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Az iskolai játszótér avató szalagját vágja el Bencze István polgármester

Tisztelettel hívjuk Önt és Kedves Családját

2009. október 23-án 10 órára

a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ nagytermébe
az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc
tiszteletére megrendezésre kerülő

k ö z s é g i ü n n e p s é g ü n k re .

Az ünnepséget megnyitja és ünnepi megemlékezést tart:
Bencze István polgármester.

Ünnepi műsort adnak: a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
7. b; 8. a; 8. b osztályos tanulói.
Felkészítő tanár: Nagyné Ihos Judit.
Az emlékezés koszorúinak elhelyezése a kopjafánál.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

1991 óta október elseje az idősek világnapja.
Én is köszöntöm minden dömsödi időskorú lakótársunkat, akiknek jó egészséget és még nagyon sok örömöt kívánok ebben a rohanó világunkban!
Az októberi Aktuálisban két ismételten viszszatérő témával szeretnék foglalkozni. Az egyik
a közbiztonság, a másik a kereskedelem helyzete Dömsödön.
Szinte heti kapcsolatban vagyok Katanics
Sándor ezredes úrral, Ráckeve rendőrkapitányával, így első kézből tájékozódom településünk
bűnügyi problémáiról. Ezek nélkül a tájékoztató
jellegű beszélgetések nélkül is érzékelem azt,
hogy bizony komoly gondjaink vannak a közbiztonság területén, még akkor is, ha az elkövetett bűncselekmények túlnyomó többsége az
üdülőterületre korlátozódik, és ezek sem olyan
ügyek, amelyek országos érdeklődésre tartanának számot. Betöréses lopás, zsarolás, csalás
megtalálható a bűnügyi palettán, és ha a statisztikai számok ezt nem is mutatják, de nő ezeknek
a bűncselekményeknek a száma. Nagyon hálás
téma most a rendőrséget kritizálni, szinte az
egyedüli felelősnek beállítani a közállapotokért.
Pedig ez így túl egyszerű dolog. Az tény, hogy
az évek óta hangoztatott rendőrség megerősítése, költségvetésük bővítése továbbra is várat
magára, de – laikusként mondom – talán a jelenleg rendelkezésre álló forrásokat is ésszerűbben
kellene felhasználni. Sokkal inkább előtérbe kellene helyezni az állampolgárok biztonságát, javaiknak megvédését a mostanában divatos rendezvények „biztosításával” szemben. Természetesen ennek jogszabályi feltételeit tovább kéne
javítani. A nálam hozzáértőbbek, a témában illetékesebbek ezt bizonyára ugyanígy látják, és
megteszik a kellő intézkedéseket. Néhány hónapja a Kapitány úr tájékoztatott arról, hogy egy
program keretében Dömsödön 12 térfigyelő kamerát fognak felszerelni, de most elgondolkodtat az a tény, hogy a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával nem tudott a témában előrelépésről
beszámolni. Csak remélni tudom, hogy ez csak
késlekedés, és nem a program törlése. Ami még
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
aggaszt, hogy a kiskunlacházi tragikus esemény
óta úgy látom, hogy a Ráckevei Kapitányság
számára most Lacháza lett a legfontosabb település. Ha a bűnelkövetések számát nézzük, hiába fertőzöttebb Dömsöd, a jelenlegi politikai
helyzetben kicsit háttérbe szorultunk, pedig van
min munkálkodni bőven nálunk is.
A közbiztonság kapcsán el kell gondolkodnunk a saját – önkormányzati és állampolgári –
felelősségünkről is. Munkatársaimmal keressük
a településőr program dömsödi bevezetésének
lehetőségét. A polgárőrök eddigi bűnmegelőző
munkája mellett egy újabb színfolttal lenne stabilabb az a korlát, amelyet a bűnözésre berendezkedett gazemberek elé állítanánk. Az igazi
megoldást továbbra is a dömsödi rendőrőrs felállításában látom, de ennek finanszírozását ma
nem tudjuk megoldani. Vajon leszünk-e valamikor olyan helyzetben, hogy az ekkora nagyságú
települések, mint mi is vagyunk, ezt a kérdést
könnyedén megoldják? Vigyázzunk saját magunkra, értékeinkre! Sajnálattal kell hallanom
nem egy esetben, hogy az emberi hiszékenységnek még ma sincs határa. Előfordul, hogy néhányan úgy engednek be számukra ismeretleneket
a lakásukba, hogy a legalapvetőbb óvatosságot
is elfelejtik. Ne tegyék! Még ha kellemetlen is,
mindenkiben legyen egy kevés, jó értelemben
vett kételkedés. Mondhatják persze, hogy könynyű okosakat mondani, de védjenek meg bennünket. Ez jogos óhaj, de azért mi is tehetünk
magunkért, szomszédjainkért, a település hangulatáért, ahol lakunk.
A másik dolog, amely folyamatosan foglalkoztatja a dömsödieket, hogy mikor lesz nagyközségünkben egy másik áruház? Nos, a kérdésre a pontos választ én sem tudom. Talán a
valósághoz az a megállapítás közelít a legjobban, hogy akkor, amikor valamelyik áruházlánc vezérkara üzletet lát majd bennünk. Az

Anya köny vi hí rek
Születés nem történt.

Házasságot kötöttek:

Zsákai Gyula – Császár Csilla
Pintyi Péter – Tyukodi Ágnes
Harasztosi Béla Tibor – Halfinger Ildikó

Elhunytak:

Váradi Vilmos
Mendi Lászlóné Farkas Ottília
Ambruska Józsefné
Horváth Gabriella Krisztina
Szujkó Imréné
dr. Lacza Julianna Mária
Kiss Istvánné Májer Erzsébet
Ispán Imre

54 éves
73 éves
67 éves
79 éves
69 éves
73 éves

utóbbi hónapokban beszéltem néhány Magyarországra települt, kereskedelemmel foglalkozó
multinacionális cég illetékes vezetőjével, és
szinte mindenhol egyöntetű választ kaptam,
hogy a Dömsöd nagyságú települések egyelőre
csak akkor jöhetnek szóba áruház telepítésére,
ha a környező települések sem jól ellátottak, és
várható a szomszédban élő emberek odacsalogatása. Ez nem szimpátia, nem kapcsolatok kérdése, hanem kőkemény üzlet, amelynek valamikor azért majd mi is része leszünk.
Mostanában nem írtam önkormányzatunk
pénzügyi helyzetéről. Ez nem azért van, mert
minden rendben lenne, csak nem akarom túl
gyakran a problémáinkkal terhelni a Hírnök olvasóit. A sokat emlegetett adófizetési morál továbbra sem javult, így aztán ismét vannak számlafizetési gondjaink. Már tényleg annyira összehúztuk derékszíjunkat, amennyire csak lehetett,
és további karcsúsítás csak úgy lenne megvalósítható, ha intézményeink működése sérülne.
Nem túlzottan biztató, amit már most ki tudunk
olvasni a jövő évi költségvetés számaiból. Ezekből az adatokból egyértelműen kiderül, hogy
azok a települések, amelyek akkorák, mint mi,
vagy nálunk is kisebbek – bizony komoly likviditási gondokkal küzdenek majd. Azon fogunk
munkálkodni, hogy ebből a dömsödi polgártársaink mind kevesebbet érezzenek. Azt azonban
nem tudom garantálni, hogy a nem fizetők nem
fogják érezni a számunkra kötelező adóbehajtás
következményeit. Ismételten kérem azokat,
akiknek fizetési gondjaik vannak – ha nem akarják magukat a kellemetlen behajtásnak, letiltásnak kitenni – keressék fel az adóval foglalkozó
munkatársaimat, és próbálják ütemezni tartozásukat. Úgy gondolom, ez kölcsönös érdekünk.
Befejezésül, várok mindenkit október 23-án,
hogy közösen emlékezzünk az ’56-os forradalomra és a ma is aktuális tanulságaira!
Bencze István

Állatorvosi ügyelet

2009. október 10-11.
dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-934-7625
2009. október 17-18.
dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-926-4293
2009. október 23.
dr. Hegedűs Tamás
Délegyháza, Rákóczi u. 2.
Tel.: 06-30-471-3306
2009. október 24-25.
dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507
2009. október 31. – november 1.
dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-9272-366

Zöldhulladék-szállítás

A Bio-Pannónia Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy Dömsöd területén zöldjáratot
szervez 2009. október 12-én hétfőn!
Kéri a lakosságot, hogy a zöldhulladékot
zsákban, illetve 70 cm-nél nem hosszabb kötegekben a szállítás napján reggel 7.00 óráig
a háza elé helyezze ki.
Zsákban csak zöldhulladék helyezhető ki,
mert a háztartási hulladék a komposztba nem
kerülhet, szétválogatni pedig nem áll módjukban.

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 14.00-ig

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idő:
hétfőtől–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.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel:
A helyettesítés a rendelőben kifüggesztve
található.

II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfő–péntek:
07.30–11.00 óráig
csütörtök:
16.00–17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda:
07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök:
13.00–17.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfő, kedd, csütörtök, péntek:
07.30–11.00 óráig
szerda:
13.00–16.30 óráig
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2009. SZEPTEMBER

A képviselő-testület 2009. szeptemberben két munkaterv szerinti
és egy rendkívüli ülést tartott.

A képviselő-testület 2009. szeptember 16-i ülésén napirend előtt a Helyi Választási Bizottság elnöke, Tóth István kihirdette a bizottság határozatát, mely szerint Bus András lemondása miatt megszűnt mandátumát
Korona Sándor képviselő tölti be. Korona Sándor képviselő a napirendek
tárgyalása előtt a képviselő-testület előtt letette az esküt.
A szeptember 16-i ülésen a képviselő-testület
az alábbi döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
122/2009. (IX. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásának 1 éves helyzetéről
4. A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
5. Tájékoztatás az I. számú háziorvosi körzetben dr. Hornyák Edit háziorvos megbízási szerződésének megszűnéséről
6. Egyebek:
6.1. Tájékoztató a dömsödi 3333. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jogról
6.2. A Somogyi B. utca szélesítésével kapcsolatos ingatlan adásvétel
6.3. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázat 2. fordulójára pályázat benyújtása
6.4. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosítása
6.5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati
támogatási összegének megemelése
6.6. Szociális ügyben érkezett kérelem megvitatása (zárt ülésen)
6.7. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt
ülésen)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
123/2009. (IX. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

