlódó tuskók pótlását. Sajnos fémtolvajok elvitték a
korlátot, ezért nem állítom, hogy minden szempontból megfelelõ a mai
állapot. Tervben van a hajóállomásmegújítása.
A �Dömsödi Termékek Boltja� általam is többször hangoztatott ötlet,

azonban a megvalósítás elsõsorban nem önkormányzati feladat, hiszen
ehhez is tõke szükséges.
A faluközpont szebbé, élhetõvé tétele porondon van, de jelentõs anyagi

áldozat árán valósíthatómeg. Jobb volna, ha erre lennemegfelelõmagán-
tõke, de esetlegesenmegvásárlás árán a község ismegszerezheti, és kiala-
kíthat egy élõ központot.
Az evezõsport községünkbe csalogatásával egyetértek! A �60-as évek-

benmagam is jártam aKSI evezõs szakosztályábaDömsödön.
Községünk jelentõsebb fejlõdést akkor érhet el, ha a mezõgazdaság és

az ipar elér egy olyan volument, amely befizetett adójával jelentõsebb fej-
lõdést tesz lehetõvé. A turisztika és a vendéglátás ezt egészíthetné ki.
Ezen dolgozunkmi is.
Az önkormányzat akkor teszi jól a dolgát, ha a kötelezõ feladatait jól el-

látja, és teret ad az álmokmegvalósításainak is, de a kettõt sohasem keve-
ri össze.
A jókívánságokatmegköszönve várom azon civil kezdeményezéseket,

amelyekhez hozzájárulhat önkormányzatunk, és egymás segítésével ala-
kíthatjuk községünk sorsát.

Tisztelettel:
Varsányi Antal alpolgármester
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Ezen beszámolómban igyekszem bemutatni a csoportunkkal elvégzett
sajáterõs fejlesztéseket, amit egy év alatt sikerült elvégeznünk. A mun-
kánk sokféleségét mutatja, hogy az elütött állatok elszállításától a szín-
padállításig, a nagy értékû gépekmûködtetésétõl a kukorica-betakarításig
kell jómunkát végeznünk.

Kajaktanya, étkezõ aljzat feltörése, aljzatbetonozás, járólapozás.
CBA elõtt virágültetés.
Dózsa Gy. úti óvoda elõtt csapadékvíz-elvezetõ akna készítése.
�Zászló tér� szegélyezõmadárbirs beszerzés és ültetés.
Szivattyúház-építés.
Kunszentmiklósi úti bérlakás 2 db fürdõszoba felújítása.
Jókai utca zsákutca része és a Tóth József utca Csokonai u. felõli olda-
lának burkolása a hivatal elõl felszedett térkõvel.
Dabi játszótér játékok karbantartása, javítása.
OMK játszótér játékok felújítása, a szükséges anyagok beszerzése.
Haladás úti bérlakásban kádcsere. Javítási munkák a Széchenyi úti bér-
lakásokban.
Zöldkereszt elõtti parkoló térkõvel történõ kialakítása.
Duna-sori csapadékvíz-elvezetõ tisztítása, javítása.
Árokkészítés Szüret utca, Bercsényi utca.
Akadálymentesítés dabi óvoda, védõnõi rendelõ.
Sportcsarnok feljáró felújítása.
Központi konyhához hordótároló-készítés, az EU elõírásnak megfe-
lelõen.
Bérlakásoknál kisebb javítások.
OMK, óvoda és sportcsarnok tetõn beázásokmegszüntetése.

Iskolában festés, egyéb javítási munkák végzése.
Múzeum tetõjavítás.
OMK iroda és portásfülke festése, PVC padló ragasztása.
Dabi óvoda PVC ragasztás, csoportszoba laminált padlózása.
Gesztenyesori közvilágítás kiépítése.

Állandó feladatok:Konyha tisztasági meszelés,
Óvoda vizesblokkmeszelése,
Útjavítás, kátyúzás,
Zöldterületek kaszálása, karbantartása,
Piac üzemeltetése,
Közterületrõl szemétszállítás,
A hivatal épület fûtése aprítékkal,
Rendezvények helyszínének kialakítása, lebontása.

Termék elõállítás: 20000 dbViakolor tégla,
Szegélykõ ~140m,
Járdalap ~ 200 db,
Sportcsarnokmögötti kert mûvelése.

A kertben burgonya, vöröshagyma, csemegekukorica és takarmányku-
korica termett. A burgonyát, vöröshagymát és csemegekukoricát átadtuk
a konyhának felhasználásra.
Ezen munkák mellett végeztük a napi karbantartásokat és javításokat,

egyéb feladatokat.
Ezen eredményeket a 10 fõ állandó dolgozóval és átlagban 40 fõ köz-

foglalkoztatottal értük el.

Köszönettel tartozunk azoknak, akik segítették a munkánkat: Szomor
Dezsõnek, Németh Józsefnek, Csaplár Jánosnak, a dömsödi állatvédõk-
nek, Gyivi Jánosnak, Bak Gábornénak és családjának, a dömsödi önkén-
tes tûzoltóknak és azon lakostársainknak, akik öntevékenységükkel segí-
tették a község fejlõdését, különös tekintettel a kertészeti munkákban se-
gítõknek.

Szeretnék megemlékezni tavaly elhunyt két jó barátomról, akikre min-
dig számíthattam a munkavégzésben. Balogh László technikai tanácsai-
val, Dani János pedig mezõgazdasági tanácsaival és más egyéb anyagok-
kal önzetlenül támogatta csoportunk munkáját. Emléküket megõrizzük!
Hiányozni fognak nekünk.

Varsányi Antal

Beszámoló a karbantartó csoport 2014-ben
végzett munkájáról

Fotó:
Vass



A Dobos ABC eltelt 20 éve�
Budapest irányából Dömsödre érkezve, a �Csárdánál�, immár 20 esz-

tendeje várja széles választékkal, kedves és gyors kiszolgálással vevõit a
DOBOS ABC. A faluban mindenki számára ismert közértrõl van szó.
Tulajdonosának szüleitõl örökölt rátermettsége, valamint az erre épülõ
hozzáértése eredményezi ma is a kis üzlet népszerûségét.

� Hogyan indult el, hogyan képes megújulni és lépést tartani a
mindig új elvárásokkal? � kérdeztemDobosGyörgy tulajdonost.

� 1994-benmiután a sorkatonai szolgálatból leszereltem, szüleim segít-
ségével nyitottam meg a boltot. Egyedül kezdtem, aztán késõbb már egy
alkalmazottat is tudtam foglalkoztatni. Természetes volt számomra ez a
feladat. Két leánytestvéremmel ebben nõttünk fel, ezt tanultuk. Édes-
apánk, édesanyánk, anyai nagyanyánk is a kereskedelemben dolgozott,
kereskedõ család amiénk.

� 20 évvel ezelõtt milyen árukészlettel indult a kisbolt, s azóta
hogyan változott?

� Az elsõ idõszakban fõként élelmiszer, vegyiáru töltötte meg a pol-
cokat. Emellett természetesen dohánytermékeket is forgalmaztunk. Az
évek múlásával folyamatosan tudtuk bõvíteni kínálatunkat. Látványpék-
séget üzemeltünk be, napjainkra pedig már igényelhetõ telefon- és áram-
feltöltés, emellett telefonokat, SIM kártyákat is forgalmazunk. Folyam-
atos az autópálya matrica forgalmazás, mely az elõírásokhoz s az
igényekhez igazodva megye- és országos matrica kínálattal is bõvül min-
den jármûtípusra. Nyáron hûtött sörökkel, üdítõkkel, horgászjegyekkel és
idényjellegû termékekkel várjuk kedves vásárlóinkat.

�A kezdeti induláshoz képest hogyan,miként változtak a személyi
feltételek?

� Az alkalmazottak cserélõdtek, de mindig törekedtem arra, hogy a
munkatársaim családias légkörben érezzék magukat a munkahelyen. A szó
legszorosabb értelmében is el-
mondhatomezt,mert Judit test-
vérem 8-9 éve dolgozik a Do-
bosABC-ben.Fontos számom-
ra, hogy a munkatársaim jól
érezzék itt magukat, ne pedig
kényszerbõl jöjjenek dolgozni.
Ezen feltételek megteremtésé-
értmindent elkövetek.

� Nem elég az árut
értékesíteni, az üzlet for-
galmának megtartása szin-
tén nagy kihívást jelent.
Hogyan tudnak lépést tar-
tani?

� Nyitva tartásunk hosz-
szabb (H-Szo: 5-20 óráig, V:
7-20-ig), emellett fontos az is,

hogy milyen nagykereskedõkkel létesítünk partnerkapcsolatot. Érzé-
kenyen reagálunk vevõink igényeire, és törekszünk arra, hogy polcainkon
mindenki megtalálja a kedve szerinti árufajtát, és megelégedve hagyja el
üzletünket. Munkánkat az motiválja, hogy szívesen végezzük, és
szeretjük az embereket, a vevõket. Lehetõség szerint tartunk akciókat,
sorsolásokat. Jelenleg a KÖSZÖNÖM ABC egyéves programjában ve-
szünk részt. (Regisztrálás után a saját és a blokkon szereplõ kóddal min-
den hónapban sorsoláson vehet részt a vevõ, ahol mindenféle
nyeremények találnak gazdára.)

�Mik a tervei a következõ évekre?
� Folyamatosan próbálom minden évben bõvíteni, újítani, fejleszteni

az árukészletet.

� Ön hosszú éveken át közösségi feladatokat látott el. Ma is jut
erre idõ?

�Maamunkám teljesmértékben kitöltiminden idõmet, ígymás irányú
tevékenységeim folyamatosan kiszorulnak. A társadalmi munka már
kevésbé fér bele. Korábban elláttam a polgárõrség parancsnoki teendõit, a
Pest megyei Polgárõr Szövetségnél elnökhelyettes voltam, pénzügyi
vezetõ és országos küldött, valamint egy cikluson át a helyi képviselõi
munkát is elláttam, ma egészen más a helyzet. A társadalmi, közösségi
feladatok közül a helyi tûzoltó egyesület pénzügyi vezetõi feladatait látom
el, és aRáckevei Tûzoltó Egyesületnek vagyok tagja. A közösségi életben
fõként a gyermek- és sportrendezvényeket támogatom, de lehetõségeim
szerint szívesen segítekmásoknak is.

� Ha visszatekint a szülei,
nagyszülei és saját kereske-
dõi múltjára, valamint jele-
nére,mi jut eszébe?

