
Az �56-os forradalom ünnepi megemléke-
zését idén is a mûvelõdési házunkban tartot-
tuk. Nem okozott meglepetést, hogy ismét a
Ju és Zsu Társulat szolgáltatta a mûsort. A
Nagy Seby által rendezett �egyfelvonásos
pszichodráma� újszerû volt és nagyszerû!
Csak ismételni tudom önmagam: nagyon jó,
hogy ennyi tehetséges fiatal egyre inkább
meghatározó kulturális életünkben! Szûcs Ju-
lianna képviselõ asszony ünnepi beszédében
a hõsöket példának állította a mai fiatalok elé.
Nagyon tetszett az a párhuzam, amelyben
összevetette a forradalom során Hazánknak
beígért nemzetközi segítséget a sorsunkat
most is nagyban befolyásoló � csak európai
összefogással megoldható � migráns helyzet-
tel! Szervesen illett a mûsorhoz és az ünnepi
beszédhez Vitéz Hajdú Szabolcs, �56-os hõs
visszaemlékezése. Egyszerû, közvetlen elbe-
szélése visszahozta számunkra a forradalom
hangulatát. Köszönöm minden szereplõnek!

Október elsõ napjaiban Knüllwaldban,
testvérvárosunkban jártunk. A német újra-
egyesítés huszonötödik évfordulóját ünnep-
lõ rendezvényeken ugyancsak a Ju és Zsu
Társulat fiataljai adták a mûsor gerincét.
Fergeteges sikerük után � nem elõször � én
is fogadhattam a gratulációkat! Ünnepi kö-
szöntõmben arról beszéltem, hogy nagy örö-
mömre szolgál, hogy a határnyitással némi
segítséget adhattunk a német újraegyesítés-
hez vezetõ út könnyebb megtételéhez annak
a Németországnak, amelyhez politikai fel-
építményünk, gazdaságunk ezer szállal kap-
csolódik ma is.
Az ivóvízzel kapcsolatos aktualitásról egy

külön írásban tájékoztatom az érdeklõdõket.
Most csak annyit, hogy a dekantált víz elve-
zetése (az a víz, amelyet a Rákóczi úti árok-
ban látnak elvezetni) továbbra sem végleges.
A hét második felében megyek a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumba ez ügyben tár-

gyalni. Jó lenne még ebben az évben megta-
lálni a végleges megoldást!
Az RSD projekt (Duna-parti csatornázás)

kiviteli munkái befejezõdtek. Ez persze nem
jelenti azt, hogy valamennyi érintett ingatlan
azonnal ráköthet a rendszerre, de 2016 dere-
káig ez a cél. Az utak helyreállítása kevés ki-
vétellel megtörtént. Mindenhol jobb minõsé-
gû utat kaptunk vissza használatra, mint volt
a beruházás elõtt. A mart aszfaltos utaknál
elkezdõdött a kátyúsodás, ezt nemsokára ja-
vítani fogják. A zúzottköves utcák megerõsí-
tése a tavaszi idõszakban várható.
Ha már az utaknál tartunk, akkor el kell

mondanom, hogy értesüléseim szerint a Kor-
mány jövõre a közmunka programot kiegé-
szíti útfelújítási, karbantartási programmal.
Már most készülünk arra, hogy alakítsunk
egy nyolc-tízfõs brigádot, amelynek semmi
más dolga nem lesz, mint az útjaink folyama-
tos karbantartása. A hírek szerint eszközbe-
szerzésre is lesz lehetõségünk. Számunkra
nagyon fontos lenne beszerezni egy padka-
nyesõ gépet, mert szinte valamennyi utunk
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ú �Egy kiállítás margójára� 20. o.

ú November 1. Mindszent 22. o.
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Folytatás a következõ oldalon.

Õszi Duna-part
Fotó: Fábián Ilona Krisztina
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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

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. november 25. szerdán

15-16 óráig

LÁZÁR JÓZSEFLÁZÁR JÓZSEF

képviselõ úr, aNépjóléti Bizottság
elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási
ésMûvelõdési Központ

legnagyobb problémája a magas padka, amely
nem engedi elfolyni a csapadékvizet!
A Leader mozgalom keretében a Felsõ-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez
csatlakoztunk. Ebbõl a forrásból ebben a cik-
lusban komoly önkormányzati fejlesztések tá-
mogatására nem kerül sor, de a vállalkozók
dömsödi viszonylatban is jelentõs összeghez
juthatnak. Már most kérek mindenkit, hogy fi-
gyeljék a pályázatokat, hogy minél több vi-
dékfejlesztési pénz nálunk kerüljön elköltésre.
Újabb képzõmûvészeti kiállítás csodálói le-

hettünk a Dömsödi Református Gyülekezeti
Házban! Ezúttal Mözsi-Szabó István festmé-
nyeivel találkozhattunk. A nagyszámú érdek-
lõdõ jó hangulatú megnyitón ismerkedhetett
meg az igen termékeny mûvész alkotásaival!

Az elmúlt szombaton Kunszentmiklóson
jártam, mert a Baksay Sándor Református
Gimnáziumból kaptam meghívót az új isko-
laszárny ünnepélyes átadására. Orbán Viktor
miniszterelnök úr ünnepi beszédébõl csak
egy rövid részletet szeretnék idézni: �Nem
találhatnánk beszédesebb képet a mai napon,
a Reformáció 498. évfordulóján ennek a tör-
ténelmi eseménynek és az esemény mélyén
rejlõ lényegnek az illusztrálására, mint éppen
a kunszentmiklósi iskola megújítását�. Ne-
künk, dömsödieknek igazán fontos volt ez az
ünnepélyes aktus, hiszen nagyon sok végzõs
nyolcadikosunk választja ezt a középiskolát!
Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy azt
mondjam, így lesz ez a jövõben is!

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

A vizünk klórtartalma
Kedves Lakótársaim!
Ma délelõtt a Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Fõosztályának fõorvosa

fogadott bennünket (Jasper Lóránttal, a DAKÖV igazgatójával voltam). Megkeresésünknek
egyetlen célja volt, a vizünk klórozásának a teljes elhagyása, illetve ennek a kérésnek az engedé-
lyezése. Egy bõ héttel ezelõtt megígértem, hogy beszámolok a tárgyalásunk eredményérõl. Nos!
A végeredmény inkább kudarc, mint siker! A Fõorvos asszony ugyanis ragaszkodik a klórozás-
hoz! Többmint egy órát töltöttünk a hivatalban, de ez idõ alatt sem sikerültmeggyõznünk a jelen
lévõ fõorvost, a helyettesét és a dömsödi referensmunkatársat. Több oldalról is alátámasztották a
döntésüket. Az egyik ok, hogy a projekt maga is klóros �utógondozást� rendel el. Ettõl semmi-
lyen körülmény között sem térhetnek el. A legutóbbi vízminta eredményét is elénk citálták,
amelyben egyes baktériumtörzsek nagyobb számban vannak jelen a normálisnál. Ezek most
nemveszélyesek, de klórozás nélkül annyira elszaporodhatnak, hogy fertõzhetnek, és ennekkoc-
kázatát nem vállalják. Hiába mondtam azt, hogy én vállalom a felelõsséget, vállalom azt, hogy
kéthetente vízmintát viszünk az õ laboratóriumukba, a mi költségünkre, nem hatotta meg õket.
Még azt is megkaptam, hogy az én érdekemben nem egyezhetnek ebbe bele, mert egy fertõzés
esetén én lennék az egyszemélyes felelõs, és ezt a felelõsséget nemháríthatják rám!
Azért némi kis reménysugár látszik �az alagút végén�,mertmegegyeztünk abban (ezt a fõor-

vos javasolta), hogy a szolgáltatóval karöltve kidolgozunk egy olyan egyéves üzemeltetési ter-
vet, amely túl a megszokottól, a víz minõségének folyamatos megõrzésére irányul. Hat hónap
múlva egy teljes feltáró ellenõrzés után döntenek a klór esetleges elhagyásáról. Amennyiben
nem jók az eredmények, akkor egy évmúlva eztmegismételjük.Ha a program jólmûködik, ak-
kor elviekben ennyi idõ alatt már kialakul az a mechanizmus, amely a klór nélkül is biztosítja a
fertõzésmentes ivóvizet. Ha ez nem sikerül, akkor a jövõben folyamatosan lesz a vizünkben
klór. Ez amennyiség azÁNTSZ utasítás szerint a hálózatbanmindenhol kimutatható 0,1mg/li-
ter. Ehhez a bemeneti pontonmintegy 0,3-0,5mg/l szükséges.
Még egy dologra ki kell hogy térjek. A klórozástól szenvedõ lakótársaim hívták fel a figyel-

memet arra, hogy a klór-dioxid fertõtlenítõ hatása ugyanaz, mint a klóré, csak nem rontja a víz
ízét. Amikor már minden érvbõl kifogytam, akkor kérdeztemmeg, hogy mit szólnak a klór-di-
oxid használatához?Elmondták, hogy sokfelé alkalmazzák ezt a fertõtlenítõ eljárást, esetleg ná-
lunk is alkalmazható lenne, de most nem tudnak rábólintani, mert nem tudják, hogy a klór-di-
oxid milyen vegyületeket eredményezne a vizünkkel. Ahhoz, hogy ezt engedélyezzék, egy na-
gyon komoly laboratóriumi vizsgálatsorozatnak kell hogy megelõzze. Ha a vizsgálati eredmé-
nyekmegengedik, akkor az lenne a legegyszerûbbmegoldás, hogy klór-dioxiddal fertõtlenítse-
nek. Jasper igazgató úrralmegegyeztünk, hogy közösen vizsgáltatjukmeg a lehetõséget, és szá-
mításokat végzünk a pozitív esetre, mert a klór-dioxid ára mintegy tízszerese a klórénak.
Felajánlottam, hogy siker esetén a bérleti díjunk egy jelentõs részét erre a célra fordítanánk.
Szóval, ennyi a mai nap hozadéka! Nem vagyok boldog ettõl az eredménytõl, de némiképp

megértem a merevségüket. Most a DAKÖV-vel együtt az a feladatunk, hogy ebbõl a klórozás-
ból a lehetõ legkevesebbet érezzenek a fogyasztók!

2015. november 2. Bencze István polgármester
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2015. október 28-án ülést tar-
tott, amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:Bencze

István polgármester, Varsányi Antal alpolgár-
mester, Szomor Dezsõ alpolgármester, Ispán Ig-
nác, Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Muzs Já-
nos, SzabóAndrea, Szûcs Julianna képviselõk.
Napirendmegállapítása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:
126/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-

hajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés kö-

zött eltelt fontosabb eseményekrõl
3./ Az önkormányzat és intézményei költség-

vetésérõl szóló 2/2015. (II. 19.) rendelet
módosítása

4./ Folyószámla hitelkeret szerzõdés megkötése
2016. évre

5./ Dömsöd Településfejlesztéssel és Település-
rendezéssel összefüggõ Partnerségi Egyezte-
tés Szabályzat alkotása

6./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás mû-
ködésérõl

7./ A Dömsöd � Apaj Gyermekjóléti és Család-
segítõ Intézményi Társuláshoz Áporka tele-
pülés csatlakozásának kérdése

8./ Badics Károly elidegenítési és terhelési tila-
lom törlése

9./ Fogorvosi háziorvosi praxisban történõ
változás

10./ Kék-Duna Vendéglõ pályázati eljárásában
beérkezett pályázatok bírálata

11./ A képviselõ-testületi ülések nyilvánosságá-
nak biztosítása

12./ Egyebek
12.1. A Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat támogatási kérelme
12.2. Testvérvárosi kapcsolatok bõvítése
Felelõs:Képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:
127/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

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

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:
128/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

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

3./ Az önkormányzat és intézményei költ-
ségvetésérõl szóló 2/2015. (II. 19.) rendelet
módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmegalkotta a következõ rendeletet:
14/2015. (XI. 6.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és intézményei költség-

vetésérõl szóló 2/2015. (II. 19.) rendelet mó-
dosításáról.
Kihirdetve: 2015. november 6.
Hatályos: 2015. november 6.

4./ Folyószámla hitelkeret szerzõdés meg-
kötése 2016. évre
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:
129/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának

Képviselõ-testülete folyószámlahitelt vesz fel
az OTPBankNyrt.-tõl az alábbiak szerint
A hitelkeret összege
� 2016. január 1-jétõl 2016. szeptember 30-ig

40.000.000 Ft,
� 2016. október 1-jétõl 2016. december 31-ig

15.000.000 Ft.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének

biztosítékául az önkormányzat saját bevéte-
leit ajánlja fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre.
3. Az önkormányzat, mint zálogkötelezett,

hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévõ, a
204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forga-
lomképes ingatlanán a hitel és járulékai erejéig,
beleértve a késedelmes teljesítés esetén a kése-
delmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára

alapított elsõ helyi keretbiztosítéki jelzálogjog a
folyószámlahitel keretszerzõdés biztosítékául
szolgáljon.
A képviselõ-testület kijelenti, hogy a fent

megjelölt ingatlan forgalomképes, felette kor-
látlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal ar-

ra, hogy a hitel-visszafizetés idõtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidõ éveiben � a
felhalmozási és tõkejellegû kiadásokat megelõ-
zõen � a költségvetésébe betervezi és jóváhagy-
ja, illetve költségvetési elõirányzat-módosításai
során figyelembe veszi.
5. A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegy-
zõt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP
Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltéte-
leibenmegállapodjon, a hitelszerzõdést és egyi-
dejûleg a hivatkozott ingatlanra a keretbiztosíté-
ki jelzálogszerzõdést aláírja az önkormányzat
képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jel-
zálogjog bejegyzése érdekében a szükséges in-
tézkedéseket megtegye.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

5./ Dömsöd Településfejlesztéssel és Tele-
pülésrendezéssel összefüggõ Partnerségi
Egyeztetés Szabályzat alkotása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:
130/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának

Képviselõ-testülete a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökrõl, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet 29. §-ában szereplõ felhatalmazás alapján,
a településfejlesztésével és településrendezésé-
vel összefüggõ partnerségi egyeztetés részletes
szabályait a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommalmegalkotja.
A képviselõ-testület felhatalmazza a Polgár-

mestert a szükséges intézkedésekmegtételére.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

6./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátás
mûködésérõl
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem szavazat-

tal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következõ
határozatot:

131/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az egészségügyi alapellátás mû-
ködésérõl szóló beszámolókat elfogadja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
2020115. OK5. OKTÓBERTÓBER

Folytatás a következõ oldalon.
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7./ A Dömsöd � Apaj Gyermekjóléti és
Családsegítõ Intézményi Társuláshoz Ápor-
ka település csatlakozásának kérdése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

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

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

132/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Áporka Község Önkormányzata a Dömsöd
� Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Tár-
suláshoz 2016. január 1-jével tagként csatla-
kozzon.
II. A képviselõ-testület a Magyarország

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján a társulási meg-
állapodás 2016. január 1-jével hatályba lépõ
módosított szövegét a határozat melléklete
szerinti tartalommal fogadja el.
III. A képviselõ-testület felhatalmazza Ben-

cze István polgármestert a társulási megállapo-
dás aláírására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: a társulási megállapodás aláírásá-

ra 2015. november 30-ig

8./ Badics Károly elidegenítési és terhelési
tilalom törlése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

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

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

133/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
dömsödi 4020 hrsz-ú ingatlanról, amely ter-
mészetben a Dömsöd, Naposparton találha-
tó, az önkormányzat, mint jogosult javára be-
jegyzett elidegenítési és terhelési tilalom tör-
lésre kerüljön.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert, hogy a törlés iránt intéz-
kedjen.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: 2015. november 30-ig

9./ Fogorvosi háziorvosi praxisban törté-
nõ változás
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

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

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

134/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a MED-DENT 89. Bt.-vel a
dömsödi fogorvosi ellátásra megkötött fela-
datellátási szerzõdést nem szünteti meg addig,
amíg a praxist megszerzõ új egészségügyi szol-
gáltató az ellátáshoz szükséges jogerõs mûkö-

dési engedéllyel és egyéb szükséges szerzõdé-
sekkel nem rendelkezik.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

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

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

135/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a dömsödi fogorvosi praxis
megvásárlásával kapcsolatos döntését novem-
beri rendkívüli ülésére halasztja azzal, hogy
azon személyesen is meg kívánja hallgatni a
praxist megszerezni kívánó orvost.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

10./ Kék-Duna Vendéglõ pályázati eljárá-
sában beérkezett pályázatok bírálata
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

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

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

136/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az önkormányzat tulajdonát ké-
pezõ dömsödi 202 hrsz-ú ingatlan (Kék-Duna
Vendéglõ) bérleti jogára kiírt pályázat nyertese-
ként a Floyd-Line Kft.-t (2344 Dömsöd, Szé-
chenyi u. 18/A) határozza meg.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert, hogy a nyertes ajánlatte-
võvel a bérleti szerzõdést 2015. december 1-
jétõl 2020. november 30-ig terjedõ határozott
idõtartamra a pályázati kiírásnak és a beadott
pályázatban szereplõ ajánlatnak megfelelõ tar-
talommal kösse meg.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: a szerzõdés aláírására 2015. no-

vember 30-ig

11./ A képviselõ-testületi ülések nyilvános-
ságának biztosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 3 igen, 5 nem szavazat-

tal, 0 tartózkodás mellett elutasította a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 14/2014.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításá-
nak rendelet-tervezetét.