124/2009. (IX. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló
tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásának 1 éves helyzetéről
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet
125/2009. (IX. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve dr. Schmidt Géza szakértői véleményét és a Gazdasági Bizottság javaslatát, az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési gazdálkodásának első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, annak keretében
az adóbehajtási tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4. A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet
126/2009. (IX. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.
Felelős: Köntös Ágnes igazgató
Határidő: azonnal
5. Tájékoztatás az I. számú háziorvosi körzetben dr. Hornyák Edit
háziorvos megbízási szerződésének megszűnéséről
A képviselő-testület megállapította, hogy a dr. Hornyák Edit háziorvossal a dömsödi I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó 2006. február 22-én megkötött megbízási szerződés 2009. október 1jével megszűnt. A szerződés megszűnésének oka, hogy a háziorvos működési engedélyét kérelmére visszavonták.
6. Egyebek: 6.1. Tájékoztató a dömsödi 3333. hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jogról
A képviselő-testület tájékoztatást kapott arról, hogy a dömsödi 3333. hrsz.
alatti, természetben Neptun u. 32. szám alatt lévő lakóház és udvar ingatlant
értékesítésre meghirdette a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, mint vagyonkezelő. Az ingatlan a Műszaki Egyetem Horgászegyesületének használatában van. Az önkormányzatnak az ingatlan értékesítése során a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerint elő-
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vásárlási joga van. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, a vételi ajánlat közlése után dönt az elővásárlási jog gyakorlásáról.
6. Egyebek: 6.2. A Somogyi B. utca szélesítésével kapcsolatos ingatlan adásvétel
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet
127/2009. (IX. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő dömsödi 2500. hrsz-ú Somogyi Béla utca szélesítése, rendezése céljából az alábbi határozatot hozza.
Az önkormányzat a Kollár Miklós tulajdonában lévő 2420. hrsz. alatti
ingatlanból 2000 Ft/m2 áron területrészt vásárol, az út végleges műszaki
megosztásához készített vázrajzon meghatározott nagyságban. A képviselő-testület az adásvételi szerződés előkészítésével és megkötésével kapcsolatos költségeket, továbbá a kialakítandó közterületen lévő közművek
áthelyezésének költségét vállalja.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert az adásvételi
szerződés előkészítésére, az ezzel összefüggő szerződések megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: testületi döntés előterjesztésére 2009. november
6. Egyebek: 6.3. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázat
2. fordulójára pályázat benyújtása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet
128/2009. (IX. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben az FVM Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér 2. forduló” című pályázatra.
A képviselő-testület a pályázat keretében a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ és Nagyközségi Könyvtár épületének felújítását,
korszerűsítését, eszközbeszerzését kívánja megvalósítani.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás
költségének saját forrását az önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a pályázatkészítéssel kapcsolatos szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: pályázat benyújtására 2009. szeptember 30.
6. Egyebek: 6.4. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
6/2007. (III. 29.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2009. (IX. 17.) rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésének napja: 2009. szeptember 17.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. szeptember 17.
A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében Korona
Sándor képviselő a Gazdasági, Műszaki, Fejlesztési Bizottság tagja.
6. Egyebek: 6.5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatási összegének megemelése
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(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet
129/2009. (IX. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság indítványára, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatási keretösszegét
600.000 Ft-ra emeli.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület zárt ülésén szociális ügyben érkezett kérelmet
és önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezést bírált el.
A képviselő-testület 2009. szeptember 30-án rendkívüli ülést tartott és az alábbi döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
132/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének
módosítása
2.) Tájékoztató a közmunkaprogram végrehajtásáról
3.) Az önkormányzati beruházások finanszírozásához kapcsolódóan éven
belüli lejáratú hitel felvétele
4.) A „Szüret utca–Dabi krt.–Zrínyi utca felújítása” építési beruházáshoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás indítása. Közbeszerzési Bizottság
tagjainak megbízása.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1.) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
133/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve a helyi szociálpolitikai kerekasztal véleményét, az Önkormányzat
34/2009. (III. 25.) Kt. számú határozatával jóváhagyott 2009. évi Közmunkaprogramját az alábbiak szerint módosítja:
A közmunka program keretében az önkormányzat 2009. II. negyedévben – 102 fő; III. negyedévben 102 fő és a IV. negyedévben 160 fő foglalkoztatását szervezi meg.
A program bruttó bérköltségét a képviselő-testület 93.860.121 Ft-ban
határozza meg, mely bérköltség 95%-át, azaz 89.167.115 Ft-ot a központi
költségvetésből igényel az önkormányzat.
A közmunka program a határozat melléklete.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a közmunkaprogram végrehajtásával összefüggő jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2.) Tájékoztató a közmunkaprogram végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
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134/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmunkaprogram végrehajtásáról szóló időszaki beszámolót elfogadja.
Felelős: Varsányi Antal alpolgármester
Határidő: azonnal
3.) Az önkormányzati beruházások finanszírozásához kapcsolódóan éven belüli lejáratú hitel felvétele
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
135/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 32.758.055
Ft összegű rövid lejáratú hitel felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2009. október 15-től 2010. március 31-ig határozza
meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a
költségvetési bevételeit ajánlja fel, valamint kötelezettséget vállal arra,
hogy a KMOP-3.3.1 B-2008 és a KMOP-2.1.1/B-2008. számú pályázatokból befolyó támogatást a hitel törlesztésére fordítja.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi
és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2009. október 14.
4.) A „Szüret utca–Dabi krt.–Zrínyi utca felújítása” építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás indítása. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megbízása.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
136/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2009.
(VI. 24.) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja.
I.)
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szüret utca – Dabi krt. és Zrínyi utca felújítása” megnevezésű projekt megvalósítása keretében az építési munkákat végző vállalkozó kiválasztása céljából
közbeszerzési eljárást folytat le.
A képviselő-testület a közbeszerzési tanácsadói keretszerződés alapján
megbízza Dr. Őszy Tamás közbeszerzési szakértőt az ajánlati felhívás elkészítésére.
II.)
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szüret
utca – Dabi krt. és Zrínyi utca felújítása” megnevezésű közbeszerzési

5
eljárásában az önkormányzat közbeszerzési szabályzatával összhangban az ajánlatok bírálatával összefüggő feladatokra 7 tagú bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság tagjai: Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke; Sallai Gábor Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke;
Dr. Rostás Klára Ügyrendi Bizottság elnöke, dr. Bencze Zoltán aljegyző; Varga László műszaki főtanácsos, Dr. Őszy Tamás közbeszerzési tanácsadó.
A bíráló bizottság elvégzi az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott feladatokat. A Bíráló Bizottság megbízatása a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadót a határozatról haladéktalanul értesítse.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 2009. szeptember 30-án Apaj Község Képviselő-testületével tartott együttes ülésén az alábbi határozatokat hozta.
Napirend elfogadása:
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta az együttes ülés
napirendjét:
137/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. ) Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta az együttes ülés
napirendjét:
138/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a napirend vitájában elhangzott véleményét, a Dömsöd-Apaj Körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2009. október 28.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek
olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést
biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzétesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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B e r u h á z á s o k b e fe j e z é s e
Elkészült a csatornahálózat
a Somogyi Béla utcában

Határidőre befejeződött az Öreghegyi településrész központi utcájának csatornavíz-elvezető hálózatának építése, valamint a Védgát melletti csapadékvíz-elvezető árok tisztítása.
Az önkormányzat 51.316.200 forintot nyert az Új Magyarország
Fejlesztés Terv keretein belül az Európai Uniótól a munkálatok kivitelezésére.
Az idén augusztus 31-én kezdődött beruházás első lépéseként elkészültek a közmű feltárások, és a Somogyi Béla utca 2. előtt vízátemelő
akna épült. Ezek után elkészült a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat, amely az útburkolat 150 méteres felbontásával került kialakításra.
A most elkészült beruházás szervesen illeszkedik az önkormányzat
azon törekvéséhez, amellyel újabb és újabb útszakaszok bevonásával
akarja megszüntetni a belvízveszélyt a település teljes területén. Az
építkezés műszaki átvételére, csakúgy, mint a szintén uniós támogatásból elkészült új, szilárd burkolatot kapott három utca esetében, október
9-én kerül sor.
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Befejezõdött három utca
aszfaltozása

Határidőre befejeződött az Előre utca, a Felszabadulás út, a
Ságvári utca és a folytatásában található Szüret utca szilárd burkolatúvá építése. Az önkormányzat az Új Magyarország Terv keretein belül 139.960.800 forint támogatást nyert el az építkezésre.
A beruházás során összesen 1707 és fél méteres útszakasz kapott
szilárd burkolatot, és 120 kocsibeálló került kialakításra. A felújítás a jó
minőségű járdákat nem érintette, de a Ságvári Endre utcában és a Szüret utcában 253 méter új járda is megépült. A Felszabadulás úton murvázott padka készült, azonban a pályázati kiírásnak megfelelően, amely minél nagyobb zöldfelületet irányzott elő, a Ságvári Endre utca és az
Előre utca padkája füvesítetten került kialakításra. Az önkormányzat
ezért kéri a lakosság segítségét, hogy amennyiben szükségesnek látszik, locsolással segítsék a fű megerősödését.
Az útburkolat négy méter szélességben készült el tizenöt centiméteres útszegéllyel, valamint kialakításra kerültek a vízelvezető árkok is.

Az önkormányzat köszöni a lakosság türelmét, amelyet az építkezés
okozta kényelmetlenségek során tanúsított. Az elkészült beruházás
mindannyiunk kényelmét és biztonságát szolgálja.

A beruházás mindvégig a terveknek megfelelő ütemben haladt, a kivitelező a lakosság észrevételeit figyelembe véve igyekezett enyhíteni
az építkezés okozta kényelmetlenségeket. Az elkészült útszakaszok átvételére október 9-én kerül sor. Az önkormányzat köszöni a lakosság
segítségét és türelmét, és bízik benne, hogy a megvalósult beruházás
közös megelégedésünkre szolgál.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Játszóudvar

Október 14-én az OMK udvarán, ünnepélyes keretek közt került
átadásra a játszóudvar.
Mint ahogy azt augusztusi számunkban is olvashatták, az OMKval határos telket (a romos házzal) megvásárolta az önkormányzat.
A fenntartó részéről indokolt volt a döntés, hiszen az iskolába járó
gyermekeknek nagyobb mozgásteret lehet ezáltal biztosítani. (A
Dabi óvoda udvara is egy ilyen romos ingatlan megvásárlásával bővülhetett!)
A bontás, romeltakarítás, tereprendezés, tervezés, kivitelezés,
mindezek megszervezése, koordinálása óriási feladat volt! Bak Gáborné, Csöpi néni volt a mozgatórugója mindennek! A legnagyobb
melegben, a nyári szünet folyamán, gyakran lehetett itt vele találkozni. Ő volt az, aki felkarolta ezt a nemes feladatot, s a tőle megszokott precizitással szervezte meg az egyes munkafolyamatokat,
elejétől a végéig.
Fáradhatatlan és kitartó munkájának ékes bizonyítéka, hogy a
dömsödiek igenis segítőkészek! A fenntartó, a lelkes szülők, a gyerekek, a vállalkozók és a pedagógusok profi módon összehangolt
munkája eredményeként jöhetett létre ez a játszóudvar!
Reméljük, hogy az iskola kis lakói sokáig élvezik, megbecsülik
és értékelik majd ezt az áldozatot!

Itt jegyezném meg, hogy a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet Dabon, a Dömsödi Önkormányzat pedig a Sportcsarnok melletti téren kíván nyilvános, közösségi játszóteret létrehozni!
-V.I.-

Fotó: Kővári

Az iskolások rövid műsorral kedveskedtek a játszóudvar átadásán
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Labdarúgó edzõtábor

Életem elsõ edzõtáborára
készültem

Véget ért a tanév, elkezdődött a nyári szünet. Néhány hét volt az edzőtábor kezdetéig.
Lassan kezdtük készíteni a felszerelést. Június 28-án reggel nyolc órakor találkoztunk a
tábor épületénél. Megkaptuk a szobabeosztást. Papp Janával, Csabai Imikével és a
Turcsán Palkóval kerültem egy szobába. Az
edzőnk összehívta a csapatot, hogy megbeszéljük a heti tervet. A Kék Duna Vendéglőben kaptuk a reggelit, ebédet és a vacsorát.
Az első nap atlétika és labdás edzés volt.
Minden nap reggel hét órakor futással kezdtük a napot. Utána reggeliztünk. Negyed óra
pihenő után atlétikaedzés kezdődött, futásból
és nyújtó gyakorlatokból állt. Az edzés délig
tartott. Kicseréltük az izzadt ruhát és elmentünk ebédelni. Pihenésképpen filmet néztünk. Amikor vége volt a filmnek, kezdődött
a labdás edzés. Minden edzés 2 órás volt.
Edzés után vacsora következett. Vacsora
után kezdődött az igazi meccs. Jutalmul a
szülőktől kaptunk édességet. Fürdés után közösen tévéztünk. A fáradtságtól többen el-

aludtak. Volt akit az edző vitt az ágyába. Nagyon kemény és fárasztó hetünk volt. Finomakat ettünk az étteremben. Nagyon sajnálom, hogy eltelt ez a hét. Mindenki fáradtan
és sok élménnyel ment haza.
Jövőre is szeretnék edzőtáborba menni.
Köszönetet mondok Zsoltnak, az atlétaedzőnek és Gábor Tamásnak, a vezetőedzőnek.

ÚJ TERMÉK !!!

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO

Kötelezõ gépjármûfelelõsségbiztosítás

2009. OKTÓBER HÓNAPTÓL
KEDVEZŐ DÍJAKKAL KÖTHETŐ

ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS

Csörgő Szabolcs
4. c

Köszönjük az 1%-os
felajánlásokat!

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd kuratóriuma megköszöni mindazok segítségét, akik
a 2008. évben személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával (bevallás beadása
2009. május 20-ig) támogatták az alapítványt.

Az APEH által az előzetes értesítés alapján
3.181 Ft kerül kiutalásra az alapítvány bankszámlájára. Az összeg felhasználásáról a
közhasznúsági jelentésben fogunk beszámolni.
Az előző években összesen 138.902 Ft
összeget továbbra is tartalékoljuk, mivel zongorát szeretnénk belőle vásárolni.
2009. szeptember 30.