� Hárman vagyunk testvé-
rek, Ildikó, Judit és én. Kicsi
korunktól úgy éltünk, hogy
szinte belénk ivódott az em-
berek és a kereskedelem sze-
retete. Ezért úgy gondolom,
ha szereti az ember amit
csinál, akkor azt örömmel te-
szi. Mi szeretjük ezt a mun-
kát! A magam részérõl még
egyszer hangsúlyoznám, hogy
ez az életem, a nevem össze-
fonódott a Dobos ABC
nevével.

-V.I.-

6 XXV. évfolyam 2. szám
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DDöömmssöödd aazz
AAnnddrráássssyy úúttoonn
Encsev Nacsev Nándor festményeibõl nyílt

kiállítás január 19-én a Bolgár Kultúra Intézeté-
ben.

�Új esztendõ új szerencsét hoz� � ezzel a bol-
gár mondással nyitotta meg Olga Popova igaz-
gató asszony az intézet idei elsõ képzõmûvé-
szeti kiállítását.

A huszonöt darabból álló tárlat alkotója En-
csev Nacsev Nándor, dömsödi mûvész. Fest-
ményein felfedezhetõ a mediterránum szerete-
te, ihletet merít a mûvészettörténetbõl. Portré-
ábrázolásaiban családtagok, jóbarátok arcvoná-
sai fedezhetõk fel. Közvetlen környezetének
mindennemû impulzusa megjelenik munkáin,
így a puszta, a téli Kis-Duna, a fafaragó s a hét-
köznapi ember egyaránt.

Az eredetileg építészmérnöki diplomával
rendelkezõ tervezõmérnök autodidakta alkotó.
Képzõmûvészeti készségét önképzõ körökben
fejlesztette, mely mellé színészi ismeretek is
társultak. Verseibõl antológia készült az Ak-
kord kiadó gondozásában.

A jelenleg Dömsödön élõ és alkotó mûvész
édesapja révén bolgár gyökerekkel rendelkezik.
Ápolja és gondozza ezt a köteléket. Több alka-
lommal kapott meghívást bolgár nemzeti kiállí-
tásokon való részvételre.

Munkáiból állandó kiállítás tekinthetõ meg
Dömsödön, saját galériájában.

Összeáll.: -V.I.-

Fotó: Fábián János Domokos

Bal oldalon Magyar Imre

Arató-Kraszteva Tatjána referens, Encsev Nacsev Nándor festõmûvész
és Olga Popova, az intézet igazgatója



8 XXV. évfolyam 2. szám

AAAA  DDDDeeeezzzzssssõõõõ  LLLLaaaajjjjoooossss  AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú  MMMMûûûûvvvvéééésssszzzzeeeettttiiii  IIIIsssskkkkoooollllaaaa  hhhhíííírrrreeeeiiii

Január 19-én

FAFARAGÓSZAKKÖR
indult Dömsödön, aGróf Széchenyi IstvánÁltalános

Iskolában. A szakkörön az alapfeltételek 10 gyerek részére
adottak. Néhány SZERSZÁMviszontmég hiányzik,

és amunkáhozRÉTEGELTLAPRA és FAANYAGRA
is szükség lenne.

Ha tudná a gyerekekmunkáját valamilyen formában
támogatni, kérem jelentkezzen hétköznap 17 h és 18 h

között az alábbi számon:
20/775-8216

Köszönettel: Horváth Béla

A január a vizsgákra és versenyekre való fel-
készüléssel telt. Hangszeres növendékeink sike-
res vizsgát tettek, nagyon szépen fejlõdtek az el-
múlt idõszakban. A képzõmûvészeti tanszak
versenyekre készíti a különféle szebbnél szebb
alkotásokat, a társastáncosok és zenészekmár az
országos és amegyei versenyekre gyakorolnak.

A grafika tanszak Comenius csoportja Varga
Anett tanárnõ vezetésével heti rendszerességgel
készül a rómaimeetingre.

Január 30-án Papp András és Pék Bianka
részt vett az V. Országos Társastánc Versenyen,
Szegeden. A páros I. korcsoportban, standard és

latin kategóriában indult. A 11 páros közül VI.
helyezést értek el úgy, hogy versenykönyves
résztvevõkkel is megmérkõztek! Felkészítõ ta-
nárukMihóDiána. Gratulálok a versenyzõknek
és a felkészítõ pedagógusnak ezért a szép ered-
ményért!

Köntös Ágnes igazgató
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�Kopogtat az új esztendõ,
Búcsúzik az ó,
Madárdallal ünnepeljünk,
Trilla, jaj de jó!�

E pár sorral vígan szeretném Önökkel megosztani, hogy KISTÉRSÉ-
GIALSÓSVERSENYvolt Kunszentmiklósonmatematikából, valamint
magyar nyelv és irodalom tantárgyból, ahol szép eredményeket értünk el.

MATEMATIKÁBÓL
3. évfolyamon:
BaloghVirág 48 pont 6. helyezés
Szabó Petra 45 pont 10. helyezés
Göllény Petra 42 pont 17. helyezés

4. évfolyamon:
Baranyi Barnabás 38 pont 1. helyezés
Laczó Bence 17 pont 16. helyezés
Bõdi Péter 12 pont 24. helyezés

MAGYARNYELVÉS IRODALOMBÓL
3. évfolyamon:
Sas Zsuzsanna 27 pont 3. helyezés
Balogh Réka 25 pont 4. helyezés
Varjú Dániel 13 pont 17. helyezés

4. évfolyamon:
Horváth Csenge 62 pont 4. helyezés
Laczó Bence 57 pont 10. helyezés
OroszMaja 53 pont 21. helyezés

ATaksonybanmegrendezettMATEMATIKAversenyen 2 tanuló kép-
viselte iskolánkat a 4. évfolyamon.
Baranyi Barnabás 51,5 ponttal 4. helyezést,
Bõdi Péter 22 ponttal 24. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik az eredményekhez, és további sikereket kívánunk.

2015. január 14-én a hagyományokhoz híven Dóbiás Péter rendhagyó
zeneóráját tekinthettükmeg, LudasMatyi címmel.
Január 16-án lezártuk az elsõ félévet.
Január 19-23-ig szülõi értekezleteket tartunk, a félévi bizonyítványok

kiosztásával egybekötve.
Január 21-énmesemondó és rajzverseny lesz Taksonyban.
Január 22-én, Amagyar kultúra napja alkalmábólmegrendezésre kerül

a körzeti Kazinczy prózamondó verseny, melynek eredményeirõl a
következõ számban fogunk beszámolni.

FEBRUÁRhavát pedig farsangi mulatsággal kezdjük. Az alsó tagoza-
ton február 5-én (csütörtök), a felsõ tagozaton pedig február 6-án (péntek)
leszmegtartva.

BudainéDoroszlay Judit
/alsó tagozatos tanító néni/

Nálunkmindig történik valami

Február, Február,
Újra itt a maszkabál,
Valóságos álruhát

Ölt fel ma a karnevál�.

Február, Február,
Legyen boldog a világ,
Szeretetbõl nyíljon virág,

Hallgasdma amadár dalát.

Saját árnyékukatátlépve,
önmagukatgyõzték le�

Emlékmû golyóstollal
Nemrégiben volt egy kis vitám valakivel, akit különben becsülök, s

úgy általában helytállónak tartom a véleményét. Általában igen, demost
a felvetõdött kérdéssel kapcsolatban inkább dühöt éreztem, egyetértést
semmiképp.
Egész pontosan két tárgya volt a vitánknak:
1. �Valamirevaló� írónak-költõnek a családja is valamirevaló kell le-

gyen?!
2. �Én pedig ne gondoljam, hogy a róluk való �firkálgatással� emlék-

mûvet állítok nekik. Igaz, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, ezt Õ
sem vitatja, de jobb, ha nem ringatom magam illúziókba, a színvonalon
múlikminden.� � ennyi volt, de ettõl aztán nálam is betelt a pohár.
Ha azon múlna a magyar irodalom eget-földet beragyogó mivolta,

hogy megteremtõi milyen családból származtak, inas szolgálta-e fel ne-
kik az ebédet, vagy három napja nem ettek �se sokat, se keveset�, akkor
nem létezne magyar irodalom. De létezik, s szereplõi kritizálhatták egy-
mást, késhegyig menõ vitáktól sem riadva vissza, olykor nem ismerve
fel saját kortársaikban se a zsenit�
Számukra az életmûvük hozadéka, a bennünket építõmondanivalójuk

a fontos. Megtart minket minden idõben. Én ha rájuk gondolok, egy ta-
lapzaton állva látom õket, akárha egy iskolai tablóra terelve várnák, hogy
elkattanjonmár a fényképezõgép. Tér és idõ itt nem lényeges,Vörösmar-
ty vállát Ady fogja át, mellettük kétoldalon Balassi és Nagy László, és
sorbanmögöttükBabits, Kosztolányi, Bessenyei, IllyésGyula.
Az elsõ sorban, hogy jól látszódjanak õk is, a kicsi �göthös� Tóth Ár-

pád, Zelk Zoltán, köztük a �gracilis�, �kis ázsiai� Szabó Magda.
Németh László szabadkozik szerényen, nem-nem, neki pont megfelel
egy hátsóbb sor, bár onnan csak a feje búbja látszana ki, ám a többiek un-
szolására mégiscsak beáll Szabó Magda mellé. Életmûvüket nézve
amúgyis egymásmellett a helyük.
Mielõtt még pózbamerevedtek volna, beszélgettek is. Elõször szépen

csendesen, késõbb felemelvén a hangjukat egy-egy vita hevében, és el
sem jutott a fülükig Aranynak a bajsza alól dörmögõ, békítõ hangja:
�Na, na, elég volt már��
A két fiatal a talapzat legelején, épphogy le nem csúsznak róla, József

Attila és Petõfi Sándor. Egymásnak döntött háttal, egyáltalán nem zavar-
tatva magukat a tablón felettük lévõ nagyjainknak igen kulturált és igen
emelkedett disputáitól.
József Attila véleménye változatlanul az, hogy valahogy nem jól van

ez így, mi az, hogy �más fûtve lakik öt szobát�, neki megmég �havi két-
száz sose telt��
Petõfi bólogat, hát valóban ez inszinuáció, mondhatni piszokság, de õ

már csakmegmarad azon a véleményen, hogySzendrey Juliskánál nincs
gyönyörûbb a Földön, egyébként pedig amaga részérõl továbbra se óhajt
ágyban, párnák közt meghalni, hacsak egy parányi esélye is van annak,
hogy zúgó paripák vágtassanak át rajta. Hiába � õmár csak ilyen �, nem
bírja az állóvizet.
A tabló közben elkészült. Kiszínesedett, és valami mesebeli alakulá-

son keresztülmenvemagára vetõdött egy-két dimenziót.
Testük lett a rajta lévõknek, térben kiterjedt testük, fogható, tapintha-

tó. Bronzos fényt kaptak és az idõtlenséget.
ÕKLETTEKAMAGYAR IRODALOM.
Esetlegmégis lehet emlékmûvet állítani golyóstollal?
Dömsöd, 2014. december