12./ Egyebek
12.1.ADömsödi RomaNemzetiségi Önkor-

mányzat támogatási kérelme
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

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

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

137/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Dömsödi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 100.000 Ft-os támogatási kérel-
mét elutasítja.
Felelõs:Képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
12.2. Testvérvárosi kapcsolatok bõvítése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

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

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

138/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete jelenleg nem kívánja hivatalos
testvérvárosi kapcsolatait bõvíteni.
A képviselõ-testület döntése szerint a

2016. évi Dömsödi Napok rendezvényre a
németországi Herrenhof város küldöttségét
is meg kell hívni.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2015. november
25. 16 óra.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvi-
selõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegy-
zõkönyvek, továbbá az önkormányzati ren-
deletek a www.domsod.hu önkormányzati
honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek ol-
vasására a Nagyközségi Könyvtárban ingye-
nes internetes hozzáférést biztosítunk.

A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján, és az önkormányzati honlapon tesz-
szük közzé. Az önkormányzati rendeleteket
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hir-
detjük ki, és az önkormányzati honlapon is
közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

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/hirdetmenyek/rackevei-jaras
Az ügyintézéshez kötelezõ az idõpontkérés.

Okmányiroda
elérhetõsége

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Az elmúlt két testületi ülés napirendi pontjai
között ismételten szerepelt egy 'kardinális' fon-
tosságú javaslat, amelynek témája a testületi
ülések kamerával való rögzítése és internetes
portálokon való futtatása. Mielõtt a Facebook
Tisztelt Közönsége demokráciáért kiáltana,
engedjék meg, hogy ismertessem az informá-
ciós önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló törvényt.
A képviselõ-testületi ülések nyilvánosak, az

ott történõ megnyilatkozások közszereplésnek
minõsülnek. A 2011. évi CXII. törvény 26. §
(2.) bekezdése alapján közfeladatot ellátó sze-
mély megbízatásával kapcsolatos adatok, in-
formációk megismerhetõségét biztosítani kell.
Az alkotmánybíróság több határozatban is

hangsúlyozza (19/1995. (III. 28.) AB és
57/2000. (XII. 19.), hogy nyilvános ülésen
bárki (tehát akár a hallgatóság valamelyik tag-
ja is) az ott jelenlévõ más személyek külön en-
gedélye nélkül is készíthet felvételt a képvise-
lõ-testület tanácskozásáról, képviselõk meg-
nyilatkozásairól, és azt bármilyen, nem jogel-
lenes célra felhasználhatja.

Más a helyzet zárt ülés esetében. Az Ötv.
12. § (4) bekezdése szerint a jegyzõkönyv el-
készítése érdekében felvett felvételen kívül
más személy a zárt testületi ülésen nem készít-
het videó-felvételt, mert ezzel a zárt ülés elren-
delésével védeni kívánt érdekek sérülhetné-
nek. Amennyiben valaki mégis készít nem hi-
vatalos felvételt, és azt nyilvánosságra hozza
vagy illetéktelennel közli, cselekménye a Ptk.
80. és 83. §-ába, illetve a Btk. 177., 177/A., il-
letve 177/B. §-ába ütközhet. Zárt ülésen nem
hivatalos videó- vagy hangfelvételt készítõ ön-
kormányzati képviselõ, tisztségviselõ vagy
más hivatalos személy a titoktartási kötelezett-
séget vállaló esküjét is megszegi, illetve az
ilyen cselekmény fegyelmi vétséget is képez a
polgármester, az alpolgármester, illetve a köz-
tisztviselõk esetén.
A fentiekbõl egyértelmûen kitûnik, hogy

felvételt készíteni az ülésekrõl eddig sem volt
tilos. Ha jól emlékszem, korábban is volt ezzel
kapcsolatos lendület teljes kezdeményezés,
amelynek folytán egy alkalommal készült fel-
vétel testületi ülésrõl.
A törvény szerint a felvételeket nyilvános-

ságra lehet hozni. Errõl a kérdésrõl nem szük-
séges testületi döntés, sem szavazás. Ennél
fogva számomra okafogyottnak tûnik az elõ-
terjesztés. A helyi testületi ülések adattartal-
mának megismerhetõsége több forrásból is
biztosított.
Vegyük elõször azt az alapesetet, hogy a

polgár, aki kíváncsi a közösségét érintõ kérdé-
sekre, önszántából eljön a testületi ülésekre.
Ilyenkor a képviselõk örülnek, mert azt látják,
hogy a település polgára érdeklõdik a köz-
ügyek iránt. Másik esetben a polgár nem jön

el. Még ekkor sem, amikor az õt közvetlenül
érintõ ügyekrõl születik döntés. A személyes
megjelenés módja technikailag is élvezhetõ
minõségben biztosítja a látványt és az esemé-
nyeket. Ez amód elég életszerûnek kínálkozik.
Ha valaki bármely okból nem tud eljönni, a

képviselõ-testületi ülésekrõl kötelezõ jelleggel
hangfelvétel készül, amelyet archiválnak, s így
bármikor meghallgatható. Ha a polgár nem
szívesen megy el az ülésekre, és a hivatalba
sem szeretne bemenni elkérni a felvételt, még
mindig marad egy lehetõség arra, hogy a jegy-
zõkönyvek anyagát a helyi újságban elolvas-
hassa. Ha mindezen kínálkozó lehetõségek el-
lenére igény merülne fel a képviselõk viselke-
désének alaposabb tanulmányozására, készít-
hetõ videofelvétel is az ülésekrõl. Ez hazavihe-
tõ, visszajátszható, ismételhetõ, interneten
közzé tehetõ. Tekintettel arra, hogy az inter-
neten lévõ információk, tárhelyek, adatközlé-
sek nem ellenõrzöttek, természetesen minden
esetben vizsgálni kell a közzé tett adatok hite-
lességét és a jogszerûségét. Amennyiben ezek
közül valamelyik csorbul, a büntetõjogi fele-
lõsségre vonás tényével számolni kell. A de-
mokrácia, mint látják, konzekvensmódon a le-
hetõségek széles palettáját sorakoztatja fel a
közügyek iránt érdeklõdõk számára.

Ezzel szemben az önkormányzati törvény
nem írja elõ, hogy az önkormányzatoknak ka-
merát kell vásárolniuk és felvételt kell készíte-
niük a képviselõ-testületi ülésekrõl. A képvise-
lõ-testület a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatában rendelkezhet arról, hogy rendszeres-
séggel képfelvételt készít az ülésekrõl, és an-
nak tartalmát adott esetben saját weboldalán
közzéteszi. Ez esetben költségvetési kérdés,
hogy mely forrást jelöljük meg a kamera, mik-
rofon és egyéb technikai felszerelés beszerzé-
séhez annak érdekében, hogy jól hallható és
látható legyen a hang és a kép.
Legmegfelelõbbnek tartom a felvételek

közzétételére a község weboldalát. Ez eset-
ben a tárhely kapacitás bõvítése merül fel.
Gondoskodni kell arról is, hogy mely sze-
mély mely munkakörben végzi az adatok fel-
töltését. Itt a közlés valóságtartalmára, hi-
ánytalan és hiteles módjára ügyelni kell. A
tárgyalásra beadott elõterjesztésben nem sze-
repelt a nyilvános felvétel közlésének össze-
sített költségvetése, valamint az sem, hogy
milyen forrásból kívánjuk ezt elõállítani. Mi-
vel közpénzbõl gazdálkodunk, elõterjeszté-
seknél az ötleteken túl a megvalósítás költsé-
geit és a forrásokat is szükséges vizsgálni.
Végezetül nem támogatom azt a kezdemé-
nyezést, hogy megjelenését tekintve vala-
mely szórakoztató vagy egyéb média oldalon
próbáljuk eladni testületi üléseink tartalmát.
Nem támogatom a �Cirkuszt és kenyeret�

elvet.

Alaposabban végiggondolva a dolgot, az el-
múlt év néhány képviselõ-testületi ülése erõsen
emlékeztetett egy-egy rossz mozifilm látvá-
nyára. Megfelelõ füldugó használatával egy
pocsékul rendezett showmûsornak is beillett�
Ha ezt a lakosok látták volna, az bizony

nagy szégyen lett volna. Ebbõl az aspektus-
ból nézve bizony kifejezetten nevelõ hatású
lenne a nyilvánosság egyes képviselõknek a
jó modor, az önfegyelem, a tiszteletadás elsa-
játításában.
Néhány éve vagyok csak képviselõ, soha

nem igyekeztem rivaldafénybe kerülni. Örül-
tem, ha eljöttek hozzám az emberek, örültem
ha tudtam segíteni. Igyekszem tenni a dolgo-
mat, nem valakik ellen, hanem valakikért. Pró-
bálommenteni az értékeket, amelyek már sen-
kinek nem fontosak. Próbálom keresni a meg-
maradás, a fejlõdés útjait. Szeretek jobbára
csendben dolgozni. A falak lassan épülnek,
mert az emberek között leomlottak a hidak.
Egyiket kell összekötni a másikkal. Türelme-
sen el kell magyarázni nekik, hogy a háború
véget ért. Nem szabad egymásra lõnünk, ha
békét akarunk. A reflektorfényben és a hang-
zavarban nemmindig hallják amit mondok, de
azért nem haragszom rájuk.

Azt tudom, hogy kiabálónak soha nincs iga-
za, a veszekedõ pedig erejét veszti a munka
megkezdése elõtt. Amikor képviselõ lettem,
tudomásul vettem, hogy minden nap és min-
den órában rendelkezésre kell állnom. Tudo-
másul vettem, hogy az ülések idõpontja átren-
dezi a naptáramat, hogy ott kell hagynom a ke-
nyérkeresõ munkámat. Akkor is, ha nincs kit
magam helyett odaállítani.
A képviselõ-testületi ülésekre mindig felké-

szülök. Ha nem tudok egy fájlt megnyitni, fel-
keresem a hivatalt és nyomtatvány formájában
elkérem a hiányzó anyagot. A fél információ
hamis információ.
Képviselõ tartózkodjék a hamisságtól.
Idõszámításunk elõtt 700 évvel élt egy pró-

féta, aki így tanította az embereket:
�Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak

mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétsé-
get világossággá s a világosságot sötétséggé
teszik, és teszik a keserût édessé, s az édest
keserûvé! Jaj azoknak, a kik magoknak
bölcseknek látszanak, és eszesek önnön ma-
gok elõtt!�
Ézsaiásnak hívták õt. Óvta az embereket a

hamis tanúbizonyság szólásától, és biztatta
õket az egymás iránti szeretetre. Népét azon-
ban nem tudta megóvni a romlástól. Fõ embe-
rei tudomány nélkül valók voltak, ezért ke-
gyetlen hadjárat és hosszú fogság következett.
Én a régi történetekbõl tanulok. A történe-

lem ismétli önmagát.
Szabó Andrea

képviselõ

Képviselõk rivaldafényben?
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Október 23.
Teltházas érdeklõdés kísérte az idén

az 1956. október 23-i megemlékezést.

A Nagy Sebastian által rendezett ün-
nepi mûsor ismét új elemekkel, fiatalos
dinamizmussal repítette a jelenlévõket
vissza az idõben, hogy közösen emlé-
kezzünk. A Ju és Zsu Társulat által meg-
jelenített mûsor illeszkedett Szûcs Juli-
anna képviselõ asszony beszédéhez,
melyet a következõ oldalon teljes terje-
delemben adunk közre. Képviselõ asz-
szony beszédét követõen Vitéz Hajdú
Szabolcs, az �56-os Széna téri hõs idézte
fel személyes élményein keresztül az
akkori eseményeket. A személyes meg-
tapasztalás és annak közreadása hiteles
bepillantást enged az utókor számára.
Így történt ez 2015. október 23-án Döm-
södön is.

Vitéz Hajdú Szabolcs rámutatott az
1956-os forradalom és szabadságharc
szimbólumára, az 1956-os forradalom
alatt használt polgári zászlóra. Jelentése
örök emlékezet, hiszen a kör alakú lyuk
(melynek helyén 1949�1956 között a
Rákosi-címer volt) az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc szívét-lelkét
szimbolizálta.

Az ünnepi megemlékezés koszorú-
zással zárult.

Vass Ilona

Nyílt tér
A Hírnök egyik tavaszi számában írtam

egy pár vidám sort �Szervusz-Busz� cím-
mel. Most is igaz a téma! Azt gondoltam,
hogy egy kicsit vidámítva, felkelti majd az
érdeklõdést. Tévedni emberi dolog, még
közérdekû ügyekben is. Az autóbusz
ráckevei útvonala nekünk, döm-
södieknek nem mindegy.

A kis írásomat tavasszal elveszítet-
tem. Lehullott a földre, gondoltam,
valaki megtalálja, ha érdekesnek találja, segíteni
fog, ebben az egyszerûnek látszó ügyben segítõtársként jelentkezik.

Nem így történt, kis levélke lent maradtál a földön. Ráléptek, de nem vette fel senki,
tehát elfújta a szél.

Pedig az abban leírtak most is élnek, sõt az új, most megnyíló kormányablakok is
ellenkezõ irányban vannak az autóbusz útvonalától.

Sajnos e kis írás kevés ahhoz, hogy az útirány megváltozzon, valakinek az elöljáróság
részérõl hivatalosan kellene eljárni, hogy a kért útvonalváltozás létrejöhessen.

Magad Uram, ha szolgád nincs! Felkérem azt a képviselõt, akit ennek a kis elfújt levél-
kének a tartalma érdekel, és el tudna járni a Volánnál, legyen segítségére a lakosság
kérésének.

Segítségét elõre is köszönöm! (Vidámnak indult írásom keserû szájízûvé változott, de
éltet a remény.)

Kónya Miklós

KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsõvel � garanciával.
06-30-964-0485

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás
Otthon biztosítás
Önrész biztosítás

kötése

Közlekedési Biztosítási Egyesület
Dömsödi Általános Ipartestület

Képviseleti iroda

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

AAAA   DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   ÁÁÁÁllll ttttaaaalllláááánnnnoooossss
IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt   hhhhiiiirrrrddddeeeettttéééésssseeee

Fotó: Szomszéd Nándor
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Tisztelettel, szeretettel köszöntöm a mai napi megemlékezésre össze-
gyûlt dömsödi lakosokat, Polgármester Urat, egyházi képviselõket, ven-
dégeinket...
KöszöntömÖnöket, akik most ebben a teremben ülnek, mert emlékez-

ni szeretnének 1956. október 23-ra és az azt követõ idõszakra.
Ez a nap
� több, mint egy piros betûs ünnep a naptárban,
� több, mint az akkori idõk felkiáltása,
� több, mint egy történelmi fejezet, könyvekben rögzített esemény.
1956. október 23-a számunkra a nagybetûsMAGYARSZABADSÁG

napja.
Ezen a napon maroknyi nemzetünk fellázadt a világ egyik legnagyobb

hatalma, a Szovjetunió ellen, és fegyvert fogott a sztálinista Rákosi-dikta-
túramegdöntésére.
Reménység és vágyakozás volt a függetlenségre, szabadságra és de-

mokráciára.
59 éve annak, hogy Magyarország tudatta az egész világgal � itt va-

gyunk, és azt mondjuk, hogy ELÉG VOLT. Mi nem félünk, és amit aka-
runk, az a MEGMARADÁS, megmaradni nemzetnek és magyarnak.
Megtartani hagyományainkat, identitásunkat, vallásunkat és szuverenitá-
sunkat. Elég volt az elnyomásból, zsarnokságból, félelembõl, megalázta-
tásból.
Magyarország újra üzent a forradalommal nyugatnak és keletnek, hogy

az 1848-as szabadságharc leverése, az ország 1920-ban történt megcson-
kítása, a II. világháború utáni terror és megszállás sem rettentette el a
nemzetet, hogy 1956-ban ismétmegküzdjön országáért, függetlenségéért,
mert a szabadságvágyunk, becsületünk elpusztíthatatlan, örök és minde-
nek felett való.
Ezen a napon a magyarok hazaszeretete, bátorsága lélekben erõsebb-

nek bizonyult, mint a diktatúra elnyomása.
Összefogott az ifjúság, az értelmiség, a gyári munkás és vidéken a pa-

rasztság. Fegyvert fogtak a Pesti srácok a Corvin közben, a Széna téren
és vidéken az emberek. Egyet akartak, a Rákosi-rendszertõl és a meg-
szállástól megszabadulni. Ezeket az elkeseredett embereket már tovább
nem lehetett megfélemlíteni. Nem érdekelte õket, hogy a besúgók mirõl
jelentenek az ÁVH-nak, sem az, hogy börtönévek, kínzások vagy halál
vár rájuk.
Európa legsötétebb leple alatt fényt gyújtottak, mely olyan magasra

szállt, hogy ha csak kis idõre is, de aranyló csillag lett, ami fényével leol-
vasztotta a szilárdnak hitt vörös csillagot. Ledöntötte a Sztálin-szobrot és
eltávolította a zászló közepérõl a diktatúra címerét.
Egy pillanatra azt hittük, sikerült, azonban a valóságban egyedül ma-

radtunk.Napokig hiába vártuk a SzabadEurópaRádió által ígért amerikai
segítséget, hiába vártuk, hogy a nyugati világ kinyújtsa értünk a kezét. 12
reményteli nap, ennyi volt a mi forradalmunk, hulló csillagunk élete.
A titkosítás alól 1993-ban feloldott adatok alapján a harcokban

2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett áldozatul. 300 ezer ma-
gyar honfitársunk kényszerült elhagyni hazánkat a megtorlástól való
félelem miatt.
1957 januárjától a forradalom résztvevõit tömegesen börtönözték be,

majd sokukat koncepciós perek után kivégezték. A brutális megtorlást és
amagyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye elítélte.
A forradalmunkat, szabadságharcunkat az orosz tankok vérbe fojtották,

azonban eredményeit nem tudták eltiporni.
1956. október 23-nak szellemisége erõt adott és követendõ példát évti-

zedekre. 33 év után 1989-ben a rendszerváltáshoz vezetett, és szintén ok-
tóber 23-án kikiáltották aMagyar Köztársaságot.
A rendszerváltozás utáni elsõ szabad Országgyûlés elsõ ülésnapján,

1990. május 2-án az elsõként elfogadott törvény megörökítette az 1956.
évi forradalom és szabadságharc emlékét, annak kezdetét, október 23-át
pedig kettõs nemzeti ünneppé nyilvánította.