Köntös Ágnes
az alapítvány kuratóriumának elnöke

A D ö m s ö d i Á l t a l á n o s I p a r t e s t ü l e t h i rd e t é s e i

Közlekedési Biztosító Egyesület
Dömsödi Általános Ipartestület
Képviseleti iroda

OTTHON BIZTOSÍTÁS
KÖTÉSE

Közlekedési Biztosítási Egyesület
Dömsödi Általános Ipartestület
Képviseleti Iroda

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

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

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

BAZSONYI ARANY és VECSÉSI SÁNDOR
állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS: kedd, péntek, szombat: 1000 – 1600 óráig
BELÉPŐJEGYEK: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft

Suli Persely Alapítvány
Dömsöd
Köszönjük az 1% esélyt

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok támogatását, akik a 2008. évre vonatkozó (beadás 2009. 05. 20-ig) adóbevallásukban felajánlották személyi jövedelemadójuk
l%-át számunkra.
Az Apeh által az előzetes értesítés alapján
249.983 Ft kerül kiutalásra a Suli Persely bankszámlájára. Az összeg felhasználásáról a közhasznúsági jelentésben fogunk beszámolni.
Az előző években kiutalt és tartalékolt
összegek felhasználása is megtörtént:
Az OMK játszó-sport udvar létrehozását
1.050.000 Ft értékben támogattuk (fajátékok,
ill. a locsolórendszerhez eszközök vásárlása),
a Gróf Széchenyi Ált. Iskola könyvtárához
49.195 Ft értékben vásároltunk könyveket.
A napokban 220.000 Ft értékben számítástechnikai berendezéseket vásárolunk a Gróf
Széchenyi Általános Iskola részére.
Szücsné Ágh Anikó
Suli Persely Alapítvány
Kuratórium elnöke
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JÓ SZAKMUNKÁSOKAT AKARUNK?!

Ha jó szakmunkásokat szeretnénk a jövőben
foglalkoztatni, akkor itt az idő, hogy ezért tegyünk is valamit. Bármerre járunk, főleg a kézműves szakmákban, mindenhol panaszkodnak,
hogy a mai iskolából kikerülő fiatalok olvasni,
számolni, sőt műszaki rajzot értelmezni sem
tudnak megfelelően, akkor pedig hogyan tudnának pontosan valamit lemérni, megtervezni egy
munkafázist, önállóan dolgozni? Olyan a mai
szakképzés, mintha szándékosan nem akarna a
jövő nemzedékből megfelelő szakmai utánpótlást nevelni.
Mit tehetünk mi, érdekvédelmi szervezetek?
Az IPOSZ és a ZÁNKA Oktatási Nonprofit
Közhasznú Kft. együttműködésével Pest megyében hat ipartestület (a Vecsési Ipartestület, a
Gyáli Ipartestület, a Szentendrei Kistérségi
Ipartestület, a Tápiómenti Ipartestület, a Dabasi
Ipartestület és a Dömsödi Általános Ipartestület) a tavalyi tanévben a 6., 7., 8. osztályos tanulóknak szakmákat, életpályákat bemutató műhelylátogatásokkal egybekötött pályaválasztási

tanácsadásba kezdett. A kimutatásokból kiderült, hogy a gyermekek nem ismernek öt szakmánál többet. Felvetődik a kérdés, hogy akkor
mi alapján választanak szakmát? A tapasztalat
azt mutatja, hogy segítségre van szükségük,
mert sem a gyermekek, sem a szüleik és a tanárok nem rendelkeznek széleskörű információkkal a továbbtanulási lehetőségekről.
A projektben résztvevő ipartestületekkel közösen megalapítottuk a Közép-magyarországi
Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit
Kft.-t. A nonprofit szervezet fő célja a minőségi
oktatás szervezése.
Szeretnénk a törvény adta lehetőségeket kihasználva:
• a tanulók gyakorlati képzését, tanulószerződéssel az iparosoknál megszervezni,
• a tanuló mindig az iskolai tantervnek megfelelő gyakorlati képzést kapna,
• több iparosnál töltené a gyakorlatát (ezáltal
jobban és több oldalról megismerné a szakmát),

• a mesterember csak oktatja a tanulót (minden
más feladatot a cég elvégez helyette, pl: adminisztráció),
• mind a tanuló, mind az iparos megkapja a
munkájáért járó juttatását,
• az iparosok által befizetett szakképzési hozzájárulást, a TB járulék alap 1,5%-át a minőségi tanulóképzésre és továbbképzésre lehet fordítani.
Mit tehetnek az iparosok/vállalkozók?
A törvényi lehetőségek adottak, a rendszert kialakítottuk, de csak akkor fog igazán működni,
ha a gazdaság szereplői is tesznek ezért. Kérjük,
keressenek meg bennünket, ha részt kívánnak
venni a tanulók gyakorlati képzésében! Ha a gyakorlati oktatásban nem szeretnének részt venni,
de szeretnék, hogy a befizetett Szakképzési Hozzájárulásuk közvetlenül a minőségi szakképzésre
fordítódjon, akkor is keressenek fel bennünket!
Elérhetőségek: Skribek Pál, 06-30-934-0138,
e-mail: vecses@tisztesipar.hu, Kövesi Ágota,
06-70-312-6619, e-mail: nonprofit@tisztesipar.hu

Elindult a Leader
A Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület (KVE) 2009. szeptember 17-én tartotta első fórumát Dömsödön a LEADER rendelet megjelenése kapcsán.
A házigazda, Korona Sándor a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
elnöke köszöntötte az érdeklődőket, majd beszámolt a LEADER projekt első szakaszáról, melynek eredményeként számos település újult
meg.
A bevezető után Szabó Mátyás, a KVE munkaszervezet-vezetője ismertette az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyét.
Beszámolt az Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megjelölt 12 célterületről, azok intenzitásairól, maximális támogatási összegeiről, az egyes célterületre pályázható települések köréről, az elszámolható kiadásokról.

A pályázati jogcímek között szerepel a térségen belüli együttműködés; a térségek közötti és nemzetközi együttműködés; rendezvények,
képzések szervezése; a vállalkozási alapú fejlesztés és a közösségi célú
fejlesztés. Ezeken belül cél a teljesség igénye nélkül a helyi identitás
erősítése, a gasztronómiai hagyományok felelevenítése, a társadalmi felelősségvállalás erősítése, az ifjúság helyben tartása, a nemzeti-etnikai
kisebbségek támogatása, a környezet-tudatosság erősítése.
A pályázatokat várhatóan október 1-31. között lehet postai úton benyújtani a KVE postacímére: 2300 Ráckeve, Pf. 32.
Bővebb információért forduljanak bizalommal a KVE munkaszervezetéhez:
Szabó Mátyás – szabo.matyas@kisdunave.hu
Vincze Viktória – vincze.viktoria@kisdunave.hu
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Férfiak mint fodrászok

BADENCZKI PÁL FÉRFI-NÕI FODRÁSZ

A legtöbb családban – így az enyémben is –
a férfiemberek, ha fodrászatba igyekeznek,
csak annyit mondanak: Megyek a Badenczkihoz! A 14 éves fiam évek óta oda jár. Mikor
megérkezik, nemcsak megújult fizimiskával,
hanem a Pali bácsinál kapott impulzusokkal
szokott elszórakoztatni. Volt olyan, mikor el
akart szegődni hajat söprögetni nyári munkára! Azt hiszem, egyáltalán nem túlzok: Badenczki Pál neve fogalom, szinte egybeolvadt
hivatásával.
A fodrászat náluk a családban tradíció,
édesapjától kapta örökül. Generációk léptek
ki az üzletük ajtaján ápoltan, nagy megelégedéssel! Az utcán is, az emberekhez mindig
van egy-két jó szava.
Ez indított arra, hogy felkeressem egy kis
beszélgetés erejéig.
– Pali bácsi, pontosan hogyan is kezdődött
az Ön fodrász pályafutása?
– Köztudott, hogy nálunk a családban apám
férfi borbélyságot folytatott! Abban az időben
vagy fodrász, vagy borbély volt az ember! Mikor 8.-os lettem, megkérdezte tőlem, hogy mit
óhajtok: továbbtanulok, szakmát váltok vagy
beállok őhozzá. Így maradtam nála és sosem
bántam meg! A fodrászat borravalós szakma,
ezáltal mindig is sokan nyüzsögtek körülöttem.
Szóval két év múlva apámtól mint férfi fodrász szabadultam. Ezután Dunaharasztin tanultam ki a női fodrászatot. Mikor hazajöttem,
1959-61-ig, itthon is női frizurákat készítettem!
19 évesen úgy döntöttem, hogy megnősülök, s
mivel ezt szüleim teljes mértékben ellenezték,
fiatal koromra hivatkozva, hát bizony kenyértörésre került a sor. Mást vettek fel helyettem! Ha-

mar kiderült, hogy az én munkámra nagyobb
szükség van az üzletben, így visszahívtak. Mindig is fontos volt számomra amire a mestereim
tanítottak, mint pl. a sampon, a festék, ha a tálkában marad, azt öntsük vissza az üvegbe! Kihangsúlyozták, hogy nem nekik spórolok, hanem magamnak, mert ha önálló leszek, így takarékoskodhatok!
Az ABC-ben 1961-ben nyitottunk üzletet.
Egy paraván (amit most is itt lehet látni) választotta el a női és a férfi részleget.
Miután már negyven éve dolgoztam a szakmában, a mesteri oklevelet már vizsga nélkül
kaptam meg.

– Meglehetősen sokat változott a divat, az
igény az 50-es, 60-as évek óta. Akkoriban milyen igénye volt a férfi lakosságnak?
– Apám korosztályában a férfiembereknek
igenis voltak igényei! Bálba, disznótorba, családi-baráti összejövetelekre soha nem mentek el
anélkül, hogy ne jöttek volna el egy bajuszigazításra, vagy olajjal lekenni, kis hullámot tenni a
frizurába! Volt olyan paraszt bácsi, aki kommencióba, 50 kg búzát fizetett és ez heti egy hajvágást, két borotválást jelentett. De általános
volt a heti két borotválás, esetleg, ha anyagilag
nem engedhették meg, hetente legalább egyszer
eljöttek.
Tehetős és kevésbé tehetős egyaránt adott arra, hogy ápoltan, csinosan jelenjen meg.
Manapság ezt egyszerűen megoldják, mert
szinte minden háztartásban van hajvágó, amivel
tüsire vagy egészen kopaszra vágják a hajat.
A fodrászműhely egyben egy közösségi hely
is volt! Gyakran megfordultak a hírek, hiszen ha
rossz volt az idő, a parasztember inkább eljött a
borbélyhoz, itt mindig akadt kivel beszélgetni.
Volt aki kolbászt, volt aki bort hozott otthonról,
gondoskodva az egész napi ellátmányról. Sokszor vágni lehetett a füstöt is! Reggeltől estig itt
beszélgettek, egyszóval hangulata volt.
– A kuncsaftkörbe a gyerekek is beletartoztak?
– Hogyne, természetesen! Tízéves korig a
kislányok is jöttek, de nekik csak körbe kellett
vágni a hajukat. Külön gyerekszék is volt erre a
célra, mely kissé magasított, hosszabb lábakon
állt.
– Voltak más fodrászok is a faluban?
– Igen, megpróbálom felsorolni őket: Bábi József, Lamoling, Hirslinger, Badenczki Pál
(apám), Ila Laci, Kiss, Hernádi (Herdibu) Ferenc.
– Kitől tanulta a legtöbbet, hol szerezte a
legtöbb tapasztalatot?

– Igaz az a mondás, hogy ahány ház, annyi
szokás. A legtöbbet apámtól tanultam, de Dunaharasztin is sok új fogást elsajátítottam. Végül is
mindenhol kaptam valami hasznosat, amit a saját tapasztalataimmal gyarapítottam.
– Az üzlethelységbe betoppanva igényes,
szép bútorzat segíti kiszolgálni a vendégeket.
Kérem meséljen erről néhány szóban!
– A gyerekszékről már meséltem. Mióta az
eszemet tudom, az üzlet berendezéséhez tartozott, és már négy fodrászdinasztiát kiszolgált,
előttünk a Bábi Józsi bácsié volt, úgy tudom, ő
is úgy vette valahonnan.
A tükrös márvány asztalka a két forgó faszékkel 1938 környékén készült. A másik tükrös
asztal hasonlít az eredetihez, de ez fenyőből készült eternit lappal, ezt a keresztapám készítette!
A két tükrös asztalka az elé a paraván elé van
állítva, mely egykor az ABC-ben volt elválasztó,
a férfi-női rész közt. Van még egy érdekes darabom! 60 éve ez volt az első búra az üzletben!
– Ön szerint milyen a jövője a férfi fodrászatnak?
– Igényes emberek lesznek, de nagyon kevés! Hogy manapság meddig tart a kopasz divat, nem tudom! Mindenesetre, úgy átlagban 30
évenként változik a trend, ami a frizurákat tekintve úgyszintén érvényes.
Dömsödön az utóbbi időszakban a már működő fodrászatok mellett időről-időre nyílik
egy-egy újabb is. Az ügyes mesterek szakszerű
munkáját szép és ízléses hajköltemények dicsérik. Következő számunkban egy kedves, dinamikus fiatalembert szeretnék Önöknek bemutatni, Pali bácsi fiatal pályatársát (bár nem
tőle tanult), aki már egy másik generációt képvisel!
Szöveg és fotó: -V.I.-
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A Ráckevei Rendõrkapitányság 2009. szeptember havi hírei

A szeptember hónap szerencsére rendezvények tekintetében elég csendes, 26-án lesz megrendezve a szüreti bál ill előtte a felvonulás. Más rendezvény nem várható Dömsöd területén.