Szoóné Bodrogi Emõke
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A Kisherceg Gyerekház hírei
Kisherceg Gyerekházunkban alig mondtuk ki az �új év, új remények� jókívánságokat a bejáró szülõknek az új esztendõben, máris elröpült a januári

hónap.Az eddigi napi, heti rendszeres programjainkon, foglalkozásokon nemváltoztatunk 2015-ben,mert a szülõi visszajelzések szerint egyelõre, egy
év óta mindez jól bevált. Igaz, januárban sok szülõ és kisgyerek a betegségek, hideg miatt nem tudott rendszeresen bejárni a gyerekházba, de
megbeszéltük, átgondoltuk az idei közösségi rendezvényeket, megterveztük a szülõi fórumok gyakoriságát, gyerekprogramjainkat. Egyházi, néprajzi
hagyományaink nyelvén szólva vízkereszttõl a balázsoláson, farsangon keresztül hamvazószerdáig ismét gyorsan teltek napjaink.
Január 30-án bensõséges, meghitt ünnepségnek adott helyet gyerekházunk, melyen részt vettek a Polgármesteri Hivatal vezetõi, képviselõi,

intézményeink vezetõi, községünk neves, megbecsült lakosai a �Befogadó Dömsöd� c. kiállítás megnyitóján. A befogadás, a szerencsétlenek felka-
rolása, az otthonadás, a megélhetés, a túlélés, a menekültek pártfogolása még 70-75 év múltán is sajnos sokat jelentõ szavak, kifejezések, érzések
sokunk számára. Igyekszünk levonni a történelmi tanúságot, õrizni az emlékezetet és jobbá, boldogabbá tenni amostani kisgyerekes családjaink életét.
Gyerekházas célunk az értékteremtõ család fontosságának erõsítése, védelmezése, a családi egységet, összetartozást erõsítõ közösségi családbaráti
programok rendezése. Szülõi beszélgetõ fórumokon a házasság és a család �intézményét�, a gyermekvállalást: �várd, vállald szeretettel!�, a gyermek-
nevelés szépségeit szándékozzuk kiemelni. Gyerekházunkban az eddigi jól mûködõ védõnõi � esetenkénti gyerekorvosi � tanácsadás napja továbbra
is a hónap utolsó szerdájamarad. AGyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálattal karöltve a baba-börze, a ruhacsere, az esetleges felajánlások a rászoruló
családok számára, ezek továbbadása ezután is a hónap utolsó csütörtökén történik délelõttönként. Foglalkozásainkon szem elõtt tartjuk amindennapos
mesélést, mondókázást, az óvodára való játékos felkészítést. Továbbra is lehetõséget adunk a roma kisebbség rendszeres összejöveteleire és a rég várt
lovári nyelvoktatás beindítására. Mód van most minden hónap elsõ hétfõjén kiscsoportos szülõi foglalkozások keretében és egyénre szabott segítség-
adásonmegbeszélni önkéntes pszichológusunkkal a gondokat, személyes tanácsadást kérni családoknak is.
Kísérjék figyelemmel a februári, márciusimeghirdetett programjainkat, nyílt napunk idõpontját, aKishercegGyerekház facebook híradásait. Kérjük

továbbra is a kedves szülõket, nagyszülõket: jöjjenek el minden hétköznap 8.00 � 13.00 óra között a Kisherceg Gyerekházba! Érezzék továbbra is biz-
tonságban nálunkmagukat és kisgyerekeiket, legyünk együtt tevékenyen, hasznosan, fogadjuk be szívélyesen közösségünkbe az újonnan érkezõ csalá-
dokat!

�Még 1000ÉvDömsödért Egyesület�Khsz. és a �Kisherceg�Gyerekház dolgozói

Az ékszerész új helyre
költözött!

Február 14-én szombaton
18 órakor

a 8. b osztály szervezésében
22. alkalommal kerülmegrendezésre a

VALENTIN-BÁL

az OMK-ban.

Jegyek válthatók
az osztályfõnöknél,

Tóthné Porvay Zsuzsánál.

ÚÚjj ccíímm::
22334444 DDöömmssöödd,,

BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy EE.. uu.. 2222//77..

IInnffoorrmmáácciióó:: 

PPaakkssyy KKaattaalliinn,, ööttvvööss::
0066--3300--996666--77339966

�� aa HHoorrvváátthh--kkeerrttii ppaappíírr--íírróósszzeerr üüzzlleettbbee..
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�Nyújtsd mindig a legtöbbet
Ne elégedj meg azzal, ami vagy!

Próbálj meg az lenni ami szeretnél!�
(Dalnoki Jenõ)

Dömsödön munkálkodó edzõkkel készült ri-
portsorozatunkban ezúttal Béczi János kézilab-
da edzõt kérdeztük sporttal való kapcsolatáról.

Mikor kerültél kapcsolatba elõször a
sporttal?
Két meghatározó élmény indított a sport irá-

nyába. Az általános iskolában Kovács Bálintné
tanárnõ kézilabda edzéseket tartott a felsõsök-
nek, sokáig a csapat tagja voltam. Nagy hatással
volt rám továbbá Oprea Arthur, aki akkoriban
kezdett Dömsödön küzdõsport edzéseket tarta-
ni. 9 évig dolgoztam vele.

Mi volt az az esemény, amely arra a dön-
tésre motivált, hogy hivatásszerûen foglal-
kozz sport tevékenységgel?
Arthur jó értelemben vett fanatizmusa magá-

val ragadott. Heti hét edzés �ha esett, ha fújt�
hozzáállással. A sport az életem legmarkánsabb
részévé vált.

Melyik az a sportág, amelyik leginkább
közel áll hozzád?
Természetesen a kézilabda. Hogy miért? A

sportág jellegébõl fakadóan véleményem sze-
rint a leginkább alkalmas a sport értékeinek köz-
vetítésére. Csapatsport, tehát erõsen személyi-
ségformáló, test-test elleni küzdelemre épül,
ezért a különbözõ képességeket, készségeket
sokoldalúan fejleszti.

Hogyan alakultak sporttal kapcsolatos ta-
nulmányaid az általános iskolai évek után?
Elhivatott sportolóként az utam a Magyar

Testnevelési Egyetemre vezetett. Itt aztán elmé-
leti és gyakorlati síkon is kapcsolatba kerülhet-
temazösszes létezõ sportággal.Akézilabda lett a
�befutó�, ezért edzõiminõsítést is itt szereztem.

Tehetséges sportoló voltál, de saját karrie-
red építése helyett visszatértél szülõfaludba,
hogy edzõi munkát végezz a dömsödi gyere-
kek körében.Mi indított erre a döntésre?
Hol is kezdjem�Az egyetem elsõ hete a be-

mutatkozással telt. Sorakozóban szinte mindig
elhangzott három kérdés: Hogy hívnak? Mi a
sportágad? Eredményeid? Nekem csak az elsõ
kettõre volt válaszom�Jobbomon egyMagyar
bajnok triatlonos, balomon egy Európa-bajnok
vízilabdázó. Elgondolkodtató, elszomorító volt,
hogy �csak� afféle csodabogár voltam, aki min-
den sportágban jó, néhol kiemelkedõ teljesít-
ményre képes. Az egyetemi évek alatt sok él-
sportolóval kerültem baráti viszonyba. Beszél-
getéseink alkalmával általában nyilvánvalóvá

vált számomra, hogy számos esetben tehetség,
elhivatottság, szorgalom tekintetében sem kü-
lönböztem az engem körülvevõ csoporttársaim-
tól. Miért nem lettem eredményes sportoló?
Visszatekintve azt gondolom, hogy az akkori
sportolási lehetõségeket figyelembe véve nem
kerülhettem az élsport felé vezetõ útra. A helyi
sporttal kapcsolatos bármely tevékenységem fõ
mozgatórugója a szándék a sport értékeinek leg-
szélesebb körû bemutatására, átadására. Mind-
emellett, saját példám okán, szeretnék esélyt, le-
hetõséget adni az élsport felé igyekvõknek.

Hogyan fogtál hozzá, hogyDömsödön ver-
senyszerûen megszervezd a leány kézilab-
dát?Kik voltak ebben segítségedre?
A belsõ motiváció tehát adott volt, esélyt pe-

dig aDömsödi Sportközpont 2001-esmegnyitá-
sa biztosított terveimmegvalósításához. Az elsõ
lépésben felnõtt nõi kézilabda csapatot alapítot-
tam, egyrészt a sportág népszerûsítése, másrészt
az utánpótlás korosztályok megfelelõ motiválá-
sa érdekében. Sajnos a csapatot nem sikerült
egyben tartani. A feloszlás oka elsõsorban az a
felismerés volt, hogy a versenysporthoz szüksé-
ges kompromisszumok, elhivatottság csak azok
számára vállalható, akik ebben a közegben
�szocializálódnak�. Így kezdtem aztán gyere-
kekkel foglalkozni.

Milyen örömök és kudarcok értek mun-
kád során?
Az egyetemen mindig azt hangoztatták, hogy

ha köszönetet vársz a munkádért, akkor ne az
edzõi pályát válaszd.Akivételektõl eltekintve az
esetek többségében ez igaz. Nehéz megszokni.
Boldog vagyok, ha látom a csapatomat örülni a
sikereinknek, és bánkódni a kudarcainkon.
Mindkét érzés ugyanazt jelenti számomra, sike-
rült sportolókat nevelnem. A sport üzenete: csak
kitartó munkával, áldozatokkal lehetsz eredmé-
nyes.Mindez szöges ellentétben állmai társadal-
munk/média (?) által közvetített: a sikerességhez
elég, ha deviáns vagy, elég ha középszerû soro-
zatszínész vagy stb. üzenettel. Ezért örülök, ha át
tudom adni nekik a sportolóimentalitást.