TiszteltMegemlékezõk!
Ma elsõsorban azok emlé-

ke elõtt tisztelgünk, akik azért
áldozták fel életüket, vagy ép-
pen törték derékba karrierjü-
ket, hogy megteremtsenek
egy szabad, demokratikus,
független országot.
Nem rajtuk múlott, hogy

akkor ez nem sikerülhetett.
Október 23-án nemelég ko-

szorúzni, nem elég csak fejet
hajtani hõseink elõtt. Ránk ha-
gyott szellemiségük mérce,
melyma is kötelez bennünket.
Mi vagyunk azok, kiknek

kötelességünk õrizni e véres
napok emlékeit, és nemenged-
ni, hogy elhomályosuljanak,
közel 60 év távlatából sem...
Nem szabad engednünk

feledni, sem feledtetni a történelmi múltat.
Hozzájukméltón kell alakítani gyermekeink, unokáink jövõjét, tanítani

õket nemzetük büszke voltára.
A magyarságunk, múltunk kötelez bennünket arra, hogy minden év-

ben, újra és újra elmondjuk, hogy mily nagy tisztelet illeti meg az akkori
kor nagyjait, hõseit.
Ezért és ennek fényében a 2016-os évet forradalmi emlékévnek nyilvá-

nította a kormány. Felkutatjuk azokat az embereket, kik harcoltak vagy
segítették a forradalmat.
Ez lesz a mi feladatunk, hogy hitelesen dokumentáljuk az utókor

számára.
A szabadságot megszereztük, demokráciát építettünk, kialakult a több-

pártrendszer.
Demégis vannak napjainknak újabb kihívásai.
Bevándorlás, avagy amigránsok kérdése.
Olyan háttérbõl irányított új honfoglalással állunk szemben, amely át-

rendezheti egész Európát, egyben ami sorsunkat is. Más vallású, kultúrá-
jú, nehezen, vagy egyáltalán nem integrálható emberáradat tart felénk, új
hazát, jólétet keresve.
Most nem tankkal, gazdaságilag nem a kizsákmányoló bankokkal

állunk szemben, hanem a harmadik világból letelepedni kívánó em-
beráradattal.
Ezek a bevándorlók kevés százalékban háborús országokból jövõ

menekültek és nagy többségük a jólétet keresve érkezik. Nem kizárt,
hogy az Iszlám Állam katonái is közöttük vannak, akiktõl a terrorcse-
lekmények várhatók.
Magyarország látja a bajt, azonban amegoldáshoz segítségre van szük-

sége. Megint egyedül maradva építettük kerítésünket, elsõként rámutatva
a veszély megállítására, országunkat, népünket és egyben az Európai
Unió határát védve.
Megint mi visszük az utat mutató fáklyát, fújjuk a harsonákat, hogy a

többi nemzet is felébredjen.
Tagállami összefogást sürgetünk, hogy az új kihívást, Európa kataszt-

rófáját elkerüljük. Ha kicsik is vagyunk, most sem félünk!
Megint szükségünk van az �56-osoktól merített bátorságra, olyan ösz-

szefogásra, amelynek példáját megmutatták nekünk 59 évvel ezelõtt...
Egy idézettel zárom gondolataimatMárai Sándortól:
�Úgy tanítottak, hogy minden veszély ellen van fegyver. S a leghatal-

masabb a jog és a lelkiismeret.�
Köszönöm, hogymeghallgattak!

Szûcs Julianna képviselõ asszony ünnepi beszéde október 23-án

Fotó: Szomszéd Nándor
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Hat óra múlt pár perccel. Beszélgetõtársam
sietõsen a telefon után nyúl, s míg tárcsáz, elné-
zésemet kéri, de most � mondja � mint minden
nap, felhívja édesanyját. Amint a kapcsolat lét-
rejön, s a vonal túloldalán belebúg az éterbe a
jól ismert hang, arcán szelíd mosoly terül el. A
beszélgetés nem tart tovább néhány percnél, de
a szavakbanmegbúvómelegséget ésmeghittsé-
get � bár tartalmukról igyekszem illendõen elte-
relni a figyelmemet � nem lehet nem észreven-
ni. Letéve a kagylót még megjegyzi: Apukám
meghalt, édesanyám 83 éves. Dömsödön él, ab-
ban a szobában, ahol született, és ahol világra
hozott bennünket, a fiait.
Fehér István a magas emberek csendes nyu-

galmával szövi a szavakat. Bár kétszer is kiszá-
molom,még az ujjaimat is segítségül hívva, nem
tévedés: lassan a �60-as évei derekát tapossa.
Még ha oly nehéz is elhinni ezt az elõttem ülõ
szálkás, túracipõs férfirõl. Aztán a beszélgetés
közbenmegismerem a benne élõ kalandort is.
� Dömsödön születtem 1951-ben,

és ott éltem a középiskola befejezésé-
ig. Szoba-konyhás, fürdõszoba nél-
küli lakásban laktunk, de 1964-ben
Apu megvette az elsõ kocsinkat: egy
Skodát. Egy öcsém van, édesapám
épületlakatos, édesanyám irodai dol-
gozó volt a földmûves szövetkezet-
nél. Gyerekkorom kedvelt helyszíne
volt aDuna-part. Úszni kötelezõ volt,
aki nem tudott, azt be se fogadták.Az
iskolában aránylag jó tanuló voltam.
Smert az autókmár akkor nagyon ér-
dekeltek, az autóközlekedési techni-
kumba jelentkeztemBudapestre.Mi-
vel kollégiumba nem vettek fel, min-
den nap 5-kor keltem és este 7 után
értem vissza Dömsödre. A techni-
kumban a testnevelõ tanárom azonnal meglátta
bennem a futóalkatot, és levitt magával a Spar-
tacusba, ahol másodállásban edzõsködött. Ott
sportoltam egészen a fõiskola végéig. Középtáv
volt az erõsségem, de négymaratoni távot is tel-
jesítettem. Olyanokkal futhattam együtt, mint
SimonDénes, aMagyarAtlétikai Szövetség ké-
sõbbi elnöke Rábold Gusztáv, vagy Monspart
Sarolta.A technikumután aGépjármû-közleke-
dési Fõiskola következett, ami akkor még Bu-
dapesten volt. Az utolsó elõtti évfolyam vol-
tunk, mielõtt Gyõrbe került. Elfoglaltságaim
miatt otthoni tanulásra nem maradt idõ, ezért
igyekeztem az órákon minden ismeretet ma-
gamba szívni. Mivel azonban érdekelt és volt
hozzá érzékem is, boldogultam. 1974-ben ke-
rültem vissza Dömsödre friss diplomával, és
egy évvel késõbb megnõsültem. 18 évig dol-
goztam mérnökként Apajpusztán, a Kiskunsági
Állami Gazdaságban. Mire a �90-es évek elején
megszûntek az állami gazdaságok, végigjárva a
ranglétrát kerület igazgató voltam.

Eközben új lehetõségek nyíltak meg, pél-
dául az autókereskedelemben.
� Feleségem bátyja, Mészáros György ekko-

ribanmár szervizt vitt Kiskõrösön, és Ladát for-
galmazott, átjártam Dömsödrõl ide dolgozni.
Miután mindkettõnknek a Toyota volt a ked-
vence � világelsõ volt darabszámban és mûsza-
ki fejlesztésekben egyaránt �, amikor 1992-ben
megalakult a Toyota Motor Hungary, és keres-
kedõket keresett, mi is jelentkeztünk. Mészáros
+ Fehér lett a cég névadója, így lett M+F Autó
Kft. A mai napig ugyanaz a munkamegosztás
mûködik közöttünk: sógorom viszi a pénzügyi
kapcsolatokat, eladásokat, én amûszaki részt.
Az autók iránti vonzódásból egyenesen kö-

vetkezett aversenypályánvalómegmérettetés?
� Mindig rallyversenyzõ akartam lenni. Ab-

ban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a kö-
zépiskola alatt megszereztük a B és C kategóri-
ás jogosítványt. Amikor fõiskolás lettem, már
nagyon akartam vezetni. Jelentkeztem másod-

állásban a Fõtaxihoz, ahol kaptam egy Zsigulit.
Gyakorlatilag ott tanultam meg vezetni és Bu-
dapesten tájékozódni. Ráadásul pénzt is keres-
tem. Volt, hogy egy estén 500 forint borravalót
is kaptam, ami akkoriban jelentõs összeg volt.
Még fõiskolásként, 21 évesen álltam elõször
rajthoz, és egészen 2007-ig, vagyis 35 éven ke-
resztül versenyeztem, több mint 300 futamon
vettem részt. Trabanttal kezdtem a rally2-ben,
két évmúlva felkerültem a rally1-be, ahol elõbb
egy kölcsön, 1975-tõl pedig a saját Zsigulinkkal
indultam. A nászajándékba kapott pénzbõl vet-
tük, ez volt az elsõ autónk. Késõbb hegyi gyor-
sasági versenyeken is indultam. Volt egymás
után hat év, amikormind a nyolc rally és ugyan-
ennyi gyorsasági versenyen is elrajtoltam. Ez az
edzésekkel együtt 24 hétvégét jelentett évente.
Összesen 13 nagyobb balesetem volt, de végsõ
soron mindegyiket szerencsésen megúsztam. A
legutóbbi 1300-as kocka Lada � amivel 14 évig
versenyeztem � ma is a csarnokban áll, egyna-
pos munkával bármikor versenyre késszé lehet-

ne tenni. Az egész autóversenyzést szponzor
nélkül csináltam végig, ami nem kis áldozatot
jelentett. Ugyanakkor rengeteget kaptam ettõl a
szenvedélytõl. Nem lehet szavakba önteni pél-
dául egy rajt élményét, újra és újra át akarod élni
a visszaszámlálás néhány másodpercét. Ráadá-
sul ennek köszönhetem a feleségemet is, akit

bátyjai révén ismertem meg. Péter
sógorommal 1975-ben, Gyurkával �
aki utána átment az autocrossba �
1977-79-ben versenyeztünk együtt.
2008-ban jött el az a pillanat, amikor
úgy éreztem, hogy már nem áll
arányban a ráfordított költség ameg-
élt élménnyel. Ekkor döntöttem úgy,
hogy abbahagyom.
Rendkívül bölcsen abátyjaimel-

lett megedzõdött asszonyt válasz-
tott�
� Feleségem, Ágnes minden ver-

senyen ott volt velem, nélküle nem
tudtam volna végigcsinálni. Ha kel-
lett a kerékcserénél segített, elõké-
szítette az üzemanyagot, intézte a lo-
gisztikát... Három gyermekünk szü-

letett, nagyon büszke vagyok rájuk. Lányunk,
Ágnes Panna már gyerekként is rendkívül önál-
ló volt, 15 évesen pályázat révén egy évre ki-
ment Belgiumba, majd Amerikában töltött egy
évet. Elvégezte az angol-flamand szakot, ma
egy utazási irodánál dolgozik és járja a világot.
Két éve egy amerikai körútról úgy jöttek haza a
barátjával, hogy Floridában összeházasodtak.
Tamás fiam is házas, angol szakos tanári diplo-
mát szerzett Szegeden, de most autóbusz-veze-
tõként dolgozik, Európa-szerte visz csoporto-
kat. Augusztus elején unokával ajándékoztak
meg, Adriennel. Balázs érettségi után Angliá-
ban dolgozott két évig, majd miután hazajött,
pénzügyi végzettséget szerzett és elhelyezke-
dett a bankszakmában. Most kereskedelemmel
foglalkozik, és sokat utazik. 1997-ben Kecske-
métre költöztünk többek között a gyerekek to-
vábbtanulásamiatt, azóta itt élünk.
Mi lett a korábban autóversenyre fordí-

tott, felszabadult idõvel?
� Még fõiskolás voltam, amikor egyik bará-

A természet kihívásait nem szabad lebecsülni
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tomat, aki teljesítménytúrákra járt, elkísértem
néhány alkalommal.Nagyon élveztem, de az au-
tóverseny miatt csak ritkán jutott rá idõ. Miután
megváltozott a helyzet, átadtam magam ennek
az új kihívásnak. Volt olyan évem, hogy 38 hét-
végén túráztam. Amikor elkezdtem, többek kö-
zött azmotivált, hogymég jobbanmegismerjem
az országot, az embereket. Most, hogy túl va-
gyok a 250. túrán is, látom, hogy mennyire sok
látnivaló vár még felfedezésre. Általában társa-
ságban túrázok, sokat járunk a Mátrába, Bör-
zsönybe, Bükkbe, Mecsekbe� Amit a legjob-
ban szeretek, hogyminden alkalommás és más.
A természetmindig tartogat valamimeglepetést,
és a kihívásait nem szabad lebecsülni. Emlék-
szem, mennyire tetszett, amikor elõször olvas-
tam egy kiírásban: �a túra az idõjárás miatt nem
marad el�. Egy-egy ilyen túrán az ember legyõzi
önmagát. Talán ezért olyan felemelõ érzés min-
den alkalommal beérni a célba, amit annyira át
akarunk újra élni, hogy a következõ hétvégén is-
mét útra kelünk. Nemrégiben megsérült a bo-
kám, ezért a gyalogtúrát átmenetileg kerékpárra
cseréltem. Egyébként is minden évben körbeke-
rüljük a Balatont és a Fertõ-tavat, most további
helyszínekkel bõvült a repertoár. Legutóbb pél-

dául a BRM 200 Kiskunság Maratonon vettem
részt, ami 213 kilométeres táv volt.
Nemvonzzák távoli egzotikus tájak?
�Bejártam a világot, a Toyotával kétszer vol-

tam Japánban, eljutottam Dél-Afrikába, Ameri-
kába, Thaiföldre, Norvégiába, Angliába, Spa-
nyolországba, Portugáliába, Törökországba.
Egyénileg üdültünkEgyiptomban,Ausztriában,
Amerikában, Görögországban, Horvátország-
ban, Olaszországban, Svájcban. Nem vágyom
már külföldre, hetedik éve egy baráti társaság-
gal kizárólag Magyarországon nyaralunk. Idén
például az Õrségben voltunk.
Visszapillantva az eltelt mintegy hat és fél

évtizedre, van-e hiányérzete?
� Teljesen elégedett vagyok az életemmel, de

néhány dolgot már másképp csinálnék. Például
tanulnék nyelveket és valamilyen hangszeren is
jó lenne játszani.

TóthTímea

Kezd magára találni a
felnõtt futballcsapatunk

Az elmaradt mérkõzést hét közben játszották le.
Dömsöd : Százhalombatta 0:1 (0:0)
Az esélyesebb csapat gyõzött. G:Móra 11-esbõl.

Dömsöd :Gyömrõ 3:1 (1:0)
Jv: Csõsz (Oláh, Cserni)
Dömsöd: SZILÁGYI � TURCSÁN, CZIGLER, FARAGÓ, KAR-

DOS, � BESZEDICS, (BOGNÁR B.) PALOTAI (SASS L.), NÉ-
METH, � GARAI (ERDÕS B.), BERTA (KELEMEN CS.)¸ MÁR-
KUS (KELEMENA.). Edzõk: Székely János, KunGergely.
Gólszerzõ: Palotai, Németh 2, ill. Horváth.
Jó játékkal szereztemeg csapatunk a három pontot.

Taksony II. : Dömsöd 4:3 (3:0)
A végére sikerült szorossá tenni az eredményt. A dömsödi gólokat

Palotai 2 és Bognár S. szerezték.