A szeptemberi hónap sem volt eseménymentes Dömsöd területén, több
betörés is történt. Ezen betörések során általában készpénzt ill. kerékpárt
tulajdonítottak el. Az elkövetők kihasználták a figyelmetlenséget ill. meggondolatlanságot, és az otthon tartott nagy mennyiségű készpénz tulajdonították el. Felhívom mindenki figyelmét, hogy a bankban ill. a postán lévő értékmegőrzőkben nagyobb biztonságban van a készpénzük mint otthon a párna alatt tartva.
J. István, Zs. László és F. Oszkár Csaba dömsödi lakosok úgy döntöttek, hogy keresetüket falopással egészítik ki. Megjelentek Dömsöd Tatárhegyi erdőben és ott nekiálltak az erdőt irtani. Cselekményük közben a
Polgárőrség megzavarta őket, két személyt a helyszínen visszatartottak.
Ellenük eljárás indult. Nem tudták, hogy a fenti erdő fokozottan védett terület, természetvédelmi védettséget élvez. K. Gusztáv és id. K. Gáros
dömsödi lakosok lovaskocsival járják a környéket, és a földeken kint hagyott szalmát ill. szénát gyűjtik be. Nevezetteket már több alkalommal
tetten értük cselekményűk közben, de feljelentés hiányában eddig nem
sok mindent tudtunk tenni. Most is tetten értük a személyeket, de most
van feljelentés terménylopás miatt, megy a két személy ellen az eljárás.
H. Zoltán és S. László dömsödi lakosok a Corall bárban megismerkedtek egy budapesti nővel. Kihasználták a nő ittasságát, majd szexuálisan

molesztálták. A nő feljelentést tett a két személy ellen erőszakos közösülés miatt, majd előállították őket a Ráckevei Rendőrkapitányságra. Az
előállítás során S. László lakásán nagy mennyiségű frissen vágott fát találtak a kollegák. Azt is megtalálták, hogy honnan származik a fa, így S. László ellen falopás miatt is indult eljárás.
Apaj területén sem tétlenkedtek a bűncselekmények elkövetéséből élő
személyek. H. László és K. Kálmán Róbert apaji lakosok úgy döntöttek,
hogy körülnéznek lakatlan, használaton kívüli tanyákon. Az egyik tanya
épületében találtak réz fűtéscsöveket ill. vízvezeték szerelvényeket. Ezeket leszakították, a falból kitépték, és eladás céljából el akarták vinni. Cselekményük közben nevezett személyeket tetten értük, elfogtuk, rongálás
és lopás miatt eljárás indult ellenük.

Elkezdődött az iskola. A gyerekek gyalogosan, ill. kerékpárral közlekednek az iskolába. Nagyon sok első éves gyermek van. Kérem a szülőket, hogy már most tanítsák meg gyermekeiket a szabályos közlekedésre,
hívják fel figyelmüket a baleseti forrásokra, lehetőségekre. Mikor kísérik
őket, a szülök is tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen nekik is példát kell mutatni a gyerekeknek.
Ebben a hónapban több iskolában tartottunk oktatást, felvilágosítást a
gyermekeknek a közlekedéssel, illetve az iskolai viselkedéssel kapcsolatban.
Ódor Zoltán r. zls
körzeti megbízott

A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság az állampolgárok részére Táblavadász akciót hirdet

A Táblavadász akció
célja, hogy
az állampolgárok
közül aki
in do ko lat lannak tűnő,
esetleg megtévesztő KRESZ táblát
észlel Pest megye útjain, az a tábla
fotóját és a beazonosításhoz szükséges helyszín pontos leírását juttassa
el a tablavadasz@pest.police.hu
e-mail címre.
A bejelentéseket, amely Pest megye valamennyi útjára vonatkozik,
2009. október 1. és 2009. november
1. közötti időszak között várjuk.
A program csak a jelzőtáblával
kapcsolatos bejelentések megtételére ad lehetőséget.
A bejelentéseket egy bizottság
megvizsgálja, egyeztetett megoldási javaslatokat tesz, melyeket
eljuttat az érintett közútkezelőnek.

A tablavadasz@pest.police.hu
e-mail cím a Pest Megyei Rendőrfőkapitányságon létesült, itt várjuk
az indokolatlannak tűnő, esetleg
megtévesztő KRESZ táblákkal kapcsolatos állampolgári bejelentéseket, melyeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:

– Az észrevételek megküldésének
helye: megadott e-mail cím,
– A bejelentés a megadott határidőn
belül érkezzen be,
– A hely beazonosításához szükséges fényképfelvétel csatolása,
– Fontos a helyszín pontos megjelölése, az észlelt forgalomtechnikai
probléma leírása.
A leghasznosabb észrevétel beküldőjét a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya díjban részesíti.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Telefon: 06-1-443-5100
e-mail: pestmrfk@pest.police.hu

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség címe:2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lapzárta: október 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll módunkban adott számban megjelentetni!

Várható megjelenés: november eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen megjelentetését!
Az írásokat az OMK-ban elhelyezett, Dömsödi Hírnök feliratttal ellátott
dobozban elhelyezhetik.
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze István, Budainé Jutka,
Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit, dr. Domonkos János, Dulcz Dénes,
Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné,
Kancsár Péter, Kővári Zoltán, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss Judit,
Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter,
Szabó Andrea, Szabó Péter, Szabó Sándor, Tóth István, Varsányi Antal,
Vass Ilona Györgyi, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat támogatásával
jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a
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A Nyugat és Japán találkozása
Hogyan alakult ki egy fejlődő és egy fejlett
ország között ekkora barátság? Hogyan lett
egy teljes mértékben elszigetelt kis szigetből
mára gazdasági nagyhatalom, mely hatással
van a világra? Mit adott Nyugat a Keletnek és
Kelet a Nyugatnak? A most következőkben többek között ezekre a kérdésekre találhatjuk meg
a válaszokat.

A japán-magyar kapcsolat
megteremtése

Bizonyára hallottátok már, hogy az idei év
igen különleges a japán-magyar kapcsolatok
szempontjából. A 2009-es év a japán-magyar
diplomáciai kapcsolatok kezdetének 140. jubileuma, illetve a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulója. Még az OsztrákMagyar Monarchia volt, aki felvette a szigetországgal a kapcsolatot 1869-ben, amikor már
japán barátaink kimerészkedtek szigetükről és
küldötteket indítottak a világba. 1960-ban alapították meg mindkét országban a követséget,
majd 1964-ben ezeket nagykövetségi rangra
emelték.
A rendszerváltás után a Japán és Magyarország közötti kommunikáció megélénkülésével
a két ország közötti kapcsolat egyre inkább kibontakozott. Egymást látogatták az országok
miniszterei, ezzel is mélyítve a barátságukat.
Többek között Japán segítsége is nagyban hozzájárult, hogy Magyarország az Európai Unió
tagja lehessen, hiszen egy fejlett országgal komolyabb együttműködés is létrejöhet, mint
egy gazdaságilag instabillal.
Azt nyilván mindenki észrevette, hogy itthon tele vannak az elektronikai cikkeket árusító boltok polcai japán termékekkel, japán gépkocsikat és gépkocsi alkatrészeket is sokat látni, anime és manga is egyre több jön be az országba. Japán itt van közöttünk. Egyre több japán cég telepedik meg nálunk, manapság több
mint száz körül mozog ezek száma. Ha Japánban jársz, igaz, nem olyan mennyiségben, mint
az ő termékeik nálunk, de találkozhatsz magyar gyártású árucikkekkel is. Habár kicsi országunk manapság nincs a toppon (na, majd
három év múlva :) ), de mi is szállítunk nekik
egy s mást. Ilyenek az élelmiszer- és a húsipari
termékek, finom magyar borok, vegyipari termékek stb. A magyar export körülbelül 290
millió euró, az import pedig 1,9 milliárd euró
évente. Ez is bizonyítja, hogy ha részünkről
nem is olyan nagy a kivitel, de van.
A gazdasági együttműködés mellett nagy
hangsúlyt fektet a két fél az országok kölcsönös kulturális bemutatására, imidzsének építésére. A Japán Nagykövetség és a Japán Alapítvány kiállításokat, előadásokat, bemutatókat szervez, hogy ezzel is közelebb hozza a távoli ország kultúráját. Idén is sok japán temati-

kájú program volt már (Japán nap a Thália
Színházban, komolyzenei koncertek, Hanami
a Füvészkertben és országszerte sok más program), és lesz is. Amire büszkék lehetünk, hogy
kapcsolatunk Japánnal igen jónak mondható,
és ezt bizonyítandó évente 96 000 turista látogat meg minket, és majd’ 1200 japán él itt.

Ha a hegy nem megy Mohamedhez…

Japán esete azokhoz a mai esőerdőkben és
kisebb szigeteken élő bennszülött törzsekhez
hasonlítható, akik még nem találkoztak más
embercsoporttal, és a villanó gépekkel, guruló
masinákkal érkező idegenekre mint ismeretlen
és fura szerzetekre, ellenségként tekintenek.
Nekik jó volt addig is, amíg nem tudták, hogy
a világ más részein már csak viccből költöznek
emberek dzsungelekbe, hogy aztán kiszavazhassák egymást, és egyébként szintetikus
anyagok között élnek. Egyébként máig hallani
ilyen, eddig ismeretlen törzsek felfedezéseiről.
Szerencsétlenek, ha tudnák, hogy körülöttük a
világ mekkora iramban halad… Japán mellett
is így húzott el a világ, amíg ők elzárkózva éltek, és nem érdekelte őket, hogy mi van a nagy
óceán másik végén.
Japán első találkozása a Nyugattal a XVI.
századra tehető. Feltehetőleg egy portugál hajó
volt az első, ami kikötött Japán partjainál. Ezután egyre több portugál, angol, spanyol és holland kereskedő és hittérítő kötött ki a japán partoknál. Ezeket a látogatókat Japán nem fogadta
felhőtlen örömmel. Voltak olyanok, akik nem
nézték jó szemmel a barbárok megjelenését.
Aki erről az időszakról bővebben szeretne olvasni, azoknak ajánlanám James Clavell: A
sógun című regényét. A könyv története a
XVII. században játszódik, főhőse John Blackthorne, egy holland kereskedelmi hajó angol
kormányosa, aki egy véletlen folytán japán partra vetődik. Története zseniálisan meséli el az
ekkor még erősen élő japán ellenségességet az
ismeretlen Nyugattal szemben.
Az igazán nagy fordulópont és Japánt végérvényesen a Nyugathoz kötő események azonban várattak magukra az 1860-as évekig, amikor újra megjelentek a formálódó új, imperialista világrend képviselői, a brit, francia, orosz
és amerikai gyarmatbirodalmakból érkező felfedezők, kalandorok, bálnavadászok, kereskedők, hittérítők és politikusok személyében.
Miután a britek és a franciák Kínát (aki eddig
Japánt is rettegésben tartotta) is térdre kényszerítették az első ópiumháborúban (1842), Japán
belátta, hogy gazdasági elmaradásuk hatalmas,
és esélyük sem lenne egy esetleges invázió esetén. Az ország kettészakadt. Ott voltak azok,
akik üdvözölték a változást és örültek az idegeneknek, a másik oldalon pedig ott voltak azok,
akik az újdonságtól megrettenve nem tűrték a

koszos gaijinok földjükre lépést. Ekkor nem tehettek mást, sodródtak az árral.
Az első ópiumháború után a hírszerzés megneszelte, hogy lehetséges egy jövőbeli brit támadás Japán ellen is. Japán ekkor kezdett
(kényszerből) barátságosabb viszonyt kialakítani a Nyugattal. A brit támadás a híresztelésekkel szemben elmaradt. Az idegenek ekkor
persze látták, hogy Japán a kezükben van, és
előnytelen gazdasági, kereskedelmi szerződéseket kényszerítettek rájuk.