Milyen eredménnyel játszik most a döm-
södi leány kézilabda csapat?
Jelenleg négy korosztályban három bajnok-

ságban vagyunk érintettek. A legkisebbek (7-8
évesek)most kezdenek aKisiskolás Bajnokság-
ban. 13 éves kézilabdázóink az Országos Gyer-
mek Bajnokságban vesznek részt. Sajnos a csa-
patlétszám 6 fõre fogyatkozott az idén, tehát
minden mérkõzésünket emberhátrányban va-
gyunk kénytelenek lejátszani. A csoportunkban
(PestMegyeA) tíz csapatból várakozásaim sze-
rint (a pályán elért eredményeink alapján) a har-
madik helyen végeznénk. (Azért fogalmaztam

így, mert a ver-
senyszabályzat
szerint csapatunk
nem éri el a mini-
mális létszámot,
ezért eredménye-
ink nem vehetõk
figyelembe a he-
lyezések megálla-
pításánál.) Legna-
gyobbjaink (13-
15 évesek) az Or-
szágos Serdülõ
Bajnokság résztvevõi. Elsõ �tanulóévünk� vé-
gére a csoportunk középmezõnyébe várom csa-
patomat.

Finanszírozás tekintetében vannak-e ne-
hézségeitek?
Az eltelt tizenhárom évben az idei az elsõ

szezon, amikor a munkához anyagi háttér áll
rendelkezésre, köszönhetõen a látványsport tá-
mogatási rendszernek és természetesen aDUSE
vezetõségének.

Úgy tudom,hogy szeptembertõl aGrófSzé-
chenyi István Általános Iskolában testnevelõ-
ként is tanítasz. Jelenthet ez elõnyt a dömsödi
kézilabda sportág jövõje szempontjából?
Természetesen igen. Már említettem, hogy

milyen nehéz manapság megnyerni a gyereke-
ket/szülõket a sportnak. A feladat egyszerûbbé
válhat azáltal, hogy szoros kapcsolatban vagyok
a gyerekekkel. Napmint nap van lehetõségem a
mozgás nyújtotta élmények bemutatására, a
sportolásmint életformamegszerettetésére.

Két kisgyermek boldog édesapja vagy. Csa-
lád,munka,elhivatottság�Összehangolható?
Az elhivatottság sok áldozatot kíván. Apa-

ként érzem elõször, hogy valahol meg kell húz-
nom azt a bizonyos határt. Természetesen elsõ-
sorban apaként, férjként szeretnék helytállni, és
a kézilabdával kapcsolatos elképzeléseim meg-
valósítása ez után következhet. Szoktákmonda-
ni: �ez az elmélet�, a mindennapokban azonban
nagyon nehéz összhangot találni. A legfonto-
sabb, hogy megköszönjem a feleségemnek,
hogy segít terveim megvalósításában és viseli
az ezzel járó plusz terhelést. Köszönettel tarto-
zom továbbá mindazoknak, akik velem együtt
dolgoznak a kézilabda sikereiért.

Milyen üzenetet küldenél azoknak a döm-
södi gyerekeknek, akiknek az életében jelen
van a sport szeretete?
�Asport nem csak testnevelés, hanema lélek-

nek is az egyik legerõteljesebb nevelõ eszköze.�
Szent-Györgyi Albert

Tartalmas gondolataidból sok olyat lehet ki-
emelni, amely a fiatal sportolók és nem sporto-
lók számára is megtartásra érdemes. Köszönöm
válaszaidat, a továbbiakban pedig sok sikert kí-
vánok nevelõmunkádhoz.

SzabóAndrea

Edzõk a sport szolgálatában
Béczi János kézilabda edzõ
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�Sportolóként az élet néha borzasztóan egy-
szerûnek tûnik, miközben persze borzasztóan
bonyolult. Egyszerû a feladatod: mást sem
kell tenned, csak megcsinálni mindent, amit

mondanak, de azt tûzön-vízen át, hóban-
fagyban, esõben-szélben, mindig, mindent.�

Csabai Edvin
világbajnok kajakozó

Valamikor három éve kezdõdött�
A Nemzeti Sport 2012. október 23-i szá-

mában olvashattuk az alábbi közleményt:
�Dömsöd díszpolgári címével tüntették

ki az olimpiai bajnok kajakost, Szabó
Gabriellát. Bencze István polgármester
kedden a nemzeti ünnep alkalmából is-
merte el London aranyérmesét.�

Egy szép október huszonharmadika volt,
talán a legemlékezetesebb nekem vala-
mennyi közül. Két olyan embert ismerhet-
tem meg, akik azóta is meghatározóak lettek
számomra. Mindkettõjüket Szabó Gabriel-
lának hívják. Egyikük világhírnévnek ör-
vendõ olimpiai bajnok élsportoló, aki gyak-
ran szerepel kamerák kereszttüzében, akire
egy egész ország figyel. A másik szerényen
a háttérben munkálkodó közösségi elhíva-
tással bíró ember, aki nem az olimpiák vizén
vívja csatáit, hanem ott ahol a nehéz alapo-
kat rakják, ahol a rögös utakat kell törni,
ahonnan minden elkezdõdik� Egy édes-
anya, akinek az egész élete küzdelem és ten-
ni akarás, aki bebizonyította, hogy az akarat
és a szeretet együtt hegyeket dönthet és
emelhet.

Kapcsolatunk a Gabival a következõ
években is megmaradt. Valahányszor hívott,

mindig valami jócselekedeten munkálkodva
kérte a segítségemet. A kezdetekkor Döm-
söd nem sok jót adott neki: az esélyt és a bi-
zalmat itt szûken mérték számára. Kevés
szeretettel a tarsolyában vágott neki a nagy-
világnak. De ez a féltve õrzött kevés szeretet
megmaradt és elszaporodott. Ma is ebbõl
osztogat.

Tavaly elhatározta, hogy kajakozni tanít
gyerekeket Dömsödön. E szándékában ba-
ráti támogatásra talált Ambruska Margit és
Szalai József személyében, akik testnevelõ-
ként mellé álltak és megkeresték azokat a
gyerekeket, akik szeretnének vízre szállni és
evezni.

Aztán eljött az a pillanat, amely szüksé-
gessé tette, hogy hivatalos egyesületi formá-
ban is átgondolják a további munkát, megfe-
lelõ hátteret és keretet adva mind a finanszí-
rozás, mind a szakmai munka tekintetében.
Keresték a megfelelõ utat, majd úgy gondol-
ták, legjobb mindent helyben felépíteni.
Számba vették mi áll rendelkezésre a terv-
hez: egy csapat gyerek, egy kajakozásra al-
kalmas Duna szakasz, egy dömsödi ifjúsági
sport egyesület, néhány elhivatott dömsödi
testnevelõ, aki életét a dömsödi gyerekek
között szolgálta le.

A számadás során semmit nem pénzben
mértek. Aki ilyennek nekifog, csak õszinte
és tiszta szándékkal teheti meg. A Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület bizalmat szava-
zott a kajak szakosztálynak, amelynek veze-
tõje, Nagy Zsolt az utóbbi években nagyon
komoly és kitartó munkával új közösséget
teremtett.

A koordinációs tevékenységre az ön-
kormányzat sport bizottságát kérték fel,
amely mindenek elõtt támogatja és figye-
lemmel kíséri a helyi sport egyesületek és
a sport területén dolgozó testnevelõk
munkáját.

A Sport Bizottság célja elõsegíteni azt,
hogy a dömsödi gyerekek Dömsödön spor-
tolhassanak. Ehhez minden elvi és gyakor-
lati támogatást megadunk. Mi úgy érezzük,
van közünk ezekhez a gyerekekhez. Nem
szövünk nagyra törõ álmokat, név nélkül
dolgozunk, de nem arc nélkül. Lassan de
biztosan építünk egymás erejére és segítõ
szándékára. Szemünk elõtt a dömsödi gye-
rekek vannak, akiket nem szeretnénk elve-
szíteni, inkább igyekszünk itthon tartani.
Képesnek érezzük magunkat közösséget
formálni és megtartani, hisszük, hogy Döm-
söd jövõje csak ebbõl táplálkozva maradhat
fenn.

Sosem mi vagyunk fontosak. Csak a cél
amiért dolgozunk. Szabó Gabriella közénk
tartozik. Tenni jött ide és hozott valami fon-
tosat gyerekeinknek. Egy üzenet az:

Ne félj ha kicsi vagy, ne félj ha kevésnek
látszol. Tanuld meg megmutatni az erõdet,

hitedet, állj készen embertársaid
szolgálatára.

Nem lesz egyszerû munka mindezt felépí-
teni. Igazi elhivatott edzõkre és testnevelõk-
re lesz szükség, és olyan sportvezetõkre,
akik megpróbálják a finanszírozás hátterét
biztosítani. Szülõkre lesz szükség, akik a
sportban meglátják a nevelõ erõt, és nem ad-
ják fel az elsõ nehézségnél, hanem kitartásra
biztatják gyermeküket. Nem kizárólagos
cél, hogy olimpikonokat neveljünk. Szeres-
sék meg a gyerekek a vízi sportot, tanulja-
nak meg biztonsággal mozogni a vízen, a
közös evezéskor ismerjék egymás mozdula-
tait, szándékát, tanuljanak meg vigyázni
egymásra. Váljon életformává a mozgás, a
víz, a természet és egymás szeretete.

E célkitûzésekben teljes támogatással
mellettünk áll Bencze István polgármester
Úr, aki személyesen is fontosnak tartja a
dömsödi gyerekek sportolását.

Ez a sportág csupa jóra tanít: tanulj meg
fennmaradni a vízen, tanulj meg együtt
mozdulni társaiddal. Tanuld meg, hogy
egyenesen csak akkor megy a hajód, ha
mindannyian egy mozdulattal egyszerre
eveztek. Célba csak akkor értek, ha szeme-
tek egyszerre néz a célba.

Ha mindebbõl akár csak egy is hiányzik,
felborul a hajótok.

A dömsödi kajak szakosztály Szabó Gab-
riella, Ambruska Margit és Szalai József
szakmai irányításával hamarosan megala-
kul. Az edzõk várják a jelentkezõket. A
sport bizottság februári rendkívüli ülésén
elõsegíti az új szakosztály egyesületi integ-
rációját, javaslatot tesz a mûködési formára
vonatkozóan.