Dömsöd :Gyál 1:0 (1:0)
Küzdelmesmérkõzésen sikerült itthon tartani a három pontot.
Gólszerzõ: Cziráky.

Dunaharaszti II. : Dömsöd 1:5 (0:1)
Amásodik félidõ bebiztosította a nagyarányú gyõzelmet. A gólokat

KelemenA., Palotai, Erdõs, Cziráky és Turcsán szerezték.
Jelenleg a nyolcadik helyet foglalja
el csapatunk a tabellán.

Ahátralévõmérkõzések:
november 15. 13 óra
Bugyi : Dömsöd
november 21. 13 óra
Dömsöd :Alsónémedi

Varsányi

Lelkiismeret � segítség-
nyújtás � mentés

Minden állampolgár köteles szükség esetén a tõle elvárható gon-
dossággal segítséget nyújtani a sérült, balesetet szenvedett sze-
mélynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztetõ
helyzetbe jutott. Környezetünkben, az úton vagy bárhol találkozha-
tunk olyan embertársunkkal, aki magatehetetlen, eszméletét vesz-
tette, mozdulatlan.

� Elsõ dolgunk legyen a mentõk vagy az orvos értesítése.
� Ilyenkor a mentõszolgálat diszpécsere megkérdezi a bejelentõ
nevét, a helyszínt, valamint azt, hogy mit is észlel a bejelentõ,
hogy otthoni vagy közúti eseményrõl van-e szó.

A diszpécser azt is megkérdezheti, hogy a beteg eszméleténél
van-e, válaszol-e a feltett kérdésekre, meg tudja-e nézni a beteg lég-
zését, pulzusát, a fájdalom helyét, észlel-e hányást, hányingert.
A mentõk kiérkezése után (kb. 20 perc) a gyors állapotfelmérés

után elkezdik a segítségnyújtást. A jó szándékú bejelentés mindig díj-
talan, még ha tévedés is. Célszerû azonnali segítõtársakat szervezni.

Az elsõsegélyt biztosító
� eszméletlenségnél a légutak biztosítását, a száj, garatüreg ki-
tisztítását,

� nehézlégzésnél félig ülõ helyzet biztosítását,
� vérzésnél annak csillapítását (kötözés),
� törés vagy ficam esetén a végtag rögzítését végezheti.

A képzett elsõsegélynyújtó a légzés és a keringés leállása esetén
újraélesztést végezhet!!!
Ne menjünk el egymás mellett, ha kell, segítsünk a legjobb tudá-

sunk szerint. Minden perc számít, életet menthet.
Stefanovics Lajosné
nyugdíjas fõnõvér

Ez a cikk a KÕRÖSI HÍREK XXII. évfo-
lyamának 11. számában jelent meg. A lap
szerkesztõségének engedélyezésével teljes ter-
jedelemben közölhetjük le most a Dömsödi
HírnökXXV. évfolyamának 11. számában.
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A várható
favágásokról
A községünk jellemzõje a sok fa.

Néha túl sok is. Természetesen ez az
utolsó mondat nem teljesen igaz.
Még több fa is lehetne, de csak akkor,
ha jó helyen vannak.

A fák árnyékot, oxigént, kellemes
látványt, jó illatot adnak nekünk,
embereknek. Mégis kordában kell
tartani a fákat a humán környezet-
ben. Milyen problémát okozhatnak
a fák? Akadályozhatják a közleke-
dést a belógó ágak, a kilátást zavar-
hatják, az elektromos hálózatban
szakadást, zárlatot okozhatnak, ned-
vesen vezethetik az áramot, áram-
ütést okozhatnak, a kidõlõ fák em-
beréletet veszélyeztetnek, illetve
gazdasági károkat okozhatnak. A
közelmúltban az ELMÛ-tõl kaptunk
levelet, amelyben kifogásolják, hogy
Dömsödön a hálózatot veszélyezte-
tik a belenõtt fák, a közvilágítás
több helyen kevésbé hatékony a ta-
karó lombkorona miatt. Ezért arra
kérem a lakosságot, hogy a magán-
területrõl kilógó ágakat saját ízlés
szerint vágják le a szükséges mérté-
kig. (Nagy feszültségnél 3 méter,
közép feszültségnél 1 m.) A közte-
rületen lévõ fákat az Önkormányzat
dolgozóival próbáljuk az elvárások-
nak megfelelõ állapotba hozni egé-
szen február végéig. Remélhetõen
kevesebb lesz a közvetlen veszélyt
jelentõ fa, és a közvilágítás is jobb
hatékonysággal fog mûködni. A le-
vágott ágak, esetlegesen kivágott
fák helyett telepítünk facsemetéket
azokra a helyekre, ahol a késõbbiek-
ben nem okoznak problémát a túl-
burjánzó növények. Kérem a fentiek
tudomásulvételét, és a közlekedés és
elektromos szolgálat zavartalansága
érdekében kérem senki ne akadá-
lyozza a munkálatokat, és végezze
el a magánterületen növõ fákon eze-
ket a munkákat, mert a kilógó ága-
kat kénytelenek leszünk levágni.

Szeretném felhívni a figyelmet,
hogy a közterületen lévõ fa az önkor-
mányzat tulajdona.

Varsányi Antal
a karbantartó csoport vezetõje

90. születésnapján
köszöntjük, jó

egészséget kívánunk

Pintér Gáborné
Esztike néninek.

Lánya, Eszter
és a szomszédok

Kedves Dömsödiek!
Ünnepeljük együtt advent kezdetét!

Szeretettel várunk mindenkit

2015. november 29-én
17 órára

a CBA parkolójába!

Más települések példáját követve
ezen szeretnénk Önökkel együtt
díszbe öltöztetni
a szívünket!

A szervezõk

Szeretettel gratulálnak

Bácsi Ferencnészül.: Mészáros Erzsébet
és

Bácsi Ferenc

hháázzaassssáággii éévvffoorrdduullóójjáánnaakk aallkkaallmmáábbóóll

sok boldogságot kívánva:

lányuk, unokáik és dédunokáik

60.
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Már évek óta hagyomány az óvodánkban,
hogy a hagyományos ünnepeink mellett a Jeles
Zöld Napokat is megünnepeljük a gyermekek-
kel. Nem volt ez máshogy szeptember 22-én és
23-án a Takarítási Világnap alkalmából sem.
Pedagógiai Programunkban megfogalmazot-

tak szerint a környezettudatos magatartás alakí-
tása, fejlesztése már óvodáskorban jelentõs sze-
repet kap.
ATakarítási Világnap célja:
�A természeti környezet tisztaságánakmegóvása.
�Annak tudatosítása, hogy milyen fontos az,
hogy tiszta, élhetõbb környezetben éljünk,
nemcsak otthon, hanem tiszta utcában, tere-
ken, kitakarított, rendezett óvodában, iskolá-
ban, munkahelyen.
�Környezettudatos praktikák megismertetése,
hogyan lehet takarítani környezetkímélõen
(inkább természetes szereket használva a
vegyszerek helyett, melyek nem irritálnak,
nem károsak a környezetre, és nem utolsósor-
ban olcsóbbak is).
Feladataink:
� A környezetszennyezés növényre, állatra,
emberre gyakorolt ökológiai hatásának
megértetése.

�A gyermekek ismereteinek bõvítése: e fontos
környezetvédelmi nap alkalmából beszélgetés
a gyermekekkel környezetünk rendjének, tisz-
taságának megõrzésérõl, a szelektív hulladék-
gyûjtés fontosságáról.
�A szelektív hulladékgyûjtés és az újrahaszno-
sítás fontosságának hangsúlyozása.
� Felelõsségtudat alakítása a közvetlen környe-
zet rendjénekmegtartásáért (hulladék-elhelye-
zés, környezetesztétika).
�A szépségre, harmóniára, tisztaságra való
igény felkeltése.
Ezeket figyelembe véve több napos program-

mal készültünk, hogy gyermekeink és rajtuk ke-
resztül az õket nevelõ szülõk környezettudatos
szemléletét, magatartását fejlesszük.
�Minden szemét hulladék, de nem minden

hulladék szemét� címmel kiállítást rendeztünk �
melybe a szülõket is bevontuk, hiszen a kiállítást
az otthon hulladékokból barkácsolt tárgyakból
készítettük. Sok ötletes tárgyat kaptunk, amiket
ezúton is szeretnénkmegköszönni a szülõknek.
Minden csoport további feladatul kapta, hogy

készítsen egy a �Dobozrobotot� is a kiállításra.
Kisebb-nagyobb dobozokat hoztak a gyerme-
kek, ezekbõl készültek el a robotjaink. Több
csoport el is nevezte az elkészült alkotását: Ro-
bot Rezsõ, Csokifaló�
Az óvó nénik csoportszinten verseket tanítot-

tak a gyermekeknek a kukásautóról, ehhez a té-
mához kapcsolódómeséket olvastak.
A csoportszintûmegemlékezéseken túl intéz-

ményi szinten is terveztünk játékos programo-
kat, amiket csoportszinten minden csoport vé-
gigjárt:

1. állomás
Kupakgyûjtõ verseny. Ennél a játéknál a fel-

adat, hogy a fûben szétszórt kupakokat szede-
gessék össze egy kartondobozba. Itt még 2-2
csoport dolgozott együtt. (Mókus csoport a Ha-
lacska csoporttal, Pillangó csoport a Cica cso-
porttal és a Micimackó csoport a Katica cso-
porttal gyûjtögette a kupakokat.)
Ez után a játék utánmár külön haladtak a cso-

portok egyik állomástól a másikig, és oldották
meg a feladatokat.
2. állomás
Kartondobozokból vár építése. Miután min-

den csoport megépítette a saját dobozvárát,
összetapostuk a dobozokat, és az óvoda udvará-
ban lévõ szelektív gyûjtõbe hordtuk.

3. állomás
PET kupakokból képek kirakása asztalon.

Ennél a feladatnál a kisebbek kaptak segítséget,
õk megadott mintára-vonalra pakolgatták a szí-
nes kupakokat.
A középsõsök és a nagyok vagy mintamáso-

lással, vagy önálló elképzelés alapján rakták ki a
képeket az asztalokra.
4. állomás
Célba dobás papírgalacsinnal szemetes

kukába.
5. állomás
Hulladékok válogatása kartonból kivágott

szelektív gyûjtõkbe.
6. állomás
Csoportonbelül fiúk-lányokversenyeztek egy-

mással, hogy melyik csapat tud elõbb megtölteni
egy-egy mûanyag vödröt PET kupakokkal. Ter-
mészetesen a nagyobbaknak itt is nehezítettünk a
feladaton, hisz õk sorverseny formájában verse-
nyeztek egymással, míg a kicsik szaladgálás köz-
ben gyûjtögették a kupakokat és hordták a vöd-
rökbe. Persze külön a lányok és külön a fiúk.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a kicsik több

feladatban is részt vettek. A játékos feladatokban
résztvevõcsoportjainkat emléklappal jutalmaztuk.
22-én kedden �OVI RONGYOSBÁLT� ren-

deztünk az emeleti folyosón. A szülõket plaká-
ton keresztül kértük arra, hogy ezen a napon a
gyermekeiket foltos, szakadt ruhába öltöztes-
sék. Természetesen a kicsik közül nemminden-
ki volt hajlandó ilyen ruhát felvenni, de a buli-
ban õk is részt vettek.

Emlékezetes, mozgalmas és jól sikerült dél-
elõttöket tudhatunkmagunkmögött.

MadarászMária, Tassi Lászlóné,
Kovács Regina óvodapedagógusok

Takarítási Világnap az �Új Óvodában�

A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár nyitvatartása

Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16,
Csüt.: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

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

***

Dömsödmúltjából állandó helytör-
téneti kiállítás a könyvtárban

Kovács László tanító úr gyûjtemé-
nyébõl. Nyitva tartás a könyvtári

nyitvatartási rend szerint.

MEGHÍVÓ
ADezsõLajosAlapfokúMûvészeti Iskola

tanárai és növendékei szeretettel meghívják
Önt és kedves családját a
XV.DÖMSÖDIMÛVÉSZETI

NAPOK
rendezvényeire.

MEGNYITÓ ésKONCERT
november 19. (csütörtök) 18 óra

Helyszín: Petõfi SándorOktatási ésMûve-
lõdési Központ

KÉZMÛVESFOGLALKOZÁS
november 20. (péntek) 14-16 óra

Helyszín: Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola épülete

TÁNCBEMUTATÓ
november 21. (szombat) 18 óra

Helyszín: Petõfi SándorOktatási ésMûve-
lõdési Központ

Szeretettel várunkminden érdeklõdõt!
a mûvészeti iskola pedagógusai

és növendékei
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Októberi hírek az alsó tagozat életébõl

�Õszi napnak csendes fénye,
Tûzz reá a fényes égre,

Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon

S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.�
/Ady Endre: Október 6./

Az aradi vértanúk azok amagyar honvédtisztek voltak, akiket az 1848-
49-es szabadságharc leverése után a szabadságharcban játszott szerepük
miatt 1849. október 6-ánAradon kivégeztek.
Az õ tiszteletükre a dömsödi iskolások minden évben futóversenyen

vesznek részt. Tisztességes küzdelemben mérkõztek meg egymással a
tanulók.
Érmet szereztek a következõ diákok:
2009-ben született lányok 2009-ben született fiúk
I. Szombati Vanda 1. a I. CsörgõÁdám 1. a
II. Láng Rege Réka 1. b II. Tarr László 1. a
III. Kincses Tamara 1. b III. Volter Vajk 1. a
2008-ban született lányok 2008-ban született fiúk
I. Boruzs Hanna 2. a I. Bélavári Krisztián 2. b
II. KatonaVivien 2. b II. Móricz Attila 1. a
III. Kadók Boglárka 2. a III. Rupa László 2. b
2007-ben született lányok 2007-ben született fiúk
I. Zsidai Emma 2. b I. Sankó Bence 3. c
II. Szeile Bernadett 3. b II. Kincses Csaba 3. a
III. Farkas Evelin 2. b III. Slezák Péter 3. c
2006-ban született lányok 2006-ban született fiúk
I. Dobrai Nóra 3. b I. Madarász Zétény 3. b
II. Mészáros Fanni 3. c II. Zsidai Péter 3. a
III. Balogh RékaDamarisz 4. b III. CsörgõHunor 3. b
2005-ben született lányok 2005-ben született fiúk
I. BaloghVirág Csenge 4. b I. Krisztián Kristóf 3. b
II. Keresztes Adrienn 5. a II. VargaMiklós 4. b
III. Sas Zsuzsanna 4. b III. Brassó József 4. a

2004-ben született fiúk
III. JakabÁdám 4. b

Több évtizedes hagyománya van már a Makádon megrendezésre
kerülõ körzeti szavalóversenynek. A környék kb. tíz iskolájának lelkes
pedagógusai minden évben jól felkészített szavalókat küldenek erre a
megmérettetésre. Idén nem volt könnyû feladatuk a gyerekeknek, mivel
József Attila költeményei közül kellett választaniuk.
Az alsó tagozatból iskolánkat a következõ tanulók képviselték:
Balogh Zoltán 2. a Felkészítõje:Major Anna
BaloghVirág Csenge 4. b II. hely Felkészítõje: Feketéné Patonai Nóra
Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási napon a negyedikes tanulókat

vendégül látták a felsõ tagozatos pedagógusok és diákok. Két tanítási órán
vehettek részt a gyerekek, hogy egy kicsit betekintést nyerjenek a felsõ
tagozat életébe. Köszönjük szépen kollégáinknak a lehetõséget, és azt is,
hogy óráikat úgy építették fel, hogy a negyedikes gyerekek is be tudtak
kapcsolódni az óramenetébe. Nagy élmény volt számukra ez a nap.
Ebben a tanévben is folytatódik az iskolagyümölcs-program. Hetente

háromszor kapnak a gyerekek gyümölcsöt, általában almát, körtét, de
alkalmanként friss zöldséget is kóstolhatnak.A program legfõbb feladata,
hogy a gyermekek mindennapi étrendjében szerepeljenek a gyümölcsök
és a nyers zöldségek. Feketéné Patonai Nóra

J Nálunk mindig
történik valami� J

ÕÕsszzii sszzüünneettbbeenn
eeggyy kkiiss ��ttáábboorr��

Az õszi szünetben három napon át � kedden, szerdán és csütörtökön
� 10-14 óráig gazdag programmal, meleg teával és szendvicsekkel
kedveskedtünk azoknak a gyerekeknek, akik ellátogattak hozzánk. A
jó hangulatról a gyerekek gondoskodtak. A nyári napközis táborunk-
ban összekovácsolódott egy kis társaság, akik igényelték, hogy az év
más idõszakában is együtt lehessenek, ezért szerveztünk az õszi szü-
netre is programokat. Személyes meghívókkal és plakátjaink által tu-
dattuk a lehetõségrõl az iskoláskorú gyerekeket.