Ez nem a ti szigetetek,
ez a mi szigetünk!

A gyakori látogatások sokszor végződtek
fegyveres harcokkal, nem ritkán a nyelvi nehézségek miatt. Voltak olyan klánok és vezetők, akik egy az egyben megtiltották a kereszténységet és elfogták a térítőket, visszafordították a kikötni kívánó – olykor bajban lévő – hajókat. Az ellenségeskedés annyira elfajult,
hogy egy ilyen rendeletet is kiadtak japán oldalról: „Mostantól, ha egy idegen hajó közelít a
birodalom partvidékének bármely pontjához,
minden közelben lévő személynek kötelessége
tüzet nyitni rá, s elűzni onnan.” Ez a rendelet
azonban betarthatatlan volt, többek között azért
is, mert ekkoriban az ország politikailag mélyponton volt, és nagy volt az egyet nem értés.
Japán tisztában volt vele, hogy gyenge, és a
nyersanyagot az ipar fejlesztéséhez sokkal lassabban tudja előállítani, mint a nyugati idegenek. Ekkor az európaiak már a gőzt is használták a bányászathoz, hajózáshoz és az élet nagyon sok momentumához. A japánok tudták,
hogy változtatniuk kell a stratégiájukon, mert
bekebelezi őket a Nyugat. 1854-ben rákényszerültek egy „japán–amerikai béke- és barátsági szerződés” megkötésére, melynek értelmében Japán megnyitotta pár kikötőjét a külföldi hajók előtt. Innentől kezdve egy sokkal
intenzívebb kereskedelmi együttműködés alakult ki az országok között. Később még több
kedvezményt követeltek az amerikaiak: szabad vallásgyakorlatot a szigeten, és elérték azt
is, hogy rájuk ne vonatkozzanak a japán törvények. Az USA ezen lépéseit követően az európai hatalmak is kiharcolták ezeket az engedményeket.
A bezárkózási politika, amit Japán eddig
folytatott, teljes kudarcba fulladt, és bár ekkor
még nem sejtették, ez az út vezetett a japán
ipari forradalomhoz, amely az 1890-es években kezdődött.

A változás útján

A belpolitikai és gazdasági válság, amit a
Nyugat kotnyeleskedése okozott, lassan csillapodott. Japán elkezdte a hadserege felfegyver-
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kezését. Rájöttek, hogy a külföldiek által használt eszközök (hátultöltő puska, ismétlő fegyverek, gőzhajók, páncélozott vízi járművek)
mennyivel hatékonyabbak az általuk használt
eszközöknél, és arra kényszerítették többek
között a szamurájokat is, hogy hagyjanak fel a
harcművészetek, kardforgatás gyakorlásával,
és kezdjék meg ezeknek az új fegyvereknek a
tanulmányozását. Képzelhetitek, hogy mekkora volt a felháborodás, főleg azok között,
akik nem voltak képesek belátni, hogy muszáj
a régi hagyományoktól megválni az ország
túlélésének érdekében.
1860-tól már rendszeresen indultak külföldre japán küldöttségek. Sokat tanultak egymás
politikájáról, életéről. A Japánban élő külföldiektől is sok tudást sajátítottak el, így az ipar és
a hadászat egyre nagyobb léptekben kezdett
fejlődni. Mint már tudjuk, Japán profi abban,
hogy miután megismeri egy másik kultúra részét, finomítja (japánosítja azt), és átülteti a saját rendszerébe. Szóval Japán mozgósította a
népességet és elkezdett felzárkózni a Nyugathoz. Továbbmegyek: Japán népességét olyan
ipari társadalommá formálták az új törvények
és rendeletek, amilyenné az akkori Európa és
Amerika népessége csak akkor kezdett válni.
Politikai téren is hatalmas változások következtek be. Sokkal nagyobbak, mint a mi rendszerváltásunk, és sokkal eredményesebbek is.
Erről most nem szeretnék írni, mert igen hoszszú és unalmas lenne. Azt viszont érdemes
tudnotok, hogy a hierarchikus változások is
sokban segítették Japán gazdasági nagyhatalommá válását.

A helyes úton haladunk?

Visszagondolva, hogy mennyi mindent
adott nekünk Japán (kultúra, ipar, tudomány
stb.), hálát adhatunk azoknak a nagyhatalmaknak, akik felvették velük a kapcsolatot, és akkor még bizonyára a hatalmas (remélt) aranyhegyekért cserébe megosztották velük a fejlettségük kulcsát. Esélyt adtak nekik a fejlődésre, segítették őket, mert láthatták, hogy
ezek a szorgos, bár fura szerzetek még nagy
dolgokat vihetnek véghez. Japán mára túlnőtte
magát az európai hatalmakon, és ezért tarthatunk ott (amint ezt a cikk elején is taglaltam),
hogy most ő segít minket a fejlődésben. Persze
béke van, és ezt a segítséget is bizonyára elsősorban a saját érdekükben nyújtják, de ezért is
hálásak lehetünk. Ez a kölcsönös segítségnyújtás (a mi tudósaink, orvosaink és más szakembereink is mennek Japánba tanítani az ottaniakat) pedig igazán örömteli, mert mindenki azért dolgozik, hogy az elkövetkezendő
nemzedékeknek még békésebb és jobb életük
legyen. Ehhez pedig szükséges az összefogás,
és az, hogy ismerjük egymást és egyesítsük tudásunkat.
Mikus Róbert
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Vendégségben Dömsödön

Sándor Judit előadásában hallottuk a következő áriákat – az elhangzás sorrendjében:
1. Händel: Rinaldo áriája
2. Johann Sebastian Bach: Ha velem Vagy
3. John Rutter: Az Úr áld és fölemel Téged
Chor über dem Bodensee (Kórus a bodeni tó fölött)

A kórus 2008-ban ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját.
A kórusba Ausztriából és Németországból is járnak énekelni.
A kórustagok mindig egy programra kötelezik el magukat, melyet egy évig énekelnek.
Tudatosan teljesen különböző műsorokat állítanak össze, ezek között – Orff: Carmina Burana és
Brahms szerelmi dalain keresztül a 60-as évek nagy slágereiig, egészen a toggenburgi miséig – sokféle mű megtalálható.
Toggenburg egy földrajzi és kulturális vidék az Alpok láncolatainak lábánál. Az ott élő emberek
megtartották hagyományaikat, amely ruházatukban is és az eredeti élő népi zene iránti szeretetükben is megnyilvánul.
A Toggenburger messe (toggenburgi mise) szerzője Peter Roth. Egy amerikai utazása idején
érezte a legjobban: mily kicsiny az ember. Akkor, ott New Yorkban határozta el, hogy a teremtés
iránti köszönetét egy misében fogja kifejezni.
Miséje – a toggenburgi mise – az élő népi zene akkordjaira épül, ritmusváltozásaival visszaidézi
az ősi toggenburgi és apicelli zenei világ sajátosságait. A szerző a mű kíséretét eredetileg fafúvós
kisegyüttesre írta.
A mise a Chor über dem Bodensee kórus által vált Svájcban és Svájc határain túl is ismertté. A
svájci állami televízió felvételét a német tv-csatornák is közvetítették.
A kórus azóta már más műsorokkal szerepel, a toggenburgi misét azonban megtartotta repertoárjában és mindenütt nagy örömmel, szeretettel énekli.
A kórus külön köszönetet mond Somos Andrásnak, mert bár határok választották el Őt tőlük,
mégis vállalta orgonakíséretüket.
Sándor Judit
a Chor über dem Bodensee karvezetője
Köszönetemet és tiszteletemet fejezem ki Bencze István Polgármester Úrnak, Szabó Péter
Lelkész Úrnak, Krnájszki Istvánné Emi néninek, a Musica Nostra Női Kar tagjainak, Csikós Lászlóné Jutkának, a Banya Klub minden tagjának, a Ju és Zsu társulat tehetséges „sztárjainak”, az
OMK minden dolgozójának azért a fogadtatásért, amellyel a svájci kórust részesítették!
Köszönöm, hogy hozzájárultak Magyarország – és Dömsöd – imázsának, a magyar emberek
külföldi megítélésének pozitív irányú változásához (ami vendégeinket illeti).
Biztosíthatom a Kedves Vendéglátókat, hogy nagyon szép élményekkel tértek vissza hazájukba
a Chor über dem Bodensee tagjai, többen közülük családostól akarnak a későbbiekben visszalátogatni Magyarországra.
Gyökeresné Sándor Ildikó

C s e p e l A u t ó g y á r 6 0 . é ve s j u b i l e u m i
p ro g ra m t á j é ko z t at ó

A Csepel Autógyár alapításának közelgő 60. évfordulója alkalmából a gyár történetét és jelentősebb gyártmányait bemutató előadásokkal egybekötött jubileumi kiállítást rendezünk Szigetszentmiklóson a volt Csepel Autógyár területén működő ÁTI-Sziget Ipari Park Főterén.
A kiállításon Csepel gyártmányú katonai és polgári teherautók, Csepel alvázak és főegységek
felhasználásával készült autóbuszok láthatók.
IDŐPONT: 2009. OKTÓBER 10-12.
Megnyitó: gyártörténeti és szakmai előadásokkal október 10-én 10 órakor
a Gyártörténeti Múzeumban
A kiállítás ingyenesen megtekinthető az alábbi időpontokban:
okt. 10-én 10-18 óráig, okt. 11-én 14-18 óráig, okt. 12-én 8-16 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Szervező Bizottság.
Egyéb információ: 06-24/406-120
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PROGRAMOK AZ OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács
László tanító úr gyűjteményéből.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében,
szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában
NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör
próbái 18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak
bemutatója az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét
bemutató kiállításra hívunk minden
vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól
OKTÓBERI PROGRAMOK
SZEPTEMBER 18-TÓL
OKTÓBER 6-IG
TÜDŐSZŰRÉS
***

2009. október 3. (szombat) 16.00 óra
Petőfi Sándor OMK Dömsöd
Idősek Világnapja tiszteletére
rendezett előadás
Köszöntőt mond:
Bencze István
polgármester

Fellépnek:
Gránát Zsuzsa nótaénekes,
Balogh Tünde cigánynóta-énekes
Fábián János zongoraművész
a Gróf Széchenyi István Általános

Iskola 2. a osztályos tanulói,
felkészítő tanár: Varga Gézáné
a Dezső Lajos A.M.I. társastáncos
növendékei
valamint a
Ju és Zsu Társulat
***

2009. október 10. (szombat)
20.00 óra
TANÉVKEZDŐ RETRO BULI
Fellépnek a Volly István A.M.I.
növendékei Vinczéné Nagy Nóra
vezetésével és a JAT Énekegyüttes
(Józsi, Angelo, Teri)
közreműködésével.
Sok tánc, élő énekkel, Retro Discoval, DJ Kugli. Tombola, Büfé.
***

Tisztelettel hívjuk Önt és
Kedves Családját
2009. október 23-án 10 órára
a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ nagytermébe
az 1956. október 23-i forradalom
és szabadságharc tiszteletére
megrendezésre kerülő községi
ünnepségünkre.
Az ünnepséget megnyitja és ünnepi
megemlékezést tart:
Bencze István polgármester

Ünnepi műsort ad: a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola
7. b; 8. a; 8. b osztályos tanulói.
Felkészítő tanár: Nagyné Ihos Judit
Az emlékezés koszorúinak elhelyezése a kopjafánál.

Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
***

2009. október 29. (csütörtök)
10:30-tól
OVIS SZÍNHÁZ
A fecsegő csoda szamár
Belépődíj: 400 Ft

Minden picurt és kisiskolást sok
szeretettel várunk!
***

ELŐZETES

2009. november 7. (szombat)
TÖKFESZTIVÁL

Könyvtári kistükör

Bátran kijelenthetem, hogy a művelődés klasszikus formája az
olvasás! Mennyire igaz a szlogen, mely szerint „Legjobb barátunk
a könyv!”. Gondoljuk csak végig, hogy a legtöbb élethelyzetben, a
könyv az az egyedüli dolog, amit elővehetünk, olvasgathatunk, lapozhatunk anélkül, hogy másokat zavarnánk vele! Segítségével
távoli korokban és tájakon barangolhatunk! Számtalan lehetőséget, ötletet kínál a kreatív egyének számára, szinte felsorolni sem
lehet, mennyire sokféle érdeklődést elégít ki a különböző kiadványok sokasága!
Ezekkel a gondolatokkal ajánlok a kedves olvasóknak egy
szépirodalmi és egy történelmi témájú kiadványt!
TÓTH-MÁTÉ MIKLÓS: PECÚROK c. regénye Sárospatakon (Óváralján) játszódik, a második világháború
után. Szereplői tizenéves fiúk, akik az
ország más-más szegletéből érkeztek
ide. Számtalan aprócska próbán esnek
át, majd lassan-lassan az is kiderül,
hogy melyikük miben jeleskedik.
És hogy mit jelent ez a szó: pecúrok,
vagy hogy mivégre gyűltek ezek a fiatal
fiúk itt össze és miért sírdogáltak csapatot alkotva? A regényt elolvasva választ
kap ezekre a kérdésekre az olvasó.
A regényben használt régi vagy mindennapi beszédünkben ritkán hallható kifejezéseket a lapok alján szószedet segít megérteni.
Október hónapban kétszer is emlékeznünk kell! Eseményekre,
hősökre, mártírokra!
Október 6.
Aradi vértanúk összefoglaló néven őrzi a magyar nemzet
emlékezete az 1848-49-es szabadságharc 13 hős katonai
vezetőjét, akiket 1849. október
6-án Aradon végeztek ki.
„…a mellékelt ítéletek végrehajtására reggel, kellő időben kerüljön sor, hogy az elítéltek elrettentő példaként egész nap közszemlére legyenek kitéve
a vesztőhelyen.” – idézet az aradi vértanúk kivégzésével kapcsolatos utasításból, október 6.
Golyó általi halált haltak:
Batthyány Lajos miniszterelnök
születési hely: Pozsony
család: birtokos nemesi családban született, nős, három gyermek
apja
kivégzés helye: Pest
ítélet: kötél általi halál. Batthyány a kivégzési módot megalázónak
tartotta, felesége becsempészett egy tőrt, az öngyilkossági kísérlete
azonban nem sikerült.
kivégzés: felakasztását a nyaki sebek miatt nem tudták végrehajtani, golyó általi halált halt
sírhely: Budapest, Kerepesi-temető
Kiss Ernő tábornok
születési hely: Temesvár
család: nagybirtokos magyar-örmény családban született, özvegy,
gyermekei nem voltak
kivégzés: golyó általi halál
sírhely: Alsóelemér (Szerbia), családi sírbolt
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Kivégzésekor nem engedte szemét bekötni.
Schweidel József tábornok
születési hely: Zombor
család: német polgári családban született, nős,
öt gyermek apja
ítélet: golyó általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése
kivégzés: golyó általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Kivégzésekor kezében azt a feszületet tartotta,
amelyet a csatákba is magával vitt.
Dessewffy Arisztid tábornok
születési hely: Csákány
család: magyar nemesi családból származott,
nős
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan
vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj
elvesztése
kivégzés: golyó általi halálra módosítva az
ítélet
sírhely: Margonya (Szlovákia), családi sírbolt
Halála estéjén aludt. „Tiszta lelkiismeretem
van, s az hagyott aludni” – mondta a papnak.
Lázár Vilmos honvéd ezredes (mivel a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított, tábornokként kezelték)
születési hely: Nagybecskerek
család: magyar-örmény családban született,
nős, három gyermek apja
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan
vagyon elvesztése
kivégzés: golyó általi halálra módosítva az
ítélet
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Kivégzése előtt levelet írt feleségének.
Kötél általi halált haltak:
Poeltenberg Ernő tábornok
születési hely: Bécs
család: osztrák nagybirtokos nemesi családban
született, nős, három gyermek apja
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan
vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj
elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Utolsó szavai: „Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje!”
Láhner György tábornok
születési hely: Necpál (Szlovákia)
család: német polgári családban született, nős,
egy gyermek apja
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan
vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj
elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Utolsó estéjén Donizetti egyik operahősének
búcsúáriáját játszotta fuvoláján.
Knézic Károly tábornok
születési hely: Veliki Grdevac (Horvátország)
család: horvát katonacsaládban született, nős,
két gyermek apja
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan
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vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj
elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Halála előtti estéjén családjának írt levelet.
Nagysándor József tábornok
születési hely: Nagyvárad
család: magyar nemesi családban született,
nőtlen
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan
vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj
elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Utolsó szavai: „Éljen a haza!”
gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok
születési hely: Ilbenstadt (ma Niddatal, Németország)
család: elszegényedett főnemesi családba született, nős
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan
vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj
elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Őreit megvesztegette, kivégzésekor honvéd tábornoki egyenruhát viselt.
Aulich Lajos tábornok, hadügyminiszter
születési hely: Pozsony
család: német polgári családban született, nőtlen
ítélet: kötél általi halál, osztrák tiszti rang és
nyugdíj elvesztése, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Halála előtt Horatiust olvasott.
Damjanich János tábornok
születési hely: Temesőr (Szerbia)
család: szerb katonacsaládban született, nős,
gyermekei nem voltak
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan
vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj
elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Utolsó szavai: „Azt gondoltam, én leszek az
utolsó, mert a csatában mindig az első voltam.
Szegény Emíliám! Éljen a haza!”
gróf Vécsey Károly tábornok
születési hely: Pest
család: magyar főnemesi családban született,
nős, gyermektelen
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Mivel utolsónak végezték ki, halott vetélytársának, Damjanichnak csókolt kezet búcsúzásképpen.
Feledésbe merült áldozatok:
Lenkey János tábornok
születési hely: Gömör
család: köznemesi családból származott
kivégzés: kivégzését zavarodott elmeállapota

miatt elhalasztották. Az aradi várbörtönben halt
meg 1850 februárjában.
sírhely: Eger
Gáspár András tábornok
születési hely: Kecskemét
család: nős, két gyermek apja
ítélet: 10 év várfogság, kapitányi rangjának és a
IV. osztályú orosz Vlagyimir-rendnek elvesztése.
Az egyetlen tábornok, aki nem kapott halálos
ítéletet. Kegyelmének oka, hogy Ferenc József
hajdani lovaglómestere volt.
(forrás: internet)
1956. október 23.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és
a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló
békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.
(forrás: Wikipéda)
Az áldozatok közt, mint elítélt ott volt Mansfeld Péter. Az a fiatalember, akit gyermekként
börtönöztek be, majd miután a 18. életévét betöltötte a fogságban, már kivégezhették!
KÓSA CSABA:
TIZENHÁROM PERC:
MANSFELD
PÉTER ÉLETE
ÉS
MÁRTÍROMSÁGA
címmel megjelent könyve, hiteles dokumentumokon,
elmondásokon
alapul.
A dokumentumokat, családi és egyéb fotókat, melyek a kiadvány gerincét képezik, Mansfeld László, Péter öccse bocsátotta a szerző rendelkezésére.
Milyen is volt ez a tizenéves fiú? A testvér, az
iskolatársak, a barátok, rabtársak elmesélése
alapján elmondhatjuk, hogy vakmerő és bátor
volt. Szerette, tisztelte a családját, barátait!…
Minden kedves olvasót szeretettel várunk
könyvtárunk nyitvatartási idejében!
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

ZÁRVA
10-18-ig
8-16-ig
8-14-ig
11-17-ig
8-12-ig

Vass Ilona
könyvtáros
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BÚCSÚZÁS

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt:
Szujkó Imréné Dr. Lacza Júlia, Juliska néni, szeptember hónapban csendesen elment
közülünk.
A távozás ténye minden körülmények között fájdalmas. Ilyenkor megszólalni, bármit
is mondani nagyon nehéz feladat. Mégis próbálkozom vele!
Ismeretségünk kislányom megszületése
után kezdődött, mikor fűtésszereléssel kapcsolatban kereste fel férjemet. Néhány találkozás után hamar kiderült számomra, hogy
Juliska néni szereti a növényeket, és nemcsak szereti, hanem nagyon is jól ismeri
őket! Tudja, hogy melyik milyen tulajdonságokkal bír, milyen talajt és milyen bánásmódot igényel. Csendes, szolíd lénye nagyon
megragadott. Nemcsak növényekkel kapcsolatos tanácsokkal látott el, hanem nagy szeretettel ajándékozott meg a saját kertjéből származó töves virágokkal is. Csodáltam tájékozottságát, szívesen mesélt az íriszek színes
virágairól. Egy ilyen beszélgetés kapcsán derült ki számomra Juliska néni képzettsége,
botanikus mivolta.
Aztán elsodródtunk, ám a faluban kerékpározva sokszor köszöntöttük egymást, néhány szót váltottunk, érdeklődve a másik
hogylétéről.
Később a könyvtárban, szombatonként
felbukkant egy kedves, nyílt fiatalember,
akiről kiderült, hogy Juliska néni unokája.
Szívesen beszélgettem vele nagyanyjáról,
a családjáról. Ettől kezdve kerültünk
megint közvetlenebbi kapcsolatba. Fontosnak tartotta, hogy munkáiból a könyvtár
gyűjteményében néhány fellelhető legyen!
Ezért adományozott számunkra néhányat.
Nagy segítséget jelentenek írásai, munkái
mindazon fiatalok számára, akik időről
időre kutatják falunk és a falu határának
élővilágát!
Szolídságával, egyszerűségével mély benyomást tett rám! Szinte észrevétlenül próbálta átadni ismereteit, mindazt a szépet és
jót, amivel gazdagíthatott!
És gazdagította a Dömsödi Hírnök olvasóit is, nemcsak verseivel, hanem a Petőfi tér, a
Dömsödi Református Parókia és Templomkert, valamint a Katolikus Plébániának és
Templomkertjének történetével, azok kialakulásával. Nagy precizitással határozta meg
az ott elhelyezkedő növénypopulációt, pontosan, latinul ismertetve az elhelyezkedő fajokat!
Tervezte a Hajós-kastély parkjának, növényzetének feltérképezését, de már erre
nem került sor.
Szívesen látott otthonában, boldogan kalauzolt végig kis kertjén, ahol mindig tudott érdekeset, különlegeset mutatni!
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Leánya jóvoltából, tisztelettel és szeretettel adom közre 2004-ben keltezett tudományos önéletrajzát.
„Dömsödön 1930. XII. 20-án születtem,
édesanyám Őri Mária, édesapám neve Lacza
Zsigmond.
Férjhez mentem 1952-ben, és 1955-ben
született meg kislányom, Mária.

Egyetemi tanulmányaimat Budapesten,
1949-ben kezdtem el. Tanulmányaim befejezése után az akkori Országos Természettudományi Múzeum Növénytárában kezdtem
el dolgozni, mint segédmuzeológus. Muzeológusként tudományos titkári feladatokat
láttam el 1963 és 1964 között. A Növénytár
vezetője, később igazgatója lettem 1964ben. Ezt a feladatot 25 éven keresztül láttam
el, 1990-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásomig.
Egyetemi doktori címet szereztem 1959ben Szegeden, a Börzsöny és Mátra hegység
bükkösei c. disszertációmmal.
Kandidátusi disszertációmat a Börzsöny
hegység vegetációja címmel 1964-ben védtem meg.
Címzetes egyetemi docensi címet kaptam
1977-ben.
Tudományos munkásságom a kvantitatív
cönológia, ökofiziológia, növénymorfológia
és anatómia, citológia, a két első nemzeti
park flórafelmérése révén a florisztika és a
tudománytörténeti disciplinák területén fejtettem ki. Megjelent 7 könyvem (Akadémiai
Kiadó és az Ukrán Akadémia kiadásában),
valamint 119 cikket publikáltam önállóan és
neves társszerzőkkel a hazai tudományos folyóiratokban, Indiában, Jugoszláviában, Németországban és Ukrajnában.
Jelenleg négy Salvia faj összehasonlító
morfológiai és anatómiai feldolgozását
végzem. (Haláláig befejezte, és kiadásban
van.)
Külföldi tanulmányutakon voltam: Anglia,
Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia (ma Csehés Szlovák Köztársaság), Finnország, India,
Jugoszlávia, Németország, Olaszország,
Szovjetunió (Oroszország, Örményország,
Ukrajna).
Szakmai-társadalmi tevékenység: több
cikluson keresztül tagja voltam az MTA Botanikai Bizottságának, a Botanikai Társaság
vezetőségének. Szerkesztőbizottsági tag voltam a múzeumi Annales, a Studia Botanica
Hungarica, Botanikai Közlemények és a
Delhiben megjelenő Ethnobotanica c. folyóiratoknak.
Jelenleg az MTA Botanikai Bizottságában
vagyok tag.”