Szabó Andrea
Sport Bizottság elnöke

ÉÉÉÉLLLLEEEETTTT   AAAA   VVVV ÍÍÍÍ ZZZZEEEENNNN



XXV. évfolyam 2. szám 13

Január 30-án a Kisherceg Gyerekház volt a helyszíne annak a kiállítás-
nak, amely az 1939 és 1945 között Magyarországra menekülõ lengyelek
fogadtatását, helyzetét mutatta be.
Az országos feltárás folyamatos, melybe néhány éve kapcsolódott be

Nemoda-StiasnyMárta. ADömsöddel kapcsolatos emlékeket õ kutatja és
koordinálja. Lelkesedése, odaadása a téma iránt eredményesnekmondha-
tó. A kiállítás apropóján részletesen beszámolt a már megtalált, feltárt
dömsödi dokumentumokról.
Magyarországon az említett idõszakban 141 tábormûködött.
Elhelyezkedésüket tekintve fõként az Északi-középhegység, Dél-Du-

nántúl, Alpokalja, Balaton déli területeire, valamint Budapesttõl délkeleti
irányban koncentrálódott. A lengyelmenekülttáborokat számozással azo-
nosították, így Dömsöd a 95-ös, Kiskunlacháza a 94-es, Ráckeve pedig a
96-os számon volt nyilvántartva.
A magyarországi Lengyel Múzeum és Levéltár képanyagából készült

fotókiállítás nyilvánosan elsõként a dömsödi Kisherceg Gyerekházban
vált megtekinthetõvé. Az igényesen összeállított képanyagot Virágh Jó-
zsef, a LengyelMúzeum és Levéltár igazgatójamutatta be.
Elmondta: ezzel az összeállítással kívántak emléket állítani annak,

hogy a II. világháborúban Magyarország befogadta a Lengyelországból
menekülõ civileket, katonákat, rendfenntartókat.
A történelmi események 1939. szept. 1-jén kezdõdtek, amikor Német-

ország megtámadta Lengyelországot, majd szept. 17-én a Szovjetunió is
ugyanezt tette. Néhány héten belül megszûnt a független Lengyelország.
Ekkor indult el több ezer (kb. százötvenezer) lengyelMagyarország felé.
A kiállított nagyméretû képekmagukért beszélnek: � ideérkezõ lengyel

katonák leadják fegyvereiket amagyar katonáknak; � tábori csoportkép; �
munka közben; � hitélet; � oktatás, lengyel iskolák; � barátságok.
A kiállítás témájához illeszkedett az a dokumentumfilm, melyben egy-

kori menekültek s azok leszármazottai emlékeztek vissza az események-
re. A film címe: �Magyar szív�.
A lengyelek úgy érkeztekMagyarországra, mint a béke szigetére, hiszen

itt két évvel késõbb kezdõdött a háború. Iskolák létesültek,melyek közt leg-
híresebbvolt a balatonboglári középiskola, ami hivatalosan elismert érettsé-
gi bizonyítványt adott. Egy másik lényeges oktatási intézmény Vácott mû-
ködött, Lengyel Tiszti ÁrvákHáza néven. Valójában ez egy bentlakásos in-
tézmény volt, ahol a Lengyelországból menekített zsidó gyerekek tanultak.
Úgy kerültek ebbe az iskolába, hogy az internáló táborokba menõ vonatok
ablakán szüleik kidobták õket. (Õkmind túlélték a háborút.) Az intézményt
Henryk Slawik, a Magyarországon mûködõ Lengyel Polgári Bizottság el-
nöke és id.Antall Józsefmenekültügyi kormánybiztos hozta létre.
A levetített dokumentumfilm mozgókép- és hanganyagával átlátható

képet nyújt a lengyelmenekültekmagyarországi tartózkodásáról s a befo-
gadók emberséges hozzáállásáról.
Virágh József néhány szóban bemutatta azt a kétkötetes kiadványt,

melynek szerzõi Krystyna Lubczyk, Grzegorz Lubczyk és Krzysztof
Ducki. Címe: Emlékezés I. Lengyel menekültek Magyarországon 1939�
1946 és Emlékezés II. Lengyel menekültekMagyarországon 1939�1946.
A megjelent munkákban archív felvételek, írott naplóanyagok elevenítik
fel az itt eltöltött idõszakot, bepillantást engedve a táborok életének hét-
köznapjaiba, az emberi kapcsolatokba. A kötetekben Dömsöd, Kiskun-
lacháza és Ráckeve is említést nyert.
Végül amegnyitón résztvevõ vendégek közösen emlékeztek az áldoza-

tokra.
Február 03-án a kiállítás megtekintésére Dömsödre érkezett Andrzej

Kalinowski, a LengyelNagykövetség konzulja. Látogatása alkalmával ta-
lálkozott Bencze István polgármester úrral, majd kegyelettel adózott a
dömsödi katolikus temetõben nyugvó lengyel honfitársak emléke elõtt.

-V.I.-

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany ésVecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Andrzej Kalinowski lengyel konzul
és Bencze István polgármester úr

Az emlékezõk közt BödõMihály ésÁcs Sándor,Dömsöd díszpolgárai

Kiállítás, dokumentum-feltárás, filmvetítés
� Magyarországi lengyel menekülttáborok �
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2014. július 26-án egy régen elballagott osztály ballagásuk 65. évfor-
dulóján gyûlt össze egyik társuk udvarán. Az eseményre a betegeken és
már elköltözött társakon kívül mindenki eljött. Ezt a szép szokást minden
ötödik évbenmegrendezik, idén 13. alkalommal.

Anevek balról jobbra a következõk: Kristófné Csaplár Eszter,
Zsolnai Pál, Dani JánosnéGyöngyösi Borbála, Zsolnai Pálné
BödõErzsébet,Mészáros JózsefnéOroszMargit, Bõdi Ilona,

Fábián Jánosné Csabai Krisztina, Bõdi László, BúsAndrásné Tassi
Irén, Kristóf József, Váradi Gáborné Kiss Julianna, TóthAntalné
RajkóMária, Bakné, Cserna Károlyné SassMária, Laczi Gábor,
Cziráki Jánosné Kovács Ilona, Kovács Lajos, Necsász Imréné

CsizmadiMargit, Balassa József, Balassáné KocsisMária, Bak József.

Jó eltöltötték a napot, folytak a beszélgetések a régmúltról

JancsóAttila

VVoolltt eeggyysszzeerr eeggyy kköözzöösssséégg,, mmiitt nneemm ffeelleejjttüünnkk ssoohhaa

Azalábbi képeketBíróGábortól kaptuk, akinek köszönjük fáradozását.
Egy régi tél emlékét idézik ezek a fotók, amelyek a Kis-Duna jegén
készültek valamikor 1968 körül. Kovács László tanító Úr és osztálya
látható a képeken, amint a tél kínálta örömöket élvezik, a Kis-Duna Piac-
tér melletti szakaszán.

Kovács László tanár Úr és tanítványai szánkókkal

Balról jobbra: Kozák József, Bíró Gábor,Molnár Csaba, Ispán Ignác.

SzabóAndrea � JancsóAttila

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.

Anégy barát Hólapátolás
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�Az igazi boldogság az, amikor észre
sem vesszük; olyan, mint az egészség, a
tiszta víz, a szép táj, a nevetõ csecsemõ,

egy szelíd, jó szándékú mosoly... A boldogság: természetes.�
Müller Péter

A boldogság minden ember számára más és más jelentõséggel
bír. Hogy ki mit azonosít a boldogsággal, azt saját személyisége
határozza meg. Vajon a boldogság képe az, amit a hollywoodi
filmek sugároznak? Vagy talán az elkötelezett élet? A sport? A
spirituális élet? A család?

Valentin-nap alkalmából ezt a tesztet tolmácsolom Önöknek. A
szerelem is boldogsághoz vezet!

Boldog ember Ön?

1. Elégedett-e Ön a jelenlegi anyagi helyzetével?
2. Szokott-e félretenni pénzt szórakozásra? (mozi, koncert,

utazás, színház stb.)
3. Jól fizetõ állása van?
4. Ön a munkahelyén tudja-e érvényesíteni a képességeit?
5. Vannak olyan barátai, akik jóban, rosszban Ön mellett

állnak?
6. Szereti és tiszteli Önt a környezete?
7. Ad-e Önnek elégedettséget a családi élete?
8. Viszonozzák a szeretetét?
9. Párkapcsolatában ugyanannyit kap, mint amennyit ad?
10. Vigyáz-e Ön megfelelõen az egészségére?
11. Szeret sok idõt tölteni a szabad levegõn?
12. Az utazás alkalmával fel szokott-e töltõdni?
13. Szeret sportolni?
14. Szokott-e Ön táncolni?
15. Szeret komolyzenét is hallgatni?
16. A televíziós mûsorok le tudják kötni?
17. Odafigyel-e arra, hogy minél színesebb programokat

szervezzen?
18. Az olvasást jó idõtöltésnek tartja?
19. Vidám ember Ön?
20. Általában hamar elmúlik a haragja?
21. Van-e Önnek hobbija?
22. Õriz-e számos szép emléket a szívében?
23. Vallásos ember Ön?
24. Könnyedén elfogadja a meghívásokat?
25. Az Ön lelkiismerete tiszta?

A kérdésekre Igen, Nem, Néha válaszok adhatóak.

Az Igen válaszok +1 pontot, a Nem válaszok -1 pontot, míg a
Néha válaszok 0 pontot érnek.

Kiértékelés:

17-24 pont: Ön boldog és elégedett ember! Tudja értékelni az
Élet minden apró örömét. Remekül tud és szeret is szórakozni,
illetve másokat is szórakoztatni. Az Élet egy ünnep az Ön

számára, ezáltal mások életét is képes beara-
nyozni a létével.

9-16 pont: Ön általában boldog és elégedett az Életével. Adód-
nak kisebb-nagyobb gondjai, amik miatt nem felhõtlen a
boldogsága. Szerencsére ezeken képes átlépni elég könnyedén.
Ettõl eltekintve jól tud szórakozni, de a gondjai sokszor meggá-
tolják ebben.

0-8 pont: Ön tipikus példája a szélsõséges embernek. Néha
boldog, néha képes depresszióba esni. Úgy gondolja, hogy a pénz
boldogítja. Emiatt kevés dolog az, ami Önnek elégedettséget
nyújt, és nem is tud határtalanul örülni ezeknek. Itt az idõ, hogy
kicsit szórakozzon is! Ha nyitottabb lenne az Élet apró örömeire
is, boldogabban élhetne.

Negatív pontozás: Ön boldogtalan ember. Nem tud örülni az
Életnek. Pesszimista világnézete van. Boldogsága útjában a gátlá-
sai állnak. Sétáljon egyet a természetben és próbálja meg észre-
venni, mennyire csodálatos világ veszi Önt körül!