Az elsõ nap fõleg az õszi kellékek begyûjtésérõl szólt. Lehullott le-
velekbõl csodálatos rózsacsokrok születtek, magvakat rajzlapra ra-
gasztva, melyekbõl pedig színes képeket alkottak a gyerekek. Sokat
rajzoltunk, színeztünk, játszottunk és filmeztünk. Szerdán egy kis kul-
turális programot iktattunk be, ésmegnéztük a gyerekekkel Dömsödön
éppen aktuálisanmegtekinthetõ két festõmûvész �Mözsi-Szabó István
és Szurcsik János � kiállítását, Vass Ilonka tárlatvezetésével. A gyere-
keket annyira megihlették a mûvészek képei, hogy a látottakat õk is
megrajzolták.

Örültünk, hogy örömet okozhattunk Nektek! További jó tanulást és
kitartást kívánunk:

Dömsöd�ApajGyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
munkatársai: Ancsi, Orsi, Niki, Kriszti és Gabi néni
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A �Még 1000 év Dömsödért�
Egyesület Közhasznú Szervezet
szervezésében a 20 éves hagyomá-
nyoknak megfelelõen, 2015-ben is
lehetõség nyílik arra, hogy a szülõk,
nagyszülõk, barátok és ismerõsök
csomagot és ajándékot küldjenek
gyermekeiknek, unokáiknak, szeret-

teiknek és barátaiknak a Mikulással krampuszok kíséretében.
Az ajándékokat 2015. december 5-én SZOMBATON délután

Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén szállítjuk ki (17.00
és 20.00 óra között)!
Figyelem! Mindenkinek a saját igényei és lehetõségei szerint ösz-

szeállított, vásárolt csomagját és ajándékait adja át a Mikulás.
Családonként, lakásonként a kiszállás díját, 1.000 Ft-ot a meg-

rendeléskor kell megfizetni a megrendelõhelyen!
Kérjük Önöket, hogy a megrendeléskor adják meg a pontos adato-

kat, JELLEMZÉSEKET, ÜZENETEKET a Megrendelõlapon, itt je-
lezzék, hogy hol lesz elhelyezve (villanyóra, terasz, ablakpárkány
stb.) az ajándék, hogy a Mikulás és kísérete is megtalálja a csomago-
kat és átadhassa azt!

MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK, NE ADJANAK LE CSOMA-
GOT, AJÁNDÉKOT AMEGRENDELÕHELYEN!!

Megrendelõhelyek:
�MIZSE diszkont � Dömsöd, Kossuth L. u.
� Élelmiszer � Zöldség bolt (FaragóABC )Dömsöd, Kossuth L. u.
� DobosABC �Dömsöd, Váci utca
� Zöldségbolt (GulyásnéMarika) � Dömsöd, Bajcsy-Zs. u.
� Sipos Vegyesbolt � Dömsöd, Irinyi utca
�KishercegGyerekház �Dömsöd, Petõfi tér 3-5.

Jelentkezési határidõ: 2015. december 4. PÉNTEK�azüzletek
nyitva tartása szerint!
A megrendelést minden esetben írásban és két példányban

kérjük megadni, a megrendelõlap a fenti helyeken található meg!
Korona Sándor

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet elnöke

Mikulás program elõzetes:

Csomagkiszállítás 2015. december 5-én SZOMBATON, elõtte a
szokásos felvonulás a Horváth-kerthez, ahol a Mikulások és a kram-
puszok szaloncukrot osztogatnak a verselõ és éneklõ apróságoknak.

(Ide hívjuk és várjuk a vállalkozó kedvû iskolai cso-
portokat és osztályokat, akik különbözõ finomságokat
� kürtõskalács, fánk, lángos stb. stb. � készítenek és
árulnak a várakozó nagyérdemûnek.)

2015. december 6-án VASÁRNAP reggel
10,00 órától a Petõfi Múzeum elõl indul a ko-
csikázás a Mikulással, valamint felállításra

kerül a Falusi Betlehemes. Kísérõ prog-
ramok a múzeumban, mesesarok, dia-
vetítés, kézmûves foglalkoztatók
13,00 óráig.
Szombaton délután 16.30-tól a

Horváth-kertben egy kis Mikulás-
programra várjuk a gyerekeket és

felnõtteket egyaránt. A részletes programról késõbb tájékoztatjuk az
érdeklõdõket.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a részletes programról, idõ-
pontokról és díjakról plakátokon, a facebookon és az interneten tájékozta-
tunkmindenkit.

Sok szeretettel hívja és várja a falu apraját és nagyját aMikulás-progra-
mokra:

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet,
a segítõik, támogatóik, s természetesen aMikulás és a krampuszok

FELHÍVÁSAKRAMPUSZOKFELÉ!

Akik tavaly voltak krampuszok, most õket várjuk újra
� kivéve azokat, akikmár kijárták a 8.-at �

jelentkezni lehet Tarrné Zsóka néninél a
GAMESZ konyhán, Táncsics utca.
Jelentkezési határidõ:
2015. december 1. kedd.

�Ha nem alszolmár amackóddal,
nem rendezel versenyt a match-
boxaidnak, és ha már piknikezni
sem a Százholdas Pagonyba jársz,
akkor adományozd el jobb sorsra
érdemes játékaidat és könyveidet a
Dömsödi Kisherceg Biztos Kezdet
Gyerekháznak!�
Minden kedves adományozót várunk 2015. november 16-tól (hétfõ-

tõl) 2015. november 30. (hétfõig) Dömsödön a Kisherceg Gyerekház-
ban / 2344Dömsöd, Petõfi tér 3-5. (bejárat a Bocskai utca felõl!) 08.00
és 12.00 között. Az adományok játékok, mese- és szakácskönyvek,
ruhák lehetnek (csomagban is szívesen vesszük a felajánlásokat a 2344
Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6. címre az Egyesületnek címezve).
Köszönettel:

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület, KishercegGyerekház

MMMM IIII KKKK UUUU LLLL ÁÁÁÁ SSSS ---- VVVV ÁÁÁÁ RRRR ÁÁÁÁ SSSS
DDöömmssööddöönn 22001155
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

KKiisshheerrcceegg GGyyeerreekkhháázzuunnkk õõsszzii hhíírraaddáássaa,,
ttééllvváárróó bbeehhaarraannggoozzóójjaa

Fenntartó:
�Még 1000 ÉvDömsödért� Egyesület
2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

Az eseménydús szeptemberi, októberi terménybegyûjtõ napok és a szõlõszüret után hozzálát-
tunk a tökfaragásnak, Márton-napi libavigalomnak is gyerekházunkban. Az adventi készülõdés je-
gyében a koszorúkészítésre, mézeskalácssütésre, karácsonyi han-
gulatú téli foglalkozásainkra örömmel látunk mindenkit. Mikulá-
sunk december 04-én délelõtt látogat el gyerekházunkba. Kisher-
ceg Rózsája-díj átadásával az évértékelõ rendezvényünk decem-
ber 11-én lesz partnereinkkel. Karácsonyi ünnepségünket decem-
ber 17-én tartjuk a Kisherceg Gyerekházban. Jöjjenek el dél-
elõttönként, készüljünk együtt közösen a meghitt téli ünnepekre
alkotó, vidám, zenés gyerekházas foglalkozásainkon, szeretetben
gazdag várakozással!

Még 1000ÉvDömsödért Egyesület,
KishercegGyerekházmunkatársai (n.-s.m.)

TTeejj tteessttvvéérreekk
� festõk, grafikusok, szobrászok�

Ujváry Lajos festõmûvész
A �tejtestvérek� közül novemberben Ujváry

Lajost ismerhetik meg kedves olvasóink. Az
1940-es évekmásodik felében induló népi kollé-
gisták nemzedékéhez tartozott. A Képzõmûvé-
szeti Fõiskolán töltött idõszakban kapcsolódott
be Õ is abba a baráti körbe, melyet késõbb Mö-
zsi-Szabó István �tejtestvéreknek� nevezett el.
UjváryLajos 1925. február 06-án születettKa-

posváron. Középiskolai tanulmányait Veszprém-
ben kezdte és Dombóváron fejezte be. 1944-ben
felvételt nyert a Képzõmûvészeti Akadémiára,
majd a vészterhes háborút követõen a Képzõmû-
vészeti Fõiskolán kezdte meg tanulmányait. Ta-
nárai voltak: Szõnyi István, Bernáth Aurél, Poór
Bertalan.
Széles látókörû fiatal mûvészként érdeklõ-

dött az irodalom, a zene iránt, így a korszak je-
les irodalmi alakjaival (Szabó Lõrinc, Kassák
Lajos, Tamási Áron, Tersánszky Józsi Jenõ és
Reményik Zsigmond) állt kapcsolatban, akik-
nek portréit elkészítette. Kutatta a csángó ma-
gyarság kultúráját, s az összegyûjtött anyagot
az MTA néprajzkutató csoportjának adta át fel-
dolgozásra.
1985-ig, nyugdíjba vonulásáig a Képzõ- és

Iparmûvészeti Gimnázium tanára volt.
2006. március 22-én Budapesten hunyt el.
Festészetének jellegzetes témái a paraszti élet

tárgyi eszközeinekmegjelenítése, aDunakanyar
és Gyimes táji ábrázolása. Képeit egyszerû for-
mavilág ésmélyen izzó színek jellemzik.
Festészetének elismeréseként 2005-ben ve-

hette át aMunkácsyMihály-díjat.
Életrajzi vallomásában szeretettel említi két

középiskolai tanárát, akik meghatározók voltak
további életére.Marczell György rajzot tanított,
Péczely László (Kodály Zoltánné édesapja) iro-
dalomtanár az irodalmat szerettette meg vele.
Így lett hangsúlyossá Ujváry Lajos életében a
nagy népi nemzedék megismerése, nemcsak
mûveik által, hanem személyesen is.
Jelen cikk mellé csatolt �Öreg szökröny� cí-

mû festmény formájában és színeiben is egy-
szerûen és igen kifejezõen üzen a szemlélõnek.
Szinte látjuk a parasztszoba többi berendezési
tárgyait, a sarokpadot, az ágyat, a kemencét�



A szekrény pedig a legdíszesebb, legszebb kelengyét rejti. Az abla-
kon beáramló fény életre kelti a ládát, a rá vetõdõ árnyék és magának
a ládának az árnyéka enged arra következtetni, hogy a helyiségben
több bútordarab is áll.
Ujváry Lajos egyszerû és érthetõ képi világa a magyar képzõmûvészet

palettájának egyik különlegessége. Ezt a megállapítást igazolja a �tejtest-
vérek� azon törekvése, melyet zászlójukra tûztek: Csináljuk magyarul!
Mindannyian magyarul alkottak, magyarul alkotnak, de mégis másho-
gyan: Vecsési Sándor, Bazsonyi Arany, Ujváry Lajos, Csohány Kálmán,
Mözsi-Szabó István, Novák Lajos, Osváth Mari, Szurcsik János és Kár-
mentõ András (valamint akik késõbb csatlakoztak), Kristóf János, Kokas
Ignác, Hoch Ferenc és Patay László.

-Vass Ilona-
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Kedves Falumbéliek!
Amagyar festészet napja (október 18.) rendezvényso-

rozat keretében két neves magyar festõmûvész kiállítása
volt látható (három héten keresztül) Dömsödön. Mözsi-
Szabó István (1927) képei a dömsödi református gyüle-
kezeti házban, Szurcsik János (1931) alkotásai pedig a
Petõfi Sándor Emlékmúzeumban.
Örömmel tölt el, hogy Dömsödön olyan tiszteletre és

szeretetre méltó mûvészek munkáit ismerhettem meg,
mint Mözsi-Szabó István bácsi és alkotótársai. Rendkí-
vül lélekemelõ olyan emberek társaságában lenni, akik
nemcsak mûvészi létükben, hanem emberi mivoltukban
is szoros baráti kapcsolatban állnak egymással. Ráadá-
sul olyan értékek megõrzésében igyekeznek aktívan ten-
ni, melyek az én szívemnek is kincsei, s melyeket óvato-
san próbálok átoltani gyermekeimbe!
Mûvész úrnak és barátainak sikerült lekötni, meg-

mozdítani kiskamaszaim lelkét is. Nem siettünk haza a
kiállítás után, elfelejtettük két órahosszára azt is, hogy telefon lapul a
zsebükben (amit nem félnek használni!). Úton hazafelé beszélget-
tünk: kinek, hogy tetszett az alkalom: Hazaszeretetrõl, hûségrõl hal-
lottunk, láttunk, éreztünk nem mindennapi módon, fröcsögõ, ítélke-
zõ, bosszantó politikai töltet nélkül!!! Õszintén, elevenen (88 éve!)
lüktetõ emberi szívrõl árulkodnak a képek, megindító hazaféltéssel,
hazaszeretettel átitatott vásznakon elevenednek meg régi idõk ma-
gyar embereinek mindennapjai.
Kifejezetten tetszett (kamaszaimnak is), hogy festõmûvész és új-

ságíró férfiak nem akármilyen stílusban szavaltak el rövid, velõs,
szívbemászó verssorokat, költõinktõl vagy akár saját barátaik tollá-

ból! Nekik nem iskolai tananyag Petõfi, Arany, Jókai stb... �Úgy
idéznek, beszélnek, festenek róluk, mintha minden este együtt boroz-
gatnának egy jóízû beszélgetés mellett...� vagy, ahogy a mai srácokat
hallom edzés után Bödérõl tárgyalni. Mindkettõ zene a lelkemnek!
Zenérõl jut eszembe! Mözsi-Szabó István bácsi a kiállítás megnyi-

tóján még egy kellemes, emlékezetes meglepetéssel szolgált szá-
munkra: nemcsak festeni tudja a magyar emberek szokásait, de bi-
zony 88 évesen leült a tárogatózó mellé, és énekelte nemcsak a ma-
gyar nótákat, hanem a zsoltárok közül is jó néhányat.
Átfutott fejemen a gondolat, vajon hányan fogunk úgy megöre-

gedni, hogy továbbadtuk gyermekeinknek a festés, rajzolás, írás,
olvasás, éneklés adta önkifejezés ilyesfajta egyszerû, ám annál érté-
kesebb örökségét? És vajon mirõl fognak festeni, írni, olvasni, éne-
kelni a mi gyerekeink sok-sok év múlva? Talán itt lenne az ideje,
hogy ezen tényleg komolyan elgondolkodjunk! Gyermekeink azt
(is) viszik magukkal példaként a jövõjükbe (akarva, akaratlan),
amit most tõlünk látnak, hallanak. Nem vagyok ellensége a modern,
új dolgoknak. De nekem ez az élmény is azt helyezte a szívemre kö-
telességként, hogy találjam meg az egyensúlyt az újdonságok kere-
sése, megismerése és a régi hagyományok tisztelete, megszeretteté-
se között.
Kollégáimmal is sikerült megnéznünk a két kiállítást. Érdekes volt

tapasztalni, mennyire tér el egymástól a két alkotó stílusa, és mégis
milyen hûen tükrözi mindkettõ ugyanazt az üzenetet.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármi-

lyen módon segédkezett a kiállítások megvalósításában. Õszintén re-
mélem, hogy lesz még alkalmunk hasonló megmozdulásokon részt
venni!