Juliska nénit végső útjára elkísérve, a sírnál unokája, Ádám búcsúztatta:
„1930 telén látta meg a napvilágot Dömsödön. Tanyáról járt be iskolába, amit sokszor emlegetett és mosolyogva gondolt viszsza rá, még ha azt is emlegette, hogy telente
milyen zord is volt.
15 évesen Pesten gimnazista lett és 1951ben lediplomázott. Ezekről az éveiről csak
kollégista élményeit mesélte el. Szép emlékek
sokaságát idézte fel, viszont mindig érezhető
volt, milyen nehéz lehetett. Csupán félmondatokban utalt arra, hogy mekkora érték volt
néha csak az, hogy a barátnőivel lehetett.
Diploma után részt vett egy kutatóbiológus képzésen.
1952-ben ment feleségül Szujkó Imréhez.
Férjével mindig nagyon boldogok voltak és
megosztották egymással az élet jó és rossz dolgait. 1955-ben született meg leányuk, Mária.
Az életét a tudománynak szentelve egyetlen munkahelye a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára, amit 36 évig vezetett igazgatóként.
Kutatóként az ország szinte minden területén járt. Nagyon élvezte már magukat a túrákat, is és hogy természetes körülmények között vizsgálódhatott, tehetett szert mindig valamilyen új ismeretre. Kutatói tevékenységét
az ország határain kívül is sok helyen gyakorolta. Legszebb és legtávolabbi emlékei Indiához fűzték. Sokat emlegette Kijevet is, ahol
többször járt.
1994-ben, édesanyja halála után költözött
vissza Dömsödre, ahonnan sose szakadt el
igazán, mindig lejárt szüleihez.
Igyekezett a közösség aktív tagja lenni. Írt
verseket, tanulmányokat a helyi lapba, a
Dömsödi Hírnökbe. Itteni barátainak igyekezett segíteni amiben tudott, ha hozzá fordul-

XIX. évfolyam 10. szám

17

tak. Ha valaki beteg volt, és a bajára volt
gyógynövényes megoldás, Ő tudta, összeállította a gyógynövényeket és vitte nagy szeretettel a gyógyulás elősegítésére.
Bátran lehetett hozzá fordulni jó tanácsért
is, hatalmas élettapasztalatával nem ismert
lehetetlen, megoldhatatlan helyzetet.
Mindig erős támasz tudott lenni, a családban is. Mindig példát mutatott. Sokszor fel
sem kellett tenni a kérdést, Ő megválaszolta.
Megmutatta az utakat, engedte, hogy válaszszunk és segített amiben tudott.
Idén májusban, mikor megtudta, hogy
megtámadta a súlyos kór (minek következtében meghalt), megkérte lányát, hogy ápolja,
és családi környezetben, fájdalommentesen
búcsúzhasson el a földi léttől.
Kívánsága teljesült, ragyogó mosolygós
szemmel csöndesen elaludt.
Elrendezte magában a dolgokat és családját is felkészítette a várható eseményre. Sok
verset írt erről, hogy így közölje, tudja, elfogadja.

Fájó gyomor

Fájó gyomor,
Benne tumor.
A jövő így
Komor.
Készülődés.
Eljön majd a
Nagy feledés.
A dolgok lassan
Lezárulnak.
A múlt kapuk
Kitárulnak.

Látlelet II.

Kifakult szőr
Fakó és ráncos bőr.
Ingadozó, kiütköző
Csontváz
Ez vagyok.
Napról-napra
Gyorsan fogyok.
S gyakran a gyomromra
gondolok.
Ő a bajok fő forrása
A szenvedésnek nincsen
Mása.
Önmagam árnyéka
Vagyok.
Az elmúlásnak
Hódolgatok.
Köszönöm mindenkinek hogy eljöttek, senkit nem nevesítve, és köszönöm azoknak is a
megemlékezést, akik ma nem lehetnek itt a
pályatársak közül, mert nem engedi egészségi állapotuk, helyzetük, hisz mindnyájan hasonló korúak. Gondoljanak rá szeretettel.”
Közreadta:

-V.I.-

Dömsöd Természeti Értékei

Az előző cikk folytatásaként most az első ismertetésre kerülő, Dömsödön is előforduló növény a sulyom (Trapa natans). Sok ember észre

sem veszi a parton sétálva, vagy ha mégis, akkor sem fordít figyelmet erre a vízi növényre,
pedig igen értékes társulás alkotó. A biológiai
jellemzőit tekintve: az úszó levelek bőrneműek,
erősen fogazottak. Az alámerültek ezzel szemben fésűsen szeldelt mintázatúak. Mindegyik
rombusz alakú. A virágai magányosan helyezkednek el a levelek hónaljában, viszonylag rövid nyélen. Színük tipikusan fehér. Évelő növény, első évben az iszapban gyökerezik, később azonban úszó életmódúvá válik. Már ezek
a jellemzők is elegendőek a határozáshoz, de
amiből biztosan tudhatjuk, hogy sulyommal
van dolgunk, az a termése. A kagylók után ebbe
a növényi részbe szoktak a legtöbben belelépni
a fürdőzők közül. A kagylóhéjak által vágott
éles peremű sebekkel szemben azonban ez igen
csúnya, roncsolt szöveti sérüléseket tud okozni.
Maga a termés 2-4 cm hosszú, 2-4 „szarvú”, és
általában koronával rendelkezik. Érdekesség,
hogy a főtt sulymot régebben az alföldi városok
piacán árulták. Ezenkívül a lisztjéből pogácsát
is sütöttek. De a természetgyógyászat is előszeretettel használja hashajtó szerként. Sajnos Európában erősen megfogyatkozott a növény, így
védelem alatt áll.
A sulyommal szemben a komló (Humulus
lupulus) a Földközi-tenger partjáról származó,

viszonylag jól ismert növény, habár ezt nem az
ökológiai szerepének köszönheti, hanem annak,
hogy termése a sör alapanyaga. A levelei 3-5 karéjúak, érdes felszínűek. Termése 2-3 cm hosszú, sárgás színű. Mivel csapadék- és tápanyagigényes, így más növények elől szívja el
ezeket a növekedéshez fontos anyagokat. Rá-

adásul ha nem bolygatják, akkor akár 40 méter
hosszú indáival rövid idő alatt belepi a bokrokat
és a fákat. Ez alapján akár kerti és mezőgazdasági gyomnak is felfogható, azonban kifejezetten hasznos tulajdonságai vannak. A gyógyszeripar nyugtató és altató hatása miatt használja fel,
de gyomorpanaszok enyhítésére is alkalmas.
Falunkban szinte mindenütt előfordul, bár ez
kevésbé örvendetes, mint a többi, kevésbé agresszív növény esetében.
A vízimadarak közül a
törpegém (Ixobrychus
minutus) a környék legkisebb gémféléje, amelyet rejtőzködő életmódja miatt igen ritkán lehet
látni. Így Dömsödön is
nagy kihívás volt lencsevégre kapni. Apró, félénk madár, amely néha
csak egy villanásra tűnik
fel, amint kiröppen a nádasból, és már tűnik is el
újra a sűrű növényzetben. A kifejlett törpegém
nagysága kb. 33-38 cm. Szárnyfesztávolsága
49-58 cm. Tömege pedig igen csekély: 140-160 g.
Az egyetlen olyan gémféle, amelynek kiterjedt világos szárnyfoltja van. Ez nagyban segíti
felismerését. A hím röptében „fekete-fehér” színezetű, így könnyen azonosítható. A tojó tompább, barnább árnyalatú.
A hajnali órákban és szürkületkor a legélénkebb. Ilyenkor táplálkozik, főként apró halakkal, békákkal és nagyobb rovarokkal. Udvarláskor a hím monoton, mély hangot hallat. Fészkét
fűzfákra vagy a sűrűbb nádasokba építi. 5-6 tojást rak, amelyek 17-19 nap után kelnek ki.
A törpegém, vagy ahogyan a népnyelv nevezi, a pocgém, költöző madár. Mostanság, azaz
augusztus és szeptember környékén hagyja el
Európát. A telet sok költöző társához hasonlóan
Afrikában tölti. Egyre többször találkozhatunk
velük a körülöttünk megtalálható vizeken, akár
a Dunán, akár a holtágakon és tavakon. Ha a
szemünk elé kerül, értékeljük a pillanatot, és
próbáljuk minél tovább figyelni, mert ezek ritka
felemelő pillanatok!
Kevésbé
szemérmes
madarunk a
Szárcsa
(Fulica
atra) mely
az egyik
legelterjedtebb vízparti madarunk.
Dömsödön
is igen gyakori. Las-
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san többet látunk belőle, mint a már jól ismert
tőkés récékből. Agresszívan terjeszkedő faj,
ami azt jelenti, hogy rövid időn belül, gyorsan
és jelentősen képes növekedni az állománya.
A szárcsa az egyetlen teljesen fekete vízimadár. Zömök, kerekded alakú, kis farkú, réceszerű vízimadár, feltűnően fehér homlokkal és
csőrrel. Szemei pirosak. Átlagosan 36-38 cm
nagyságúra nő meg. Szárnyfesztávolsága 70-80
cm közé esik. Testtömege megközelíti az 1 kilogrammot.
Jóval erőszakosabb és agresszívabb madár,
mint társai. A fészkét és fiókáit őrző szárcsa
minden „veszélyforrásnak” nekiront, legyen
az egy másik szárcsa, egy tőkés réce kiskacsáival, vagy akár egy kifejlett hatalmas hattyú.
Rikácsoló éles hangjáról is könnyen felismerhető. A társaival való állandó civakodás közben hallatja a leghangosabban. Ilyenkor gyakran látható amint egymást üldözik, kergetik a
vízen. Első látásra nehezen repül, ugyanis
hosszú nekifutás után képes csak felemelkedni
a levegőbe.
A szárcsa a vízpartok füveivel táplálkozik,
valamint rendszeresen a víz alá bukva magvakat, kagylókat, csigákat, kisebb rovarokat és
ebihalakat is szívesen fogyaszt.
Nagy fészkét általában a nádasba vagy a víz
fölé nyúló ágakra építi, amit végig saját birodalmának tekint. 6-9 tojása 21-24 nap után kel ki.
A kis szárcsák teste szürke, míg fejük pirosas
sárgás színezetet ölt. A szülők ilyenkor gyakran
szelektálják fiókáikat, és a gyengébbektől rendszeresen megszabadulnak. A szárcsa vagy vízicsibe egész évben nálunk tartózkodik. Ősz végén és télen hatalmas csapatokba verődve próbálja átvészelni a hideg napokat. A récékhez hasonlóan a szárcsa is szívesen veszi, ha etetjük
őket az ínséges időkben.
Írta:

Engyel Gábor – Orbán Csaba
DUF
EKF

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesanyánk halála miatt gyászunkban osztoztak.
Csatári és Boldoczki család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
AMBRUSKA JÓZSEFNÉ
szül. HORVÁTH GABRIELLÁT

utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban
osztoztak.
FÉRJE ÉS FIAI

Utolsó vallomás

Én a magas égre néztem, önzőn,
s nem láttam, hogy itt a földön
kihunyni készül egy gyertya-láng.
Apám elment s ott a sírnál,
ahonnan még egyszer visszanézett,
sírtam, s nem gondoltam semmi szépet.
Most az idő már új lapot nyitott,
s a szavak miket számba adott,
megértek talán, hogy formát öltsenek.
Apu, most elmondom Neked,
amit úgyis tudtál bízom benne,
bár nem volt szavakba öntve,
hogy erős karó voltál nékem
sorsom orkános szelében.
Hajóm alatt Te voltál a hullám,
s árbócomon a vitorla,
mi sérült életemet gyengéden
biztonságos partra sodorta.
Fészek voltál, ahová visszaszállhatott
lelkem, ez az örök vándorló madár,
s röptettél, mikor hívott a látóhatár.
Nem kérdeztem soha Tőled,
hogy beváltottam-e reményeidet,
mikor kóborlásaimra indulva
arcomra csókoltál útlevelet.
Nem mondtam el soha, mit álmodtam,
pedig álmaimat is Tőled kaptam
most már tudom, mert úgy váltak valóra
mintha abban is a Te kezed volna.
Most felnézek, és kinyitom az eget
még egy percre, hogy elmondjam Neked,
hogy megnyugtassalak, nem vagyok árva,
mert itt vagy velem, a lelkembe zárva,
s most én őrizlek, védelek,
míg felettem is elszállnak a hűtlen évek.
S mielőtt bezárulna az ég,
még két szót felkiáltanék,
mit ritkán mondtam, azután elengedlek:
Apu szeretlek!