(Forrás: V. Bodo)

Biricz Márta Enikõ
Mester okl. pszichoterapeuta

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
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Állatorvosi tanácsok
Akutyák ivarzása

Újra tavasz, újra szerelem. Ismerõsen hangzik kutyás berkekben,
hiszen február-március táján jelentkezik az évi elsõ ivarzás (köznyel-
ven tüzelés) a legtöbb szukánál. Jellegzetesen kétszer ivarzó állatfajról
van szó, általában hathavonta tüzel a kutya. A szuka kutya 6-9 hóna-
posan lesz ivarérett, azaz ekkor ivarzik elõször (kisebb testûek elõbb,
nagyobb testûek késõbb), ugyanakkor ez nem egyenlõ a tenyész-
érettséggel. Bár a nemi hormonok már dolgoznak, de a test felépítése,
fejlõdése még nem teljes, ezért a tenyészérettség (amikor szukánk már
biztonságosan ki tudja hordani a vehemet) késõbbre tehetõ. Tenyész-
érettségük a második, még inkább a harmadik tüzelés idejére tehetõ,
amikor elérte a fajtájára jellemzõ méretet, testtömeget. Egyes fajta-
klubok és tenyésztõi szervezetek a tenyésztési szabályzatukbanmegha-
tározzák, hogy a szuka kutyát mikor szabad legkorábban fedeztetni és
hány éves korig tartható tenyésztésben, ez utóbbi általában a 8 éves kor.
Ha az ivarzás 16-18 hónapos korig nem történik meg, hormonkezelés-
sel esetleg beindítható a ciklus.
A tüzelést jobb minél elõbb észlelni, akár párosítani szeretnénk,

akár épp ezt elkerülni. Kedvencünk viselkedése megváltozik,
nyugtalanabb lesz, kelleti magát. A szuka kutya ivarzása 3 sza-
kaszra osztható, és összesen kb. 3 hetet jelent. Megjegyzem, hogy
a tüzelés semmiféle hasonlóságot, párhuzamot nem mutat a nõk
menstruációjával, alapvetõ oktani és funkcióbeli különbségek van-
nak a kettõ között! A szuka kutya tehát nem menstruál! Az elsõ 7-
10 napban figyelhetõ meg a véres ivarzásos nyák (csöpögtetés)
megjelenése, a péra duzzanata, kipirultsága, a kanok érdeklõdése,
de ilyenkor a szuka nem tûri még a kan közeledését. Ennek az idõ-
szaknak a hossza kortól, egyedtõl függõen változhat. A második
szakaszban alkalmas a szuka a termékenyítésre, fedeztetésre. A
péra kissé összeesettebb az elõzõ szakaszhoz képest, ilyenkor a
kanok érdeklõdése fokozódik, általában a �vérzés� is alábbhagy, a
szuka �megáll� a kannak, azaz farkát félrecsapja és tûri a felugrást,
majd a fedezést. Ez a szakasz 2-3 napra tehetõ, hogy pontosan
mikor következik be, az nagyon fajta- és egyedfüggõ! Legkoráb-
ban a 9. napon, de általában a 14-16. napon alkalmas a fedeztetés,
nem ritka azonban az sem, hogy egyes tenyész szukák a 17-20.
napon veszik fel elõször a kant. Az utolsó szakasz kb. 5-7 napig
tart, a folyamat �lecseng�.
Az ezt követõ 2 hónap a vemhesség ideje, de ha nincs megter-

mékenyülés, akkor hormonálisan egy ún. �álvemhesség� zajlik le. Az
ivari ciklussal összefüggõ gennyes méhgyulladás tünetei is ebben az
idõszakban jelentkezhetnek. Ezt követi egy 4 hónapos hormonálisan
(nemi) inaktív idõszak. Így a két tüzelés között kb. 6 hónap telik el.
Itt hívnám fel a figyelmet, hogy mind a tüzelési periódus hossza,

mind a két tüzelés között eltelt idõ egyedenként változhat!

dr. Siket Péter
állatorvos

Dömsödi Kedvencekért
Egyesület!

Már több alkalommal is hírt adtunk,
hogy Dömsödön mûködik a Dömsödi
Kedvencekért Egyesület! Bár sajnos még
mindig megy a mindenféle iratbeadás a
cégbírósággal, remélhetõleg a decemberi
hiánypótlás volt az utolsó, és innen min-
den rendben mûködhet! Ám addig sem
tétlenkedünk!ADömsödiÖnkormányzat
honlapján most már naprakészen talál-
hatók a jelenlegi befogott kutyusok és

adataik! Aki az egyesülettõl fogad örökbe, annak biztosítjuk a ked-
vezményes chipelést, oltást és az ivartalanítást is! Védenceink nagyon
várják szeretõ gazdák jelentkezését! Örökbe fogadással kapcsolatban ke-
ressenek bizalommal a +36 70 362 4155-ös számon.
Jelenleg civil szervezetként önkéntes munkával és adományokkal tart-

juk fenn magunkat! Az önkormányzat kenneljében lévõ kutyákon kívül
több ideiglenes befogadóval dolgozunk együtt. Ezeknek a kutyáknak az
élelmezése a mi feladatunk, a kennelben lévõ kutyáknak az etetéséhez
hozzájárul az önkormányzat is minden hónapban egy kisebb összeggel!
Tudni kell, nem kérünk pénzt!!! Amire szükségünk van folyamatosan, az
a táp, kullancs- és bolhairtó szerek, gyógyszerek, edények, és ha valaki-
nek van használaton kívüli kutyaháza, azt is szívesen vesszük!!! Sze-
retnémmindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy nagyon fontos, hogy
kedvenceiket hivatalosan bejelentsük az önkormányzatnál, ennek nem
megtétele bírságot von maga után! Nagyon fontos még az állatok chip-
pelése és oltása!! Nagyon sok esetben a megtalált kutyákat � ha van azo-
nosító jelük � szinte pillanatok alatt haza tudjuk juttatni a gazdához! Az
ivartalanítást nem gyõzzük hangoztatni, hogy milyen fontos, hiszen a
nem várt szaporulatot nem gyõzik a menhelyek és egyesületek befogadni
és gondozni, és egészségügyi szempontból is bizonyított, hogy kevesebb
a daganatos megbetegedés ezeknél az állatoknál! Ha bármilyen kérdés
merülne fel akár az örökbefogadással kapcsolatban, akár chip, oltás és
ivartalanítással kapcsolatban, kérem keressenek bátran a megadott tele-
fonszámon! Akik támogatják jelenleg is munkánkat, azoknak nagyon
szépen köszönjük amagunk és védenceink nevében is!!! Nagy elõrelépés
az, hogy a közel két év alatt amióta felügyeljük a kóbor kutyák és bántal-
mazott kutyák sorsát, nagyon nagy elõrelépés történt, ami annak köszön-
hetõ, hogy szépen lassan mindenki megérti, mit is jelent a felelõs kutya-
tartás!! Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és ha valaki kedvet kapott,
hogy támogassamunkánkat, azt nagy örömmel vesszük!

PicardAnnaÉva

Vásárnaptár
Február 08. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Február 22. Dunaújváros, országos kirakodóvásár,

Nagykõrös, Frigyes-napi vásár
Március 08. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
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Keresztyén élet
Az Egyetemes Imahéten elhangzott prédikáció

Szeretõ Urunk! Köszönjük, hogy újra itt le-
hetünk színed elõtt, és köszönjük, hogy Te is itt
vagy. Vársz minket, mint egykor a samáriai asz-
szonyt a Jákób kútjánál. Arra kérünk, hogy ha-
jolj le hozzánk, emelj magadhoz, beszélgess ve-
lünk, Te gyõzd le azt a távolságot, aminek az
okai mi vagyunk közted és köztünk. Te szólíts
meg bennünket most Igéd és Lelked által, gyó-
gyítsd életünket, növeld a mi hitünket, Úr Jézus
Krisztus! Ámen.
�Samárián kellett pedig átmennie, és így ju-

tott el Samária egyik városához, amelynek Sikár
volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz,
amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. Ott volt
Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva le-
ült a forrásnál, az idõ dél felé járt. Egy samáriai
asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá:
�Adj innom!� Tanítványai ugyanis elmentek a
városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai
asszony ezt mondta: �Hogyan? Te zsidó létedre
tõlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?�
Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal.
Jézus így válaszolt: �Ha ismernéd az Isten aján-
dékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj in-
nom! te kértél volna tõle, és õ adott volna neked
élõ vizet.� Az asszony így szólt hozzá: �Uram,
merítõ edényed sincs, a kút is mély: honnan ven-
néd az élõ vizet? Talán nagyobb vagy te atyánk-
nál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki
maga is ebbõl ivott, sõt fiai és jószágai is?� Jé-
zus így válaszolt neki: �Aki ebbõl a vízbõl iszik,
ismét megszomjazik, de aki abból a vízbõl iszik,
amelyet én adok neki, soha többé meg nem
szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává
lesz benne.� Az asszony erre ezt mondta:
�Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjaz-
zam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni.�
(János 4, 4-15)
Kedves Testvérek! Amikor a samáriai asz-

szony elindult üres vedrével a Sikár városa köze-
lében levõ Jákób kútjához, még nem tudta, hogy
Jézussal, az Isten Fiával fog találkozni. De Jézus
tudta. Jézus látta azt is, amikor Nátánael a fügefa
alatt ült, azt is tudta, mikor Zákeus elrejtõzött a
lombok között. Jézus látta azt is, amikor ez az
asszony elindult az üres edényével. Jézus tudta,
hogy találkozni fognak. Az asszony végezte a
maga munkáját, és egyszer csak arra lett figyel-
mes, hogy Jézus társaságában találja magát. És
mégis Jézus lett az õ számára is a Szabadító. Õ
gyógyította ki sokféle nyomorúságából. Sõt rajta
keresztül egy egész város Szabadítója lett.
Jézus látott téged is, Kedves Testvérem,

ahogy elindultál ma ide, és amikor beléptél ebbe
a hajlékba, Õ már várt téged itt, mert találkozni
akart veled. Értünk is ide jött, mint egykor azért
az asszonyért a Jákób kútjához, és hogyhaÕ jön,
nekünk is jönnünk kell, mint annak az asszony-
nak éppen akkor és éppen oda. Az asszony pél-

dája arra is rávilágít, hogy teljesen mindegy Jé-
zus számára, hogy honnan és hogyan jövünk és
milyen korsót cipelünk. Hozhatjuk az éhségün-
ket, amit talán már nem érzünk, a lelki szomjú-
ságunkat, ami talánmár nem is gyötör.A lényeg,
hogyÕ vár itt, és hogyÕ vár, elkészítette a talál-
kozást, mert egyen-egyenként nagyon fontosak
vagyunk neki. Tudja anélkül, hogy elmonda-
nánk neki, mi a nehéz, mi fáj, és Õ tudja egyedül
azt is, mitõl könnyebbül a teher, mitõl gyógyul-
nak a sebek. Õ kész arra, hogy önzetlenül, érdek
nélkül, csak a mi érdekünket nézve szóljon bele,
nyúljon bele az életünkbe gyógyító kézzel. Ígé-
retünk van arra, hogy életünk útján, kutak mel-
lett és pusztaságban vár bennünket a mi Urunk
Jézus, ésmegszólít minket.
Tudjuk, nagy dolog volt, hogy megszólította