Velláné Bucsi Marcsi
A�Tejtestvérek� elõtt Mözsi-Szabó István és Szurcsik János

festõmûvészek

A kiállításon Györke, a mûvész felesége, Mözsi-Szabó István, Szurcsik János,
Fazekas János, Bencze István és Vass Ilona

Fotó:
Szomszéd Nándor

Fotó: Fábián
Ilona Krisztina
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A Ráckevei Rend-
õrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya nyo-
mozást folytat, mert
2015. szeptember 05.
napon 16 óra 30 perc
körüli idõben a Döm-

söd, Csokonai utca 13. szám alatti ház udvarán
tettleg bántalmaztak egy dömsödi lakost, oly
módon, hogy ököllel többször arcon ütötték,
majd egy késsel bal combjánmegszúrták,mely-
nek következtében az elsõdleges orvosi véle-
mény alapján 8 napon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett. A gyanúsított kihallgatásra ke-
rült és cselekménye elkövetését elismerte.
A Ráckevei Rendõrkapitányság Közlekedés-

rendészeti Osztálya nyomozást folytat, mert
2015. 10. 04-én 13:32 órakor egy 23 éves férfi
gyalogosDömsöd lakatlan területén, az 51-es út
47,8 km szelvényénél kellõ körültekintés nélkül
kelt át az úton, és a neki jobbról, Dömsöd irá-
nyából Bp. felé közlekedõ személygépkocsi elé
behaladt, aki fékezés ellenére sem tudta elkerül-
ni a balesetet, és elütötte õt. A gyalogos súlyo-
san megsérült, a személygépkocsiban anyagi
kár keletkezett.
2015. 10. 12-én 17:45 órakor egy apaji lakos

személygépkocsival közlekedett Dömsöd lakott
területén kívül, az 51-es fõútonBaja felõl Buda-
pest felé. Haladása során indokolatlanul áttért a
menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba,
ahol nekiütközött a vele szembõl, Budapest fe-
lõl Baja felé haladó, egy budapesti hölgy által
vezetett személygépkocsinak.A balesetben sze-
mélyi sérülés nem történt, anyagi kár keletke-
zett. Az okozó elismerte felelõsségét a balese-
tért, õt az intézkedõ rendõr helyszínbírsággal
sújtotta.
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a

gépjármûvek nem alkohollal üzemelnek, de az
elmúlt hónapban nem kevesebb mint 2 (azaz
kettõ) esetben kezdeményeztünk eljárást ittas
vezetés bûncselekmény elkövetése miatt. Ké-
rem, hogy a zéró tolerancia elvét ne csak olvas-
sák és hallgassák, hanem tartsák is be,mert a jo-
gosítvány minden esetben elvételre kerül, és azt
csak a lefolytatott bírósági eljárás után, a bünte-
tés kiszabása után kaphatja vissza a jármûveze-
tõ. Az intézkedõ rendõrök olyan elképesztõ és
vészjósló esetekkel találkoznak, mint eddigi
szolgálataik ellátása soránmég sohasem. Az in-
tézkedés alá vont annyira részeg, hogy tántorog,
nem tud két lépést egyenesen megtenni, tapo-
gat, nem lát az ittasságtól és így vezeti a jármû-
vet, így veszélyezteti a saját és más a közleke-
désben résztvevõ, akár gyerek életét is. Szíve-
sen várjuk bejelentéseiket a hasonlóan felelõt-
len ittas vezetõkrõl, és ígéretet teszünk, hogy ki
fogjuk õket vonni a közúti forgalomból.
Beköszöntött az õsz, kérem, hogy a gépjár-

mûvezetõk álljanak át az õszi, téli üzemelésre.
Az autóban mindig legyen ivóvíz, takaró, olyan
esetre, ha a gépkocsivezetõ nem várt körülmé-
nyek közé kerül. Az ablakmosó tartályba hideg-
tûrõ folyadékot kell tölteni, és a téli gumik át-
szerelése is aktuálissá vált. Ellenõrizzék elindu-
lás elõtt az olajszintet és egyáltalán a jármû fõbb
alkatrészeit, hiszen életünk ésmások élete függ-
het az ellenõrzéstõl. A gépjármû jó mûszaki ál-
lapota egyfajta biztonságot kölcsönöz a gépjár-
mûvezetõknek.
Valótlan bejelentés miatt folytatunk sza-

bálysértési eljárást, mert a Dömsöd Fazekas
tanyáról kutyaharapásról érkezett bejelentés,
amelyre reagáltunk, intézkedtünk. Az intéz-
kedés során megállapítást nyert, hogy a beje-
lentõ a bejelentésében nem a valós tényeket
fedte fel elõttünk, ezért ellene kellett sza-
bálysértési feljelentést tenni.
Tatai és tatabányai lakosok ellen folytatunk

nyomozást, 2 fõ elõzetes letartóztatása mellett
csalás és egyéb bûncselekményekmiatt az aláb-
bi tényállás alapján: A gyanúsítottak 2015. 09.
30. napon 09.00 óra és 12.00 óra közötti idõben
termékbemutatót szerveztek a Ráckeve, Kos-
suth Lajos utca 51. szám alatt található Ács Ká-
roly Mûvelõdési Központ épületében. A bemu-
tató alkalmával jogosulatlanul, a budapesti Já-
nosKórház orvosainak kiadvamagukat és ezzel
megtévesztve a vásárlóikat, a �stroke� kezelésé-
re alkalmas gyógyászati eszközként 400.000 és
450.000 forintért értékesítettek több kb. 40.000
Ft értékûBodyCarefedMassageAV012 típusú
kínai gyártmányúmasszázsgépet.
2015. 09. 26-án Túrkevén, 2015. 09. 29-én

Örkényben, 2015. 10. 01-jén Dabason tartottak
termékbemutatót, 2015. 10. 02. napon Kiskun-
lacházára meghirdetett termékbemutató a Rác-
kevei Rendõrkapitányság közbelépése miatt el-
maradt. A gyanúsítottak elfogásra kerültek, ira-
tok, gépek kerültek lefoglalásra.
A lefoglalt iratok alapján megállapítható,

hogy 2015. 09. 22. naptól különbözõ helyszíne-
ken termékbemutató megtartására került sor,
ahol több értékesítés is történt. A lefoglalt iratok
szerint a gyanúsítottak 2015. 09. 29-én Gyoma-
endrõdön is tartottak termékbemutatót. A Szom-
bathelyi Rendõrkapitányság, a Pápai Rendõrka-
pitányság, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság és

a Budaörsi Rendõr-
kapitányság is folyta-
tott eljárást a gyanú-
sítottak ellen. Az elõ-
zetes letartóztatásban
lévõ gyanúsítottak ál-
landó bejelentettmun-
kahellyel nem ren-
delkeznek, kimutatható jövedelmük nincs, fel-
tételezhetõen ilyen és hasonló bûncselekmé-
nyek elkövetésébõl tartják fennmagukat.
Amennyiben az üggyel kapcsolatban érdemi

információjuk, jelzésük van, vagy károsultjai az
ügynek, kérem keressék Nagy Gabriella r. szds.
hölgyet a Ráckevei Rendõrkapitányság Vizsgá-
lati Osztályán.
Sajnos a temetõket nem mindenki lelkiisme-

reti vagy kegyeleti okokból látogatja.A temetõk
közvetlen környezetében gyakrabban fordul elõ
gépjármûlopás és -feltörés, kerékpárlopás, al-
kalmi, illetve zseblopás, továbbá megnõ az esé-
lye a lakástulajdonos távollétét kihasználó betö-
réses lopásoknak.
Otthonaik elhagyását követõen kérjük Önö-

ket, hogy:
� Ne felejtsék el bezárni az ablakokat (kamra,

fürdõszoba, pince, mosdó,WC), ajtókat!
� Amennyiben van, aktiválja a biztonságtech-

nikai eszközöket.
� Távolléte idejére kapcsolja ki a csengõt,

hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen
ellenõrizhetõ.
� Akár rövidebb (1-2 nap) távolmaradás ese-

tén is kérje meg rokonait, megbízható szom-
szédját, hogy nézzenek rá lakására.
� Figyeljünk egymás és szomszédaink értéke-

ire, valamint közvetlen lakókörnyezetünkre.
Közlekedés során:
� A tömegközlekedési eszközöket igénybe

vevõk lehetõség szerint használják a pályaudva-
ri érték- és csomagmegõrzõket.
� Fokozottan figyeljenek értéktárgyaikra és

irataikra, azokat soha ne hagyják felügyelet nél-
kül!
Gépjármûlopások és -feltörések megelõzésé-

vel kapcsolatosan:
� Mielõtt a személygépjármûvet elhagyják �

még akkor is, ha rövid idõre maradnak távol �,
gyõzõdjenekmeg arról, hogy a gépjármûvük aj-
taja, ablakai be vannak-e zárva!
� Az indítókulcsot tartsákmaguknál!
� Amennyiben lehetõség van rá, parkoljanak

az arra kijelölt õrzött parkolóban. Az esti órák-
ban válasszanak olyan helyet, ahol jó a közvilá-
gítás, illetõleg a parkoló átlátható.
� Semmilyen értéktárgyat, okmányt, táskát ne

hagyjanak látható helyen a gépjármûben.
� Mielõtt elindulnak a jármûvel, vizsgálják

meg, hogy a jármû zárszerkezete és az ablakai
érintetlenek-e, vannak-e azon látható külsérelmi

RENDÕRSÉGI HÍREK
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nyomok. Amennyiben vannak, azonnal értesít-
se hatóságunkat, hívja a 112 segélyhívó számot.
� A biztonság érdekében alkalmazzanak me-

chanikai és elektronikus vagyonvédelmi bizton-
sági rendszereket, eszközöket, melyek beszere-
lését szakmûhelyben végeztessék el.
Néhány jó tanács az alkalmi lopásokmegelõ-

zésével kapcsolatosan:
� Soha ne hagyják õrizetlenül táskájukat mi-

közben a kegyeleti helyet, illetve környezetét
rendezik, még ha csak épp vízért vagy csupán a
konténerhezmennek is!
� Ha az alkalmi lopást észlelik, lehetõség sze-

rint ne szálljanak szembe a tolvajjal, mert általá-
ban többenvannak és erõszakosan reagálhatnak!
Hívjanak segítséget, értesítsék a rendõrséget!
� Ha az iratok mellett a lakáskulcsot is elvit-

ték, sürgõsen cseréljenek zárat, ha pedig a bank-
kártyájuk tûnt el, azt azonnal tiltsák le.
Hogy a zseblopások kockázatát jelentõsen

csökkentsék, fogadják meg a következõ ajánlá-
sainkat:
� Pénztárcájukat, bankkártyájukat tegyék biz-

tonságos helyre, a ruházatuk belsõ, lehetõleg
zárható zsebébe, a kézitáska belsõ részébe, ahol
nagyobb biztonságban vannak.

� Ne tartsanak maguknál sok készpénzt, le-
hetõleg bankkártyával fizessenek!
� A bankkártyát és annak PIN kódját soha

ne tartsák egy helyen, pénzfelvétel esetén
ügyeljenek arra, hogy idegen személy ne lát-
hassa a beütött kódot, valamint azt se, hogy
mennyi pénzt vett fel.
� Mobiltelefonjukat ne viseljék látható he-

lyen.

ARáckevei Rendõrkapitányság telefonszámai:
06-24-518-680, 06-24-518-690,

06-20-444-1268

Sajnos megint azzal kell kezdeni írásomat, hogy az idõjárás újabb
szélsõséget okoz, most, amikor e sorokat írom � október végén � napok
óta esik az esõ. Azt már tapasztalatból tudjuk, hogy az õsz általában csa-
padékos, de ennyi esõ már komoly károkat, veszteségeket okoz a mezõ-
gazdasági és a kertészeti növénytermelésben. A szántóföldi növényter-
melésben a napraforgó betakarítása befejezõdött, amire még kedvezõ
volt az idõjárás, de a kukorica, amit a kalászos gabonák után a legna-
gyobb területen termelünk, még szinte teljes egészében a határban van.
Mint tudjuk, a mai világban már nem kézzel törik, szedik a kukoricát,
hanemkombájnnal és az elázott földekre nem tud rámenni a nagy gép, és
a termény is nagyon nedves, vizes, és azt szárítani kell, hogy el lehessen
tárolni. Reméljük, hogy lesz még szárazabb idõ, bár volt már példa rá,
hogy csak a fagyokkal lehetett betakarítani e nagyon fontos takarmány-
növényt. Komoly mennyiségi és minõségi veszteség is éri a még kintlé-
võ terményt, és az egy egységnyi egymázsa termény költsége jelentõsen
növekszik.
A sok esõ és a felázott talaj a másik nagyon fontos õszi munkát, az

õszi kalászos gabonák vetését is � ahol még nem vetették el � hátráltatja,
és sajnos a mélyebb fekvésû táblákon az összegyülemlett belvíz miatt
nem is lehet vetni. A késõbbi gabonavetésnél az adott területre több ve-
tõmagot vessünk, hogy a kellõ tõállománymeglegyen.
Az utóbbi hetekben újságokban olvashatjuk, a rádióban, televízióban

hallhatjuk, láthatjuk, hogy az állami tulajdonban lévõ földek egy részét
eladják, illetve elárverezik, és errõl a témáról többféle vélemény alakult
ki. Sajnos az úgynevezett rendszerváltás ótamár annyi állami vagyont és
közösségi, szövetkezeti vagyont eladtak, magyarul elkótyavetyéltek,
hogy nem biztos, hogy a földet is el kellene adni. Azzal teljes mértékben
egyet lehet érteni, és én is egyetértek, hogy azé legyen a föld, aki azt
megmûveli. A magyar parasztember mindig is földszeretõ ember volt,
illetve a mai modern világban már nem is nagyon használják a paraszt
kifejezést, mert már szinte mindenhol a pénz a mindenható, meghatáro-
zó tényezõ. Tisztelet azoknak, akik még õrzik a paraszti hagyományo-
kat, és hála Istennek még vannak akik tisztelik õseink hagyományait,
többek között a magyar termõföld önzetlen szeretetét.
Megértem a mai globális világhoz való alkalmazkodást, de azokkal

nem tudok egyetérteni, akik a földet csak haszonszerzés, pénzszerzés
céljából akarják megvenni. A több mint húsz éve lezajlott kárpótlási
földárveréseken személy szerintmeggyõzõdtem, hogy többen csak azért
vettek földet, hogy azt bérbe adják.
Visszatérve a mostani földárverésekre � nem tudom, hogy a dömsödi

gazdálkodókat mennyire érinti � nem biztos, hogy az a kisgazda tud föl-
det venni, akinek ebbõl kell megélni, hanem akinek van pénze. Amosta-
ni terményfelvásárlási árak mellett nem nagyon lehetett félretenni milli-

ókat, hogy az eddig államtól bérelt földet megvegye. Felajánlanak banki
hitelt, most még alacsony kamatra, de az elmúlt években már sokan
megjárták a bankokkal (lásd devizahitelek), így a magyar tõkeszegény
kis és közepes gazdák nagyonmeggondolják a hitelfelvételt a földvásár-
lásra. Ha területalapú támogatást nem kapnának a gazdálkodók, bizony
az idei esztendõben is szinte minden termény termesztése veszteséges
lenne.
A termények és az állatok, állati termékek, például a tej felvásárlási

árai alig vagy egyáltalán nem emelkedtek, sõt van ami csökkent. A kis-
és a középgazdaságoknak is jelentõs része kénytelen elavult, 30-40 éves
gépekkel (MTZ) dolgozni, nem sokan tudnak új, korszerû gépeket ven-
ni, mert nem képzõdik annyi nyereségük. Ha vesznek új gépeket, azt ál-
lami támogatással és hitelbõl veszik, így nem nagyon vesznek fel új hi-
telt földvásárlásra. Az állami földek árverésére is azok licitálhatnak,
akiknek megtakarított pénzük van, a kisgazdák nem nagyon tudnak lici-
tálni. Szerintem jobb lenne, ha az állami földekmaradnának állami tulaj-
donban, és csak reméljük, hogy a jövõben lesz egy kedvezõbb idõszak �
bár a mai rendkívül bonyolult világgazdasági helyzetben nem nagyon
képzelhetõ el. A kis- és középgazdaságoknak, amelyek állami tulajdonú
földeket bérelnek, kedvezõbb bérleti díjat kellenemegállapítani.
Mint tudjuk, a közelmúltban zajlott le az állami földek bérbeadásának

újrarendezése, ami bizony nem a legigazságosabban történt sok helyen.
Azt is tudjuk, hogy sok problémája van az országnak és a költségvetés-
nek, de ne mindig a legszegényebb rétegeket, köztük a mezõgazdaság-
ban dolgozókat, a vidéken, kistelepüléseken élõket terheljék, mert aki
többet keres, az többet is vállaljon a terhekbõl.
Ezek után foglalkozzunk az aktuális késõ õszi munkákkal. Reméljük,

hogy a november hónap idõjárása kedvezõbb lesz, ésmég elvégezhetjük
amég kintlévõ termények, zöldségfélék betakarítását és befejezhetjük az
õszi kalászos gabonák vetését.
November hónapban már komolyabb fagyok is lehetnek, így ha még

eddig nem szedtük fel a konyhakertbõl a fagyra érzékeny növényeket,
céklarépát, sárgarépát, zöldséget, azokat mielõbb szedjük fel, és fagy-
mentes helyen tároljuk.November hónapban végezhetjük a szántófölde-
ken és a kiskertben a szerves trágya, istállótrágya kiszórását és a talajba
való juttatását.
A kiskerteket is most õsszel ajánlatos felásni vagy felszántani. Esedé-

kes a rózsatövek betakarása, beföldelése, és a gumós virágtöveket is fel
kell szednünk és fagymentes helyen tároljuk.
A fentiekben leírtak mellett még sok õszi tennivaló akad a kertben, a

ház körül, és reméljük, hogy a november idõjárása kedvezõ lesz ezen
munkák végzéséhez, amihez kívánokmindenkinek jó egészséget.
Összeállította: Tóth István nyugdíjasmezõgazdász

Mezõgazdasági hírek
2015. év november hó



Megújul a számlap is�
A 240 éves Dömsödi Református Templom tetõszerkezetének fel-

újítása augusztusban kezdõdött el. Október második felére a templom-
test egyes szakaszain a korhadt,meggyengült faszerkezetet kicserélték,
valamint az egész tetõ új cserépfedést kapott.
Szabó Péter lelkipásztor elmondta, hogy a felújítás folytatódik a to-

ronyrész vakolatjavításával és festésével. Ezzel együtt a nagy zsalugá-
teres ablakok cseréje is megtörténik. Ugyanígy az óra négy darab
számlapja megújul. A munkálatokat mûszaki ellenõr kíséri figyelem-
mel, aki hetente tart helyszíni ellenõrzést. Ugyanígy a mûemlékvédel-
mi hivatal is felügyeli a munkálatokat.
Várhatóan november 15-re befejezõdik a torony rendbetétele. Ebben

az idõszakban a villámhárító rendszer is újfent kiépítésre kerül. Szük-
séges a nagyobb hatékonyság biztosítása, ezért a torony két oldalán és a
gerincen vezet majd a villámhárító. Az erõsebb rendszer kiépítésével
remélhetõleg a jövõben a villámkárok elkerülikmajd templomunkat.
Érdekesség, hogy az óra számlapjainak felújításakor a jelenlegi fes-

tékréteg alól elõkerült az eredeti festés. Feltehetõen a számlapok egy-
idõsek az óra mechanikus szerkezetével, azaz 1912-ben készülhettek.
A felújító cég visszaállítja az eredeti (103 éves) számlapfestést.
Mint arról már a szeptemberi számban beszámoltam, a munká-

latokat három fõ forrásból finanszírozza az egyházközség: a gyüle-
kezet tagjainak és egyéb adományozóknak önzetlen felajánlásai-
ból, valamint jelentõs támogatást nyújtott az Emberi Erõforrások
Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül, illetve a
Gustav Adolf
Werk német
protestáns se-
gélyszervezet.
Isten áldását

kérjük az elvég-
zendõ munká-
latok befejezé-
séhez!