Jézus a samáriai asszonyt. A zsidók és a samári-
aiak között áthághatatlan fal volt, a gyûlölet fala,
a megvetés fala, a kölcsönös vetélkedés fala.
Egy világ választja el õket egymástól. Az egyik
zsidó, a másik samáriai, az egyik férfi, a másik
csak nõ,másodrendû ember (talán nem is igazán
ember, hiszen akkoriban még azon is vitatkoz-
tak, van-e a nõnek lelke). Jézus rabbi, ezt az öltö-
zéke is mutatja, a másik meg egy senki. Jézus
szent ember, az asszony meg a �falurossza�. Ez
a fal olyan magas és olyan vastag, hogy ezen
még emberileg átkiabálni is lehetetlen. De Jézus
egyszerûen átszól ezen a falon: �Adj innom!�
Jézus egyetlenmondatával eltörli, ledönti, szinte
leradírozza ezt a falat.
Úgy van a mi életünkben is, hogy falakat épí-

tünkmagunk köré, szívünk köré, családunk köré,
gyülekezetünk, egyházunk köré, a népek is látha-
tatlan falakat építenek egymás közé. A gyûlölet
és a megvetés fala választ el egymástól. De ami-
kor megjelenik Jézus az életünkben, átszól eze-
ken a falakon, és ezeket a falakat egyetlen moz-
dulattal porba dönti. Amikor Jézus ott van az éle-
tünkben ésmegszólít, leomlanak a gyûlöletfalak,
és meg tud bocsátani egyik ember a másiknak,
egyszerre a másikban meglátjuk azt az üres edé-
nyû, szomjas embert, akik magunk is vagyunk.
Csodálkozik is az asszony: ��Hogyan? Te zsidó
létedre tõlem kérsz inni, mikor én samáriai va-
gyok?�Mert a zsidók nem érintkeztek a samária-
iakkal�. Ez lett volna természetes ott a Jákóbkút-
jánál Jézustól is: nem megszólítani ezt az asz-
szonyt, hanem a fejét is elfordítani. De Jézus fe-
lülemelkedik ezen. Õt nem kötelezi semmiféle
elvárás, benne semmi ilyen indulat nincs. Testvé-
reim, Jézus azért vártma este bennünket itt, hogy
találkozzunk vele, és ebben a találkozásban le-
omoljanak bennünk is a falak. Mert ahol Jézus
van, ott nem lehet harag, sértettség, ott szeretet és
megbocsátás kell legyen, még akár egyoldalúan
is. És ha ez nem megy, mert sokszor érezzük,
hogy nem megy, készek vagyunk-e könyörögni

azért, hogy adjon ehhez erõt? Tud adni erõt! Ki
tudja ûzni a szeretetlenséget a szívünkbõl, ésmeg
tud tölteni azÕ szeretetével. De tudunk-e könyö-
rögni azért: Istenem, aki Jézusért nekemmindent
megbocsátottál, segíts arra, hogy én is megbo-
csássak a másiknak! Hogy tudjam a másikat kü-
lönbnek tartani otthon és a munkahelyen, az ut-
cán, a gyülekezetben, még akkor is, ha nem kü-
lönb. Hogy ne szóljam meg, ne vessem meg, ne
elõítélettel közeledjek hozzá, szeressem. Ha ez
sikerült, az mindig csoda, Isten tette. Neki van
hatalma erre.
Õ, Isten Fia minden elõítélet nélkül elkezd

beszélgetni ezzel az asszonnyal. Kéri õt: �Adj
innom!� Azt mondhatnánk, hogy két szomjas
ember találkozik a kútnál. Az egyik tudja, hogy
szomjas � testi értelemben. Amásik nem ismer-
te fel még, hogy szomjas � lelki értelemben. Jé-
zus azért kér inni ettõl az asszonytól, hogy felis-
mertesse vele lelki szomjúságát. Azért kér tõle
vizet, hogy õ adhasson majd neki élõ vizet,
hogy adhasson neki szívet megtöltõ mennyei
vizet. Ne félj azért, Testvérem, ha Jézus meg-
szólít téged, és kér tõled. Jézus mindig azért kér
tõlünk, hogy helyébe sokkal nagyobbat adhas-
son, hogy egyre többet adhasson. Elkéri tõlünk
a bûnt, hogy helyébe adhasson bocsánatot, elké-
ri tõlünk az idegességet, hogy cserébe adhasson
békességet, elkéri tõlünk a pénzünket, hogy
cserébe adja azt, amit nem lehet pénzen megvá-
sárolni, elkéri az idõnket, ami olyan hamar el-
múlik, hogy adjon helyette el nem múló, örök
életet. Ne féljünk, amikor Jézus kér tõlünk vala-
mit, amikor valamit érte fel kell áldozni, mert
amikor így adunk, mindig gazdagabb lesz tõle
az életünk. A szomjas Jézus, a szomjas Isten ké-
pe van elõttünk, aki tõlünk kér inni. Nem neki
van rá szüksége, hanem nekünk. Ha kér, ne félj
adni. Nem kér olyan nagyot, ami kárunkra len-
ne vagy lehetetlen. Nem kér olyan nagyot, ami-
nél ne adna Õ nagyobbat. Ha sokszor üres az
életünk, mint annak az asszonynak a vedre,
amikor a kútra ment, az csak azért van, mert
nem merjük magunkat odaadni neki, beérjük a
ciszterna vizével, és ezért nem tudjuk megta-
pasztalni, hogy Õ egész életre szólót, örök élet-
re szólót, élõ vizet adna.
És itt van elõttünk a szomjas asszony képe is,

aki ki tudja, mi mindennel próbálta már oltani a
szomját, és nem sikerült.Mindig újra kellett kez-
deni, mindig újra menni a kútra, mindig új férjet
keríteni, mindig új élményt keresni. Adna õ vi-
zet Jézusnak, de tele volt kétellyel. �Uram, me-
rítõ edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd
az élõ vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál,
Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki ma-
ga is ebbõl ivott, sõt fiai és jószágai is?� Még
ebbõl a kútból se tudsz meríteni, mert mély,
nincs hozzá edényed sem. Örülünk, hogy ez a
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ciszterna egyáltalán van, mert enélkül az egész
város elpusztulna. Nem talált itt senki forrásra,
még Jákób sem, meg azóta sem senki. Te na-
gyobbnak mondod magad Jákóbnál, te tudsz itt
egy forrást? Hiszen a forrásvizet nevezték akko-
riban élõ víznek.
Valahogy sokszor nekünk is ilyen kételyeink

vannak. A kút mély, s a boldogság vize olyan
nagyon-nagyon mélyen csillog odalent. Annyi-
szor megpróbáltunk meríteni belõle. Mélyre en-
gedtük a vedret, a szívünket, mélyre bocsátottuk
a reménység és a küszködés köteleivel, de olyan
sokszor elszakadt a kötél, vagy nem ért el,
ameddig szerettük volna, és olyan sokszor üre-
sen jött vissza a veder. Mély a kút, mély az élet,
elérhetetlen a boldogság és a békesség, és neked,
Jézus, még merítõ edényed sincs, nincs pénzed,
vagyonod, hatalmad, géped, technikád, ami után
rohan ez amai világ.Mivel tudsz te nekemmerí-
teni, mit tudsz te nekem adni?
Jézus felelt az asszony kétségeire, és felel a

miénkre is: �Aki ebbõl a vízbõl iszik, ismét meg-
szomjazik, de aki abból a vízbõl iszik, amelyet én
adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert
örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.� Tu-
dok én ilyen vizet adni, s ha tudnád, hogy ki az,
aki beszél veled, és hogyha ismernéd az Isten
ajándékát, akkor nem kérdeznél, hanem idead-
nád a vedret, a szívedet, hogy merítsek bele én
az örök életre buzgó víz forrásának vizébõl. Ha
ismernéd az Isten ajándékát! Hidd el, nem az a
bajod, hogy hol erre, hol meg arra szomjazol,
hanem hogy nem ismered még õt, aki azért jött,
hogy ne maradj szomjas, hanem boldog, gaz-
dag, tartalmas életû emberré válj. Hogy emberré
válj, Isten gyermekévé. Aki nem gazdátlanul
csetlik-botlik ebben a világban, hanem akinek
Atyja van, otthona van, küldetése van. Aki nem
okoskodik, ha valamit kérnek tõle, hanem ad,
mert van mibõl, van mivel: szeretettel. Azért
voltak az asszonynak kételyei, mert nem ismerte
az Isten ajándékát, ott volt Jézusmellett, ésmég-
sem tudta, hogy az Isten Fiával beszél. Ezért
nem változott meg az élete. Mert nem elég csak
látni Jézust, nem elég csak találkozni vele, még
beszélgetni sem elég vele, ez csak a kezdet. Fel
kell ismerni benne az Isten Fiát. Ha Jézusban
nema szomjas embert, nem is a rabbit, hanemaz
Isten Fiát látjuk, akkor változikmegminden. Ha
igazán ismerjük az Isten ajándékát, az Isten tes-
tet öltött szeretetét, mennyivel másképp állunk
meg a gondok mellett, mennyivel másképp ál-
lunk meg a nehézségek, betegségek, de még a
sírok mellett is. Ha ismerjük az Isten ajándékát,
mennyivel más az egész életünk! De sokan és
sokszor úgy vagyunk, hogy Jézusmellett állunk,
hallgatjuk is õt, de mégsem ismerjük fel Õt.
Ezért rázzameg jelképesen Jézus ezt az asszonyt
és bennünket is: ha tudnád, kivel beszélsz, akkor
te kérnéd azt a vizet.
Aztmondhatnánk, pedig ennek az asszonynak

sokkal könnyebb dolga volt, hiszen szemtõl
szemben látta Jézust. Mi viszont már sokkal töb-
bet tudunk az Isten ajándékáról. Hozzánkmár az
a Jézus szól, aki meghalt értünk a kereszten, aki

vérét ontotta a mi bûneinkért, és aki feltámadt a
mi örök életünkért. Aki úgy szeretett minket,
hogy életét adta az õ barátaiért. Õ szólma is hoz-
zánk, hogy adjuk oda neki boldogan a vedret, a
mi szívünket, hogy Õ tölthesse meg élõ vízzel,
hogy soha többé ne szomjazzunkmeg.
Néhány szív-vederben keserû víz van, a má-

sik üres. A harmadik repedezett, a negyedik fá-
jó, és így tovább. Hozzuk a szívünket, hogyme-
rítsünk ebbõl a kútból, hogy vigyünk haza egy
kicsi békességet, egy kicsi reménységet, egy ki-
csi örömet, amirõl aztán hamar észrevesszük
szomorúan, hogy máris elfogyott, menni kell
megint. A kút mellett ül Jézus, és látja, ahogy
jövünk. Csak úgy érdemes erre a kútra jönni, ha
Õt megtaláljuk a kút mellett, ha neki adjuk át a
vedret, a szívünket, hadd töltse meg Õ élõ víz-
zel, el nem fogyó vízzel, el nem fogyó erõvel, el
nem fogyó békességgel és szeretettel. Mert
minden olyan békesség, boldogság, erõ és sze-
retet, amit máshonnan merítesz, az elfogy egy-
szer, sokszor nagyon hamar, de az Õ ereje, az Õ
szeretete soha el nem fogy. Ezért add oda neki a
szív-vedredet, hadd töltse meg Õ, hogy vihess
haza élõ vizet.
A samáriai asszony ezt kérte: �Uram, add ne-

kem azt a vizet!�Õmégmindig csak amegiható
vízre gondolt. Milyen jó lenne, nem kellene töb-
bet ide jönni, cipekedni.Milyen sokszor gondol-
juk mi is így: valami aktuális szükségemen se-
gíthetsz, de az egész életemmaradjon érintetlen.
Valamit, amire most szükségem van, azt add
meg, hiszen te gazdag Isten vagy, de azután
hadd menjek el ezzel az ajándékkal. Jézus ezt
nem engedi, mert ezzel nem segítene rajtunk. Õ
valami olyat akar, ami végleges ésmindent átfo-
gómegoldás, ami életmegoldás.
Készek vagyunk-e elfogadni tõle ezt a mást,

mint amit kértünk és vártunk? Elhisszük-e, hogy
rá van szükségünk mindenekfelett? És mit vá-
runk tõle? Valami csodavizet, hogy ne kelljen
többé a kútra járnom, vagy új életet, ami túléli
majd halálomat is: örök életet? Merjük bátran
kérni: Uram, add nekünk ezt a vizet, ezt a szerin-
ted való élõ vizet, és segíts, hogy haza is vihes-
sünk belõle. Ámen.
Atyánk, köszönjük, hogy nem vagy tõlünk

messze, mert megígérted, hogy közel vagy
mindazokhoz, akik hívnak Téged, és összetört
szívvel vágynak utánad. Megvalljuk Neked,
hogy olyan sokféle szomjúság gyötör minket is.
Szomjasak vagyunk szeretetre, szeretõ családra,
elismerésre, hálára, egészségre, békességre � el
sem tudnánk sorolni, mi mindenre. Köszönjük,
hogy nyújtod felénk ajándékozó kezedet, s nem
azt nézed, hogy mit érdemlünk. A Te kezedben
sokszormás van,mint amit kértünk.Mi kútvizet
akarunk, te élõ vizet kínálsz. Segíts megérte-
nünk, hogy amit te adsz, az több, mint amire
vágytunk, és segíts, hogy tudjuk azt elfogadni.
Köszönjük kimondhatatlan ajándékodat, Jézust.
Köszönjük, hogy úgy ismerhetjük õt, mintMeg-
váltót. Add, hogy elfogadjuk Õt személyes
Megváltónknak, és benne megleljük az örök
életre buzgó víz forrását. Ámen.

Szeretettel meghívjuk
minden kedves Nõtestvérünket
aNõkÖkumenikus

Világimanapja alkalmából
2015.márc. 7-én szombaton du. 3 órakor,

a Dömsödi ReformátusGyülekezeti Házban
tartandó istentiszteletünkre.

Alkalmunk szeretetvendégséggel zárul.
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Szabóné Lévai Csilla lelkipásztor
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Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésrekötelezettek, kérjük, hogyegyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk1%-át:

�Magyarországi Református Egyház
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�MagyarKatolikus Egyház
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�Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!
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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

Elmentél�
Itt hagytál minket. Siettél, de nem hazajöt-

tél, hanem el, messzire � decemberben
esõben, hidegben.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a döm-

södi Polgárõrségnek, Rendõrségnek és Kö-
zösségünk tagjainak, akik önzetlenül, lelkiis-
merettel segítséget, támogatást nyújtottak
szeretett férjem és édesapánk keresésében,
megtalálásában.
Józan László 2014. december 21-én,

77 évesenment el a földi életbõl.
Hiányzol a családodnak, az ismerõsöknek

és mindazoknak, akik szerettek!
Gyászolja õt: Özvegye és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

�A halálnak éjszakája Õt nem adja vissza
már, Mert a sírnak jéghazája Át nem léphetõ
határ. Legyen sírodon béke, Aludd csende-
sen álmodat, Tisztelõid kegyelettel Állták
körül sírodat.�

Köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

OROSZ JÓZSEF
sírjára koszorút, virágot hoztak és gyászunk-
ban velünk éreztek.

Felesége, Fia és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

�Amúltba visszanézve valami fáj,
Valakit kerülünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
Mégmost semhisszük el, hogyhiábavárunk.�

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

ROGOCZ ISTVÁNNÉ
szül. BÕDI PIROSKÁT

utolsó földi útján elkísérték, és mély fájdal-
munkban osztoztak velünk

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

�Küzdöttél de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.�

(Tóth Árpád)

Köszönetünket fejezzükkimindazoknak, akik

PREIZAKANTAL
búcsúztatóján részt vettek, fájdalmunkban
velünk éreztek.

Gyászoló család

�ÚJRA HÍV A TÁROGATÓ!�
Jótékonysági est a SzõnyiKárolyOtthon javára

2015.március 28. szombat 17 óra

Jegyek kaphatók március 1-jétõl a dömsödi Református Lelkészi
Hivatalban, az OMK-ban és a terjesztõknél.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Suli Persely
1%

Tisztelt Adózó!

Kérem, hogyADÓJA1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi István

Általános Iskola

Suli Persely Alapítványa
részére.

Adószám: 18679212-1-13

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

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

Tisztelettel:Korona Sándor, egyesület elnöke

Kedves Olvasóink!
Az önök 2014. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják

civil szervezetek, egyesületek javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel
és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DDDDÖÖÖÖMMMMSSSSÖÖÖÖDDDDÉÉÉÉRRRRTTTT
AAAALLLLAAAAPPPP ÍÍÍÍTTTTVVVVÁÁÁÁNNNNYYYY

részére.

Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk

majd, amelyeket az önkor-
mányzat költségvetésébõl

nem tud támogatni.

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

Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.

KedvesOlvasók!
AProMusica AlapítványDömsöd sok
éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézményt.

Ezúton kérjük az adófizetõket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák
az iskolát az alapítványon keresztül.

Az alapítvány neve:
ProMusicaAlapítvány

Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel és köszönettel:
a kuratórium

Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a
2014. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek

ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új

irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOT-

TAK NEVÉBEN ELÕRE IS KÖSZÖN-
JÜK!

TISZTELT

SPORTTÁRS!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület

Adószámunk:
19833293-1-13

H.E.Önkormányzata

Felhívás!
Tisztelt adózó!

Kérjük, adója 1%-ával támogas-
sa aDömsödi Polgárõrséget,

mert a közbiztonság közös
érdekünk!

Adószámunk: 19177847-1-13

Tisztelt
Olvasók!

Kérjük, hogy támogassák a
Dömsödi Tûzoltó Egyesületet

adójuk 1%-ával.

Az egyesület adószáma:

18688320-1-13
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Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

Születtek:
Jónás Csaba – Huszárik Anikó

CSABA

Selmeczi Zoltán András�
Kiss Zsuzsanna Laura

LINDA ZOÉ

Czikai István � Mócsán Cecília
ANDRÁS ISTVÁN

Markó István � Siket Boglárka
MÁTÉMILÁN

Házasságot kötött:
Richter Attila – Bencze Emília

Elhunytak:
Józan László 78 éves
Rogocz Istvánné Bõdi Piroska 88 éves
Preizak Antal 79 éves
Szabó Istvánné Szekeres Terézia 75 éves
Hegedûs Józsefné Horváth Zsófia 94 éves
Szakács László 53 éves

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr.WagnerViktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelõ:Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-
11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedd, szerda és péntek: 8-12 óráig,
hétfõ és csütörtök: 13-18 óráig

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

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi

Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ

Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: február 25.

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

Várhatómegjelenés:március eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:Bencze István, BiriczMárta
Enikõ, BudainéDoroszlay Judit, Budai Szilvia,
GáspárLászló,Habaczellerné Juhász Judit,
HorváthBéla, JancsóAttila,KoronaSándor,

KöntösÁgnes,OrbánnéKiss Judit, PicardAnna,
RichterGyuláné, Siket Péter, SzabóAndrea,

SzabónéLévaiCsilla, Szoóné BodrogiEmõke,
TóthnéPorvayZsuzsa,VarsányiAntal.

Készült 800 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

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

GáborÁron u. 2/a

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idõ: hétfõtõl�csütörtökig: 17.00�07.00
óráig; péntek: 12.00�07.00 óráig, hétvége és

ünnepnap: 07.00�07.00 óráig.

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

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs

Dömsödi Körzeti Megbízotti Irodája
közvetlenül hívható telefonszáma

a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám

bármely okból pillanatnyilag
nem kapcsolható, úgy kérjük,
hogy a 112-es központi számot

szíveskedjenek hívni.

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

AMagyarKorona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720
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ADömsöd központjában álló térképes tábla három év után, 2014 decemberében megújult az utcanév- és térképi módosításokkal,
a termelõ és szolgáltató cégek bemutatkozásával együtt. Beltéri változata, az 1 m x 70 cm-es, B/1-es méretû falitérkép az intézmények,
szolgáltatók falain, a nagy utcai térképes tábla pedig az 51-es fõút dömsödi közlekedési lámpájánál, a CBAparkolója melletti téren

tájékoztatja az érdeklõdõket. Mindezek digitális változata is elérhetõ a www.domsod.hu honlapon.

MEGÚJULT A TÉRKÉP

Cikk a 13. oldalon

Fotó: Vass

ahol Virágh József, a LengyelMúzeum igazgatója kalauzolta a vendégeket