Vass Ilona
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Klubunk versenyzõi az elmúlt évekhez
hasonlóan az idei versenyszezonban is díj-
ugratásban és gyermekügyességi versenye-
ken vettek részt. A versenyeken több gyõ-
zelmet és sok értékes helyezést értek el,
amik közül ki kell emelni az országos díjug-
rató és országos gyermekügyességi bajnok-
ságokon elért sikereket.
Szeptember 10-13-án Bábolnán került

megrendezésre a Fiat Országos Díjugrató
Bajnokság. Amatõr kategóriában Gajda
Fanni Airvent Money nyergében megnyerte
a döntõt, így 2015-ben az Alfonz Lovas
Klub lovasa lett az országos bajnok! Csapat-
ban az 1. helyezett Pest megyei csapat tagja-
ként Fanni szintén országos bajnok lett.

A 09. 25-27-énBudapesten, aNemzeti Lovardábanmegrendezésre ke-
rült Pest megyei Díjugrató Bajnokságon csak 2 lovasunk vehetett részt.
Sajnos az idén nem tudtuk megismételni tavalyi sikeres szereplésünket,
mivel a verseny idejére lovasainkon és lovaikon is egy sérüléshullám sö-
pört végig, így csapatot sem tudtunk kiállítani.
A Gyermek- és Pónilovasok Országos Szövetsége versenysorozatán

2015. évben is összesen 10 ifjú lovasunk vett részt szép sikereket elérve.

Az év során megrendezett minõsítõ fordulókon több dobogós helyezést
értek el a gyerekekCsereÁgnes edzõ irányításával. A 10. 03-04-énBuda-
pesten, a Nemzeti Lovardában megrendezett országos döntõn két lova-
sunk vett részt, Gombás Anna és Popovics Sára. Díjugratás kategóriában
GombásAnna Bonie nyergében a döntõben 2. helyezést ért el.
Gratulálok lovasaink idei sikeres szerepléséhez, és jó versenyzést kívá-

nok a téli fedeles és a 2016. évi szabadtéri versenyeken.
Dr. Siket Péter �AlfonzDömsödi LovasKlub, elnök

Szántóföldi perme-
tezést vállalok

Dömsöd,Apaj, Tass,Kiskunlacháza,
Áporka vonzáskörzetében

Gambetti Elios típusú
3000 literes,

18méter szórókeretû
vontatott permetezõgéppel.

Németh József
06-70-670-7282

VVáássáárrnnaappttáárr 
(november�december hónapokban)

November 15. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
November 22. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
December 06. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
December 13. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
December 13. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
December 20. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
December 26. Nagykõrös, András-napi vásár

Az Alfonz Dömsödi Lovas Klub 2015. évi eredményei

Felújítandó számlap,
ilyen volt�

Felújított, eredeti 103
éves számlapfestés
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Örömmel osztom meg mindenkivel a jó hírt,
hogy immár a Dömsödi Kedvencekért Egyesü-
let bejegyzett civil szervezetként tovább folytat-
hatja amár két évemegkezdettmunkáját! Sokan
tudják vagy nem tudják, de többmint két éve ak-
tívan tesz egyesületünk a bántalmazott, kidobott
és nem várt szaporulatból született négylábúak
jobb sorsának és felügyeletének érdekében! Sze-
rencsénkreDömsöd lakosságának egy részemár
tudja, hogy mûködünk és próbálunk erõnkön és
lehetõségeink felett is segíteni minden bajba ju-
tott állatkának! Nagyon nehéz a feladatunk, hi-
szen csak saját magunkra és pár nagyon kedves
állatbarátra számíthatunk a fenntartásunk érde-
kében! Hosszú idõ után a telephely kérdése is
megoldottnak látszik! Felajánlásként kapott
egyesületünk egy területet használatra, amin
végre ki tudjuk alakítani amegfelelõ helyet a vé-
denceinknek, és rugalmasabban és sokkal jobb
körülményeket teremtve készíthetjük fel õket az
örökbefogadáshoz! Sokszor találjuk szembe
magunkat az emberi brutalitással, amely nagyon
mély nyomokat hagy a kicsi lelkekben, ámhosz-
szú és türelmes munkával nagyon sokat tudunk
segíteni nekik, felkészítve õket egy új életre!
Munkánkat dr. Siket Péter is maximálisan támo-
gatja, amit ezúton is szeretnék megköszönni ne-
ki! A tõlünk örökbefogadott állatokat az egyesü-
letünk kedvezménnyel oltatja és chipelteti, és az
ivartalanításnál is igénybe vehetõ! Az örökbefo-

gadásnál nem az a szempont, hogy minél több
kutyát elvigyenek, hanem azt mérlegeljük el-
sõsorban, hogy a kutya a lehetõ legjobb helyre
kerüljön, és szeretõ család, illetve gazda fogadja
új otthonába! Jelenleg azÖnkormányzat udvará-
ban és ideiglenes befogadóknál vannak elhe-
lyezve a kutyák, akik reményeink szerint hama-
rosan az új telepünkön fognak már szaladgálni.
Önkénteseink nagy szeretettel és törõdéssel fog-
lalkoznak velük nap mint nap, amit nagyon kö-
szönök! Az Önkormányzattal közös együttmû-
ködéssel szeretnénk folytatni a munkánkat! A
kutyák élelmezése sok pénz, és jelenleg még a
tagdíjakat sem tudjuk kérni, mivel a bejegyzésre
vártunk, amimegvan, és jelenleg az adószámki-
kérése és a bankszámlaszám megnyitása a kö-
vetkezõ lépés a mûködésünkhöz! Ezúton szeret-
nék mindenkit megkérni, hogyha bármilyen
olyan tárgy, eszköz van otthon, amit már hasz-
nálni nem tud, de a kutyáknál hasznukat vesszük,
azt szívesen fogadjuk! Bontott tégla, kerítésele-
mek, vezetékek, csatorna, pala, cserép, vas, hûtõ,
szekrény, csempe, kutyaház, edények, plédek,
lepedõk, pórázok, homok, egyszóval minden,
amivel jobbá tudjuk tenni a mindennapjaikat!
Tápra is mindig szükségünk van, hiszen sokat
esznek, és ez is nagyon nagy kiadás! Egy kis ré-
szében ebben segítséget kapunk Önkormányza-
tunktól, és vannak még olyan kedves állatbará-
tok, akik idõnként meglepnek minket egy-egy

zsák táppal! Vannak olyan vállalkozóink is, akik
rendszeresenmaradék hússal, szalámikkal, cson-
tokkal, kenyérrel támogatnakminket, amiért na-
gyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen!
Azt tudni kell azért, hogy egyesületünk nem tud
minden kutyát és cicát elhozni, mert arra nincs
helyünk, de minden esetben segítünk az állatok-
nak új helyet és szeretõ gazdát találni! Az elmúlt
idõszakban nagyon sokat léptünk elõre, és na-
gyon jó azt tudni, hogy sokan megértik az oltás,
chip és ivartalanítás lényegét, ám még mindig
nagyon sokan egyáltalán nem foglalkoznak
ezeknek a dolgoknak a fontosságával! Számos
esetben a talált kutyákatmind visszajuttatjuk ha-
za, hiszen ebben nagy szerepe van a mikrochip-
nek, amibõl kiderül, hogy hívják, hol lakik és ki
a gazdi. Szeretnék kérni mindenkit, aki teheti és
szeretné támogatnimunkánkat, az belépési szán-
dékával havi 500 Ft tagdíjjal támogatója lehet a
Dömsödi Kedvencekért Egyesületnek, amivel
elõsegítenék az állatok még jobb ellátását és kö-
rülményeiknek javítását! Bármilyen kérdésre,
kérésre szívesen válaszolok, elérhetõ vagyok az
alábbi telefonon: +36 70 362 4155! Csak csör-
gessenek meg, én visszahívok mindenkit! Ha
kutyát vagy cicát szeretne örökbe fogadni, akkor
gondoljon azokra a négylábúakra, akik ami gon-
dozásunkban várják, hogy szeretõ családjuk le-
gyen!Köszönöm szépen a figyelmüket!

Üdvözlettel:PicardAncsa

Élet a Dömsödi Kedvencekért Egyesületben!

Október hónapban a Duna-parti Sára Ma-
jor Lovas Panzió adott otthont a baráti talál-
kozónak. Családias hangulatban rendezték

meg, melynek apropója a pásztor-
kutyák mustrája volt.
A kutyák megmérettetése nem

a klasszikus értelemben vett
�szépségre� vonatkozott. A zsûri
pontozta a kitartást � futás, kutyá-
val (3 km, majd rövid pihenõ után
még 2 km-es távon); volt lövés-
próba, mely arra vonatkozott,
hogy mennyire tûrik a kutyák a
zajhatást, milyen az idegrendsze-
rük. Természetesen a kutyusok
küllemének értékelése sem ma-
radt el. Polgár Adriána és Tamás Károly zsû-
ritagok szemrevételezték és értékelték a ta-
lálkozó versenyén résztvevõ kutyusokat.
Polgár Adriána kérdésemre válaszolva el-

mondta, hogy a helyszín megválasztásának
tekintetében elõnyös adottságokkal bír a Sára
Major Lovas Panzió. Kellemes ligetes, par-
kolásra és szállásra is van itt lehetõség, a ku-
tyákat is kényelmesen ki lehet kötni. A há-
romnapos rendezvény jó hangulatban telt.
A versenyen több fajta is részt vett, több

elismerés került átadásra. Öröm, hogy az
összesített értékelésben magyar kutyafajta, a
komondor kapta meg az elsõ helyezést.
Összesített nyertes tehát: a négy éves kan

kutya, Kulcsi Komisz Forint lett. Tenyésztõ:
Partiszer Csaba Kulcsról. A kutya tulajdono-
sa: Fésûs Boglárka, gondozója: Török Imre.
A nyerteseknek, a szervezõknek és a ver-

senyen résztvevõ minden kutyatartónak gra-
tulálok!

Vass Ilona

Fotó: Szomszéd NándorFotó: Szomszéd Nándor

Polgár Adriána és Bege Lóránt a Kaj
nevû közép-ázsiai juhászkutyával

Magyar komondor lett az idei összesített gyõztes,
neve Kulcsi Komisz Forint

Pásztorkutyás baráti találkozó,
helyszín: Dömsöd, Sára Major
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Elmúlt havi számunkban bemutattuk készülõ
kiállításunkat, amely dabi és dömsödi mesterek,
iparosok, kereskedõk eszközeibõl készült.
Hosszú évek óta gyûjtött eszközökrõl van szó,
amelyeket sok aprólékos munkával rendezget-
tünkössze.
Azóta a tárlat látogatható. Sokan eljöttek

megnézni, többek között iskolás osztályok is.
Alább láthatnak néhány képet, amelyekkel

hívunkminden érdeklõdõ dömsödi és dabi pol-
gárt a kiállítás megtekintésére.
Most pedig szeretnénk köszönetet monda-

ni mindazoknak, akik adományaikkal, tár-
gyaikkal vagy munkájukkal segítették a kiál-
lítás létrejöttét. Név szerint szeretnénk kö-
szönetet mondani nekik:

Bachmann Piroska, Balázs Lajos, Csernus
László, Dulcz Dénes, Fekete Lászlóné, Gacs
IstvánnéKovácsKatalin, id.GyöngyösiAntal, Is-
pán Ignác, Kenéz Zsuzsa, Laczi Gáborné Gyön-
gyösiMária,MikusLajos,OroszKároly,Poczko-
di László, Sáfrán József, Takács Nóra, Tóth
ImrénéÁ.KovácsErzsébet,VarsányiAntal.

A kiállítás látogatható délelõttönként az Ipar-
testület épületében. Csoportok elõzetesen je-
lentkezhetnek az alábbi telefonszámon: Szabó
Andrea 06 30 594 7169.
Mindenkit szeretettel várunk!

SzabóAndrea � JancsóAttila

Iparosok Dömsödön
Orosz Károly

Bõrdíszmûves mesterségem története

Amikor elmentünk hozzá, mosolyogva fogadott minket. Szerény igye-
kezettel hozta elõ féltve õrzött régi kincseit, a varrógépet, a bõrök szépen
bekötött katalógusát, a mesterlevelét.
Ahogy kezembe vettem ezeket tárgyakat, úgy éreztem, egy egész élet

lenyomatait tartom kezemben. Karcsi Bácsi tudomást szerezvén az Iparos
kiállításról, jelentkezett, hogy szívesen odaadná a szakmáját fémjelzõ bõr
varrógépet és egyéb eszközöket. Mi kértük tõle, hogy meséljen szakmai
múltjáról, önmagáról.
Néhány napmúlva kaptunk egy gyöngybetûkkel írt életrajzot. Attilával

együtt csodáltuk a szép szabályos írást, amely a tollforgató emberekét is
felülmúlta.
Engedjék meg, hogymegosszuk Önökkel Orosz Károly bõrdíszmûves

mester visszaemlékezéseit.
�Az 1956-os forradalomnak köszönhetem, hogy Budapestre felkerül-

hettem és ott szakmát tanulhattam. A Hermina út, akkor Május 1. út 49.-
ben lakó és dolgozó emberek, a késõbbi munkatársaim elfoglalták a 45.-
ben lévõGróf Tisza István villát, ami akkor ÁVH-s laktanya volt, igaz, az
ÁVH-sok már elmenekültek, csak egy portás vigyázott a házra. Így tud-
tam 1957-ben sokadmagammal felkerülni Budapestre. 1958-ban elkezd-
tük az iskolát és a tanmûhelyben tanultuk a szakmát. Jó tanuló voltam, fõ-
leg a szakmai részt szerettem. 1960-ban az ország 10 legjobb tanulója kö-
zött voltam, és 3 héttel elõbb, mint társaim szakmunkás vizsgát tettem.
1962-be beiratkoztam a bõripari technikum esti tagozatára. 4-en kezdtük
el a vállalatunktól, de csak ketten fejeztük be az elsõ osztályt. A társamat

kinevezték csoportvezetõnek, en-
gemet nem, mivel nem léptem be a
kommunista pártba, ezért 1964-ben
letettem amestervizsgát és hazajöt-
temDömsödre önálló kisiparosnak.
Kisiparosként tanultammeg igazán
a szakmát. 1969-benmegnõsültem.
Három gyermekünk és 7 unokánk
született. Az óraszíjtól a nõi táská-
ig, ridikülöktõl az utazótáskákig,
javításokig mindent elvállaltunk.
Kereskedõknek is dolgoztunk. Elõ-
fordult, hogy pár órát aludtunk
csak, mert hajnalban jöttek az
árukért. Egy ideig mi is jártunk pia-
cokra és vásárokba árulni. A sok ragasztó használata miatt azonban aszt-
mához hasonló betegséget kaptam. Sajnos a mai napig is fulladok és kö-
högök, de a jó Istennek köszönhetem, hogy felépültem és pályát tudtam
váltani. Kereskedõként dolgoztam tovább nyugdíjazásomig.
A régi varrógépemet és a szerszámaimat felajánlom az Iparos körben

lévõ: Õsi mestereink kiállítás részére, hogy az utánunk jövõ nemzedék is
lássa, mivel dolgoztunk régen.
Orosz Károly BõrdíszmûvesMester Dömsöd
Dózsa György út 41.
Kelt: Dömsöd, 2015. 10. 23.�

Kedves Károly Bácsi!
Köszönjük, hogy az elkövetkezendõ nemzedék számára gyûjtemé-

nyünknek ajándékozta régi munkaeszközeit. A továbbiakban jó egészsé-
get, békés éveket kívánunk!

SzabóAndrea � JancsóAttila

�Egy kiállítás margójára�
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2015. november elejével megkezdõdik a 2014�2020-as európai uniós tá-
mogatási idõszakra szólóHelyi Fejlesztési Stratégia elkészítése a vidéki tér-
ségekben, köztük a Felsõ-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület mûkö-
dési területén is.
Többváltozás figyelembevételével kezdünkneki azúj ciklus tervezésének.

A 2014�2020 közötti támogatási ciklusban a Felsõ-Homokhátság Vidékfej-
lesztési Egyesület mûködési területe kibõvül a ráckevei kistérség 11 települé-
sével, így az eredeti 13 település helyett ezentúl 24 város és falu helyi vidék-
fejlesztési politikáját fogja koordinálni az Egyesület Döntéshozó Testülete
(Közgyûlés), Elnöksége ésmunkaszervezete. A 2007-ben létrehozott szerve-
zet alapító tagtelepülései: Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs,
Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Újhartyán,Újlengyel, Tatárszentgyörgy, Tábor-
falva, Vasad, a most csatlakozó települések pedig: Apaj, Áporka, Dömsöd,
Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Sziget-
szentmárton, Szigetújfalu.Az új tervezési terület lakosságszáma: 88 834 fõ.
A mûködési területek összevonására egyrészt a szûkösebb fejlesztési és

mûködési források, másrészt pedig a fejlesztéspolitika változásai miatt ke-
rült sor. Az új tervezési területet és a Felsõ-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület �LEADERHelyi Akciócsoport�-ként való elõzetes elismerését a
Miniszterelnökség Vidékfejlesztésért Felelõs Államtitkársága 2015 szep-
tember 25-én jóváhagyta.
A legfontosabb feladat a megváltozott tervezési területre szabott Helyi

Fejlesztési Stratégia elkészítése, azAkciócsoportmûködési és térségszerve-
zési feladatainak elindítása. A stratégia tervezés folyamata nyilvános, min-
denki által követhetõ és hozzáférhetõ folyamat, mely a következõ idõszak-
ban több � helyi konzultációra lehetõséget biztosító � eseményt foglal ma-
gában a tagtelepülésekmindegyikén.
Kérjük a jövõbeni fejlesztések iránt érdeklõdõ lakosokat, hogy kísérjék fi-

gyelemmel a stratégia alkotás során felállított Tervezést Koordináló Csoport
munkáját, és aktívan vegyenek részt a jövõtervezésben.A fejlesztési elképze-
léseiket, ötleteiket és javaslataikat a települési fórumokon tudjákmegosztani a
Felsõ-HomokhátságVidékfejlesztésiEgyesületmunkaszervezeténekmunka-

társaival, vagy írásban tudják eljuttatni az Egyesület e-mail címére:
info@leaderkontakt.hu, vagy postacímünkre: 2370Dabas, Pf. 14.
A fórumok idõpontjairól a helyi sajtóból és a weboldalunkon keresztül

értesülhetnekmajd.

A LEADER Helyi Akciócsoportra vonatkozó stratégia alkotás folya-
mata és idõterve:
1. Pályázati Felhívásmegjelenése � 2015. november eleje
2. Pályázat és Támogatási Kérelem benyújtása � 2015. november eleje
3. Támogatási Okirat kibocsátása � 2015. november közepe-vége
4.HFS tervezet elkészítése és elsõ Kifizetési Kérelem benyújtása novem-
ber-december

5. HFS étékelés (formai és szakmai) � 2015. december
6. Átdolgozás után véglegesített Közgyûlés által elfogadott HFS benyújtása
2016. januártól �márciusig

7. IH jóváhagyás, döntés, végleges HFS elfogadása � 2016. március vége
8.EgyüttmûködésiMegállapodás�HACSmûködésmegkezdése2016. április

A Vidékfejlesztési Program LEADER forrásainak felhasználása legha-
marabb 2016 áprilisában kezdõdhet meg, a tervezet szerint folyamatos pá-
lyázatbeadási lehetõséggel, forráskimerülésig.
Az elõzetesen jóváhagyott fejlesztési forrás tervezett összege a követke-

zõ ciklusban 665 550 000 forint lesz, melynek felhasználására a mûködési
területen élõ pályázók bevonásával kerül majd sor.

Rácz Juditmunkaszervezet-vezetõ
Felsõ-HomokhátságVidékfejlesztési Egyesület

LEADERHelyi Fejlesztési Stratégia �Közösségi jövõtervezés 2014�2020

Felsõ-HomokhátságVidékfejlesztési Egyesület
Weboldal: www.leaderkontakt.hu
Facebook.com/Felsõ-Homokhátság-Vidékfejlesztési Egyesület
E-mail cím: info@leaderkontakt.hu � Postacím: 2370Dabas, Pf. 14
Telefonszám: 06 20 915 72 00

BERZSENYI,KAZINCZY,KÖLCSEY
Amiben közös volt a sorsuk, koruknak fel nem ismert, vagy esetleg túl-

ságosan is favorizált alakjai voltak, s bizony a 18-19. század Magyaror-
szágán járatlan úton elindulni � nagy lelkierõ kellett ahhoz. A kikívánko-
zó tehetségrõlmár beszéltünk korábban.Azt se elfojtani, se véka alá rejte-
ni nem lehet.
A nagyobb akarás azonban válhat az élet megkeserítõjévé is, ha � mint

Kazinczy esetében � a felkapaszkodó ifjak letaszítják az �irodalom feje-
delmét� a trónról. A vigasztaló csak az, hogy õk már mégiscsak belõle
táplálkoznak, ezzel erõsödvén a magyar irodalom gyökere, szélesedik a
törzse. Ha akartak, ha nem, õk lettek a gyökereink, gyönyörû nyelvünk
védelmezõi. Egymást bírálták, s mint látjuk, meg is tették keményen, oly-
kor igazságtalanul, de elsuhant két-háromszáz év, mi pedig kellõ alázattal
lépkedünk az általuk kitaposott úton.
Mert az Idõ a legnagyobb (ráadásul örök és objektív) kritikus. Csak azt

a kétszáz évet kell kivárnia az alkotónak, ésmármeg is van a visszaigazo-
lás. Nem a cinizmus mondatja ezt velem, hanem a kissé kesernyés, de
hálásmegtapasztalás. Amimaradandó, azmeg ismarad örökre.
Ami Kölcsey Ferencet illeti; a legtöbb ellenérzést az 1817-ben megje-

lent két recenzió (bírálat) váltotta ki ellene a Csokonai és Berzsenyi mun-
kákról, és ez az esztendõ vetett véget Kölcsey és Kazinczy szoros szövet-
ségének is. S hogy a vihar még nagyobb hullámokat korbácsoljon, még
Berzsenyi és Kazinczy levelezésének is vége szakadt.

Az élete belsõ válságaival küzdõ költõ számára szinte halálos csapást je-
lentettKölcsey �tudós bírálata�.Durva és kíméletlen támadásnak fogta föl.
Felvetõdik a kérdés; Kölcsey igaza vagy tévedése? � megjegyzem,

ugyanaz megismétlõdik majd száz év múlva, és annak az eldöntése is
megválaszolatlanul kong az idõben mindmáig; Babits Mihály letaglózó
bírálata József Attilával szemben. A legszembetûnõbb különbség abban
van � ami a megbántottakat illeti �, hogy Berzsenyi kezébõl kiverte a tol-
lat Kölcsey kemény bírálata, József Attilának meg csak a lelkét tiporta
össze Babits. Csak�?!
BerzsenyiDániel nem tudott többé visszatalálni önmagához (talán soha

nem is volt ott, csak az utat keresgélte saját legbensõbb énjéhez�)Avisz-
szavágásra koncentrált évekig, meg is született az Antirecenzió, de Ber-
zsenyi az alapélményt nem tudta kiheverni.
Milyen érdekes, távolabb egymástól két ember, mint õk, aligha állha-

tott, de egyvalamiben feltétlenül egyetértettek volna, ha közben elsimul
köztük a soha ki nem beszélt sérelem. Kölcsey helyzete ekkor (Csekén
való letelepedésekor) ugyanaz, mint Berzsenyié Niklán. Az õket körül-
ölelõ táj elragadó, de a hasonló emberek hiánya, a provincializmus, parla-
giasság a földesúri társaságban, elkeserítette. A városi élet vonzotta, mû-
velt emberek közé vágyott, de birtokainak csekély jövedelme eleve halál-
ra ítélte ezt a vágyálmot. Nem csoda, hogy súlyos lelki válságba zuhant.
Mostmár csak a irodalomnak csenevészmagoncából fejlõdött impozáns

fa gyökereire ügyeljünk, csak a gyökerekre!Azmaradjon ép, szívós és tisz-
ta, hogy a lombozat is kivételes szépségû legyen, különbenmi lenne velünk
ebben az agysorvasztó, atomizált világban, ha még egy szép, fejlett törzsû
fához se dönthetnénk agyonterhelt hátunk, sírás közeli meghatottsággal fo-
gadva a lombokon átszûrõdõ élesebb-tompább fényt, amely gyengéden át-
mossa a szívünket és elsimítja a végsõkig kifacsart idegeinkben a görcsöt?

Szoóné Bodrogi Emõke

Saját árnyékukat átlépve,
önmagukat gyõzték le�
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Az egymás utáni napokon ünnepelt Minden-
szentek és Halottak Napja közül az utóbbi do-
minál, bár sok ember számára összemosódik a
két jeles nap fogalma.Mit ünnepelünkMinden-
szentek napján, és miért pont november máso-
dikán emlékezünk elhunyt szeretteinkre?
Mindenszentek ünnepe
A Mindenszentek vagy Mindenszentek

napja (rövidenMindszent, latinulFestumOm-
nium Sanctorum) keresztény ünnep. A római
katolikus egyház hagyományosan november
elsõ napján ünnepli, a keleti és ortodox feleke-
zetek viszont más napokon tartják. A protestáns
egyházakban katolikus hatásra részben elter-
jedt, de nem hivatalos ünnep.
Mindenszentek az összes üdvözült lélek ün-

nepe, és ezen a napon emlékeznek meg azokról
a szentekrõl is, akiknek nincs külön emléknap-
juk a kalendáriumi év folyamán. III. Gergely
pápa aVIII. században indította útjára ezt az ün-
nepet, amikor a Szent Péter Bazilika egyik mel-
lék-kápolnáját nemcsak minden vértanúnak,
hanem�minden tökéletes igaznak� a tiszteletére
szentelte.
A kereszténység terjesztésekor a hittérítõk

azt a feladatot kapták, hogy lehetõség szerint a
pogány ünnepekhez igazítsák a keresztény szo-
kásokat, azok betiltása helyett. Ennek köszön-
hetõen III. Gergely pápa a korábban május 13-
án ünnepelt Szûz Mária és a mártírok emlék-
napját november 1-jére helyezte át, amely így
részben összemosódott a kelta újév (Samhain
ünnep), valamint a római hódításoknak köszön-
hetõ Feralia (a holtak emléknapja) és Pomona
(gyümölcstermésért felelõs númennek a napja)
ünnepekkel is. Így a kelta újévi hagyományo-
kon alapuló, az angolszász országokban igen
népszerû halloween, vagyis �Mindenszentek
éjszakája� (az angol All Hallow�s Eve rövidülé-
se) szintén részese ennek az ünnepkörnek.
835-ben Jámbor Lajos császár � IV. Gergely

engedélyével � hivatalosan elismerte ezt az ün-
nepet, és attól kezdve a Mindenszentek az
egész kereszténység ünnepe lett.
HalottakNapja
A Halottak Napja (latinul Commemoratio

Omnium Fidelium Defunctorum) szintén önál-
ló, keresztény ünnep. Ez a megemlékezés jóval
késõbb épült be a katolikus egyház szokásai kö-
zé (elõször 998-ban ünnepelték), azonban gyö-
kerei ugyancsak a római kor Felaria ünnepig
nyúlnak vissza. A halottakról valómegemléke-
zés a XI. században terjedt el széles körben a
clunyi bencések hatására, de csak a XIV. szá-
zadban vált hivatalossá.
Akatolikusoknovember2-án tartják,Minden-

szentek napját követõen. A bizánci szertartás-
ban a pünkösd elõtti szombat aHalottakNapja.
Szokások és hagyományok
Anépi kultúrában aMindenszentek ünnepé-

hez kevés (és leginkább egyházi) szokás kötõ-

dik, ezzel szemben aHalottak Napja igen szí-
nes hagyományokkal rendelkezik. A két napra
vonatkozó tradíciók azonban az idõk során töb-
bé-kevésbé összekeveredtek.
Sok európai országban (köztük Magyarorszá-

gon is) szokás, hogy ezeken a napokon az embe-
rek meglátogatják elhunyt hozzátartozóik sírját,
virágotvisznek, ésgyertyákat,mécseseketgyújta-
nak az emlékükre. Ezt a szokást nem csak a kato-
likusok tartják, hanemaprotestánsok is átvették.
A gyertyák a halottakért égnek, mivel a tûz

megtisztulást hoz számukra. A gyertyák célja �
a megemlékezésen túl � az, hogy a véletlenül
kiszabadult lelkek könnyebben visszataláljanak
sírjaikba és ne kísértsék az élõket. A sírok meg-
tisztításának és feldíszítésének eredetileg az volt
a célja, hogy a halottak szívesen maradjanak
lakhelyükben.
November 2-án az elhunytak emlékezeté-

re pár órára a harangok ismegszólalnak. A nép-
hit szerint ennek köszönhetõen a halottak lelkei
megnyugszanak és megpihennek, szenvedéseik
pedig enyhülnek. Többfelé úgy tartották, hogy a
két ünnep közötti éjszakán halottak miséznek a
templomban, és a harangszó kíséretében haza-
látogatnak körülnézni. Az emberek fényt gyúj-
tottak minden helyiségben, hogy a hazatérõ ha-
lottak könnyen eligazodjanak a házban.
Régen hagyomány volt, hogy a �halottak he-

tében� az emberek nem dolgoztak, mivel ebben
az idõszakban a munka megzavarta a halottakat

és bajt hozhatott a ház népére. Amunkatilalom-
nak köszönhetõen nem volt szabad földet mû-
velni, mosni, takarítani, de még káposztát sava-
nyítani sem. Sokfelé szokás volt az is, hogy a
halottak számára megterítettek, kenyeret, sót és
vizet tettek az asztalra. Az ortodox hívek a te-
metõbe is vittek ennivalót és a sírokra helyezték
azokat, amaradékot pedig a koldusoknak adták.

Összeállította: Jáki Réka
Forrás: http://www.csaladivilag.hu/
mindenszentek-es-halottak-napja/

November 1. Mindszent � November 2. Halottak Napja

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunk,

SLEZÁK ISTVÁN
halálának elsõ évfordulóján!

Agyászoló család

�A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de örökre velünkmaradsz!�

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzükkimindazoknak, akik

BENCZE JÓZSEFNÉ
távozása okozta fájdalmunkban õszinte szív-
vel osztoztak, temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

Agyászoló család

Dömsöd-NagytemplomiReformátus
Egyházközség

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

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség

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

RómaiKatolikus Plébánia

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

BaptistaGyülekezet

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

5 óra
Ügyintézõ lelkész: Dr. AlmásiMihály

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs

Dömsödi Körzeti Megbízotti Irodá-
ja közvetlenül hívható telefonszáma

a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám bármely ok-
ból pillanatnyilag nem kapcsolható,
úgy kérjük, hogy a 112-es központi

számot szíveskedjenek hívni.

Születtek:
Tóth László � Keresztes Jolán

JOLÁN
Kutasi József � Ispán Nikolett

SZÓFIA
Matus József � Spinyhért Ibolya

JÓZSEF BENDEGÚZ

Házasságot kötöttek:
Szabó Ferenc Béla �Micsu Nikoletta Cintia

Elhunytak:
Bencze Józsefné Papp Ilona 88 éves
Hiedl Béla János 84 éves
Ille László György 60 éves
NeubrandMihály 63 éves
Gergely Lajosné
SzikoraMáriaMagdolna 86 éves

BelencsikMihály 72 éves
Keresztesi LajosnéGergelyKrisztina 82 éves

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

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
Dömsöd, 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 jegyzõ

Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: november 25.

A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket

nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!

Várhatómegjelenés: december eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újságmegjelenésében
közremûködõk:Bencze István, Budai Szilvia,
ChristophGáborné, Feketéné Patonai Nóra,
Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit,
Jáki Réka, JancsóAttila, KónyaMiklós,

Korona Sándor, Kovács Regina, Köntös Ágnes,
MadarászMária, Nemoda-StiasnyMárta,
OrbánnéKiss Judit, Picard Anna, Richter
Gyuláné, Siket Péter, Stefanovics Lajosné,
SzabóAndrea, Szabó Sándor, Szimonidesz
Kovács Hajnalka, SzomszédNándor, Szoóné
Bodrogi Emõke, SzücsnéÁghAnikó, Szûcs
Julianna, Tassi Lászlóné, Tóth István, Tóth
Tímea, Varsányi Antal, Velláné BucsiMária.

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

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

Gyermekorvosi
rendelésváltozás
Tájékoztatjuk a betegeket, hogy a gyer-

mekorvosi rendelés bizonytalan ideig az
alábbiak szerint változik:
Hétfõtõl péntekig naponta 1/2 8-tól 1/2

10-ig dr.KovácsZsuzsannagyermekorvos
rendel.
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Október 23.
képekben

Fotó: Szomszéd Nándor

Festmény és mesekönyv karácsonyra!

Megjelent a Háry János c. mesekönyv CD melléklettel!

Érdeklõdni lehet: Szimonidesz Kovács Hajnalka (festõmûvész, illusztrátor)
Tel.: 06 20 911 9328