(forrás: internet)

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel és hálával köszönjük meg
mindenkinek, hogy Édesapám,
id. ISPÁN IMRE
Temetésén részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak, Rá jó szívvel emlékeztek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek el.
Ispán Imre és a gyászoló család

Temetõi istentiszteletek
2009. NOVEMBER 1-JÉN
VASÁRNAP DÉLUTÁN

2 óra: KATOLIKUS TEMETŐ
3 óra: DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMETŐ
4 óra: DABI TEMETŐ
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN,
2009. okt. 31-én szombaton
du. 5 órakor
a baptista imaházban
közös ünnepi istentiszteletet
tartanak
a dabi református, a dömsödi
református és a baptista
gyülekezetek.

LEJÁRT SÍRHELYEK
Felhívjuk a kedves
hozzátartozók figyelmét,
hogy ha szerettük sírhelyét 1984ben vagy korábban váltották meg a
DÖMSÖDI REFORMÁTUS
TEMETŐBEN,
úgy annak érvényessége a
törvények értelmében
– 25 év elteltével – idén lejárt.
Amennyiben szeretnék azt
megőrizni, újra meg kell váltani
2009. december 31-ig.

Újraváltani a Lelkészi Hivatalban
lehet: Dömsöd, Petőfi tér 7.
Hivatali idő:
hétfő és csütörtök
9-12 óra.
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Keresztyén élet
A halál utáni életrõl

Textus: „Nem akarom…, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök.” (1Thessz 4,13)

Keresztyén Testvéreim!
Ebben a húsvéti prédikációban Istennek a
halál utáni életről szóló kijelentését mondjuk
el újra. Nemigen van olyan, aki ne hallotta
volna már, de olyan is alig van, aki egészen
tudná és hinné. Senkinek sem felesleges ez a
megért, ünnepelt húsvét és a hangzó húsvéti
igehirdetés.
Nincs olyan bibliai vers vagy rövid történet,
amely a halál utáni életet összefüggően elmondaná. Az egész Szentírás az alap, amikor erről
szólunk. De legfőképpen a feltámadt Krisztus,
az üresen maradt jeruzsálemi sír, az élő, a halál
felett diadalmas Krisztus.
Így hangzik azért felénk a prédikáció kérdése: tudod-e, mi van a halál után? Gondoltál-e arra, mi lesz veled a halál után? Pál azt
mondja a thesszalonikai gyülekezet tagjainak, hogy tudatlanságban vannak ebben a tekintetben. Pál ugyan a tudatlanságot oda szűkíti le, hogy azt nem tudják a thesszalonikabeliek, hogy Krisztus visszajövetelekor kik
lesznek előnyben: azok-e, akik meghaltak
vagy akik élnek? De nekünk vállalnunk kell,
hogy a halál utáni egész területen tudatlanságban vagyunk.
Nem hitetlenségről beszél az apostol, hanem
tudatlanságról. Ha Istennek a tiszta kijelentése
hangzik, akkor már sokan hitre jutnak, mert a
hit hallásból, a tiszta evangélium hallásából
van. Felülről kapott ajándékképpen.
1. Az egész Szentírás arról tanít, hogy az embernek a halál után is van élete.
Itt meg kell említenünk azt a hitetlenséget,
amely az ember halálon túli életét határozottan
tagadja. Aztán meg kell említenünk azt a tévelygést, amely a halálon túli életet nem az Isten kijelentése alapján vallja. Mind a kettő veszélyes.
A hitetlenség és tévtanítás egyaránt ítélet alatt
áll. Sőt! A Bibliában is, az egyháztörténetben is
azt látjuk, hogy a tévtanítást mindig komolyabban vétette Isten az Ő népével, mint a hitetlenséget. Mert a hitetlenség az egyház falain kívül
van, de a tévtanítás az egyház falain belül van.
És mindig a falakon belül lévő ellenség a veszélyesebb. Koporsók mellett gondolunk és mondunk ilyeneket. Ilyenkor úgy tekintünk a halálra, mintha egy kinyitott ajtó, egy felvirágozott
híd, egy mosolygó kedves révész lenne a halál,
amely beenged, átvezet, átvisz a másik partra, a
boldog mennyországba.
Nem! A halál után van mennyország is, de
van pokol, örök halál is. Van üdvösség is és

van kárhozat is; és a halál mindenkit odavisz,
ahová való. Az üdvösség és a pokol kérdése
még a halálon innen eldől, aszerint, hogy ki
választott, ki megváltott és ki hisz. Aki nem
választott, aki nem a megváltottak seregébe
való, aki nem hisz, annak a pokol, a pokolban
való élet van a halál után. Így aztán nem lehet
az egyházat vádolni, hogy a halál utánra teszi
az életet, mert a halál után kárhozat és pokol is
van. Tehát nem arról van szó, hogy tűrj itt,
hogy szenvedj itt, hogy mindenbe nyugodj
bele itt, hanem arról van szó, hogy térj meg,
hogy élj tiszta, szent hívő életet, légy egészen
az Istené. Itt a földön, hogy a halál után is az
Övé lehess!
2. Azt is tanítja a Szentírás, hogy a halál
nem akkor következik be, amikor megáll a
szív, hanem élve is meghalt az ember és halott, ha az is a neve, hogy él. Ameddig a Krisztusban meg nem találtuk bűneink bocsánatát
és az örök életét. A halál: Istentől elszakítottan
lenni, Isten haragja alatt lenni. Azt mondja Jézus magáról, hogy: „Én vagyok a feltámadás
és az élet!” A halálon innen is csak benne és
általa van élet. Nem az a hihetetlenebb tanítás,
hogy a halálon túl van élet, hanem az, hogy a
halálon, a síron innen is van halál. Hát lehet
életnek nevezni a legtöbb ember életét? Hát
lehet-e mindig a te életedet is életnek nevezni? Voltál, léteztél, de éltél-e? Vagy élsz most
is? Van az életednek célja, öröme, Ura? Hát
bizonyos vagy benne, hogy Krisztus helyetted
és éretted is meghalt és benne te is meghaltál a
bűnnek, a halálnak; és Krisztus a te számodra
is feltámadott és benne te is feltámadtál nemcsak erre az életre, hanem az örök életre? Ha
bizonyos vagy benne, ez az élet már az örök
élet kezdete!
3. A Biblia azt tanítja, hogy a halál pillanatában a lélek elválik a testtől. Azt nem kell
magyarázni, hogy a testtel mi történik. Hatalmába veszi az enyészet. Meleg nyári napokon
sietni kell a temetéssel, mert Isten letagadhatatlanul tudtul adja, hogy már nem a mienk a
test. A test, akár az itthoni drága földben, akár
idegenben, porrá válik. A lélek pedig az Ura,
Istene elé kerül. És oda jut, ahová a földi élete
iránya tartott: az üdvösségre vagy a kárhozatra. A halállal lezárultak a sorompók és elmúltak a lehetőségek. Többé nem lehet megtérni
és hitre jutni. Az által válik a halál komollyá,
hogy kárhozat is van. A halált az Írás nagyon
komolyan veszi. A bűn zsoldja. Ez a földi élet
egyszeri. Elmenni innen vagy itt maradni a
halál árnyékával. A gyásszal leborítva nem
könnyű és nem kellemes. A keresztyén embernek is lehet és van is bánata, de ez nem pogány bánat, nem reménység nélküli bánat. A
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reménység pedig Jézus Krisztus, aki meghalt
a mi bűneinkért és feltámadott a mi megigazulásunkért.
4. A test és a lélek együtt alkotja az embert,
ezért Isten az időnek végén, Jézus eljövetelekor a testet is feltámasztja. A mindenható Istennek ez nem nehéz és nem lehetetlen. A teljesen elporladt testet feltámasztani nem nehézség, hiszen porból csinálta az embert. Aki
hiszi azt, hogy van bűnöknek bocsánata, aki
tapasztalta, hogy Isten a halott állapotából
már feltámasztotta, már átalvitte a halálból az
életre, az hiszi a test feltámadását is. Mert Jézus Krisztus feltámadása a zsenge. Ahogyan
Ő feltámadt, ugyanúgy mi is feltámadunk. A
feltámadás csak akkor öröm, ha a lélek üdvözült, mert akkor az megdicsőült lelki test is,
amiben feltámadunk a lélekkel egyesülve. De
ha a lélek a kárhozatra jutott, akkor a feltámadás nem öröm, mert akkor a test feltámad a
gyötrelemre.
5. Ezért aztán így kell a kérdést mindenkinek feltenni: Mi lesz veled, velem a halál
után? Ezért aztán mindenkinek ez a legdöntőbb kérdése, hogy hogyan áll a bűneivel?
Hisz-e? Megállott-e már Krisztus keresztje
alatt úgy, hogy ott megérezte, hogy megszabadult? Nincsen immár semmi kárhoztatása.
Krisztus kifizette az adósságot, és ha a Sátán
jönne a bérért, kérné, ha jönne és azt mondaná, hogy az övé vagy, akkor azt mondanád:
nem! Én a Krisztusé vagyok. Meghalt értem.
Helyettem mindent elszenvedett. Mindent kifizetett. Élek többé nem én, hanem Ő él énbennem. Ha ezt hiszed, és ha így jársz, akkor
a halál minden rettenetességét elveszítette.
De csak Krisztusban, de csak Krisztus feltámadásával.
Isten azért adta ezt a húsvétot is, hogy ne a
hangulatát lásd meg a húsvétnak, hanem az
igazságát. Ne csaljon meg téged az, hogy tavasz van, hogy az Ige életről, legyőzetésről beszél, a halál legyőzetéséről. Mindez csak annak a címére érkezik és annak igaz, aki hisz,
aki a bűneit lerakta. A Krisztus keresztje alatt,
aki Krisztusban kereste és találta meg az életét.
De ha hiszel, akkor légy nyugodt. Temető felé visz az utad. Közelebb van a sírod, mint gondolod; addig, amíg elmennél, sokak távozása
boríthad rád gyászt, de mégis, már az életben
jársz. Mennyire lehet az embert sajnálni. Élni
szeretne, boldog szeretne lenni. A halálnak még
a gondolatától is menekül, az élet pedig, és a halál legyőzetése, Krisztusban van, a kereszt alatt
és az üres sírnál. Ilyen hittel menjünk el ebből a
templomból. Mondjuk, hogy megtaláltuk az
életet. Átmentünk a halálon a Jézus Krisztusba
vetett hit által. Halállal viaskodó emberek! Életet szerető emberek! Titeket is vár az örök élet –
Jézusban! Ámen!
Sárospatak, 1950
Darányi Lajos
református püspök igehirdetése
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A tárogató az emberi lélekhez szóló hangszer

Hajdu László vagyok, a dömsödi tárogatós.
12 éve élek Dömsödön, azelőtt Kunszentmiklóson laktam. Zenei tanulmányaimat az akkori
Damjanich, most Baksay Sándor Református
Gimnáziumban töltött években kezdtem. Először klarinéton, később B-tenor szaxofonon tanultam. Édesapám szintén szaxofonon játszott,
így tőle örököltem a hangszer iránti érdeklődést.
Első tanárom Erdős Béla tasskertesi szaxofonos
volt, majd magamtól képeztem magamat. Bátyám is sok segítséget adott zenei tanulmányaimban.
Érettségi után bevonultam katonának, és 10
évig mint katonazenész szolgáltam. Leszerelésem után megszereztem az O.SZ.K.-ban a hivatásos előadóművészi engedélyt, „B” kategóriát.
Orosz Sándor helyi lakos kezdeményezte,
hogy szóljon a tárogató Dömsödön a református
templom tornyából, régi hagyományt felidézve.
A református gyülekezet támogatta e nemes ötletet, és közös erővel vásároltak egy Gregussféle tárogatót. Szabó Péter református lelkész
felkérésére most már 2. éve szólaltathatom meg
e nemes hangszert, mely a régi kuruc időket is
felidézi hangjával.

Először a tárogató fogásait kellett megtanulnom, de két nap után már népdalok, zsoltárok
megszólaltatásával próbálkoztam, kisebb-nagyobb sikerekkel. Elsőként a 42. zsoltárt fújtam
el, mely szűkebb környezetemben nagy sikert
aratott. Ezt hallotta meg Szabó Péter lelkipásztor és felkért, hogy a toronyban ezután szóljon a
tárogató. Először a gyülekezet lelkes hívei hallgatták a toronyzenét, ám az idő múlásával egyre

Jobb késõbb mint soha!

R Á A D Á S Zenés Nyári Esték PLUSZ
címmel 2009. SZEPTEMBER 19-én SZOMBATON DÉLUTÁN 16 ÓRÁTÓL a Petőfi Múzeum udvarán (Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.) tartottunk egy nagysikerű szabadtéri színházi előadást! A három vidám színművet az Iringó
Színjátszó Kör adta elő a nagyérdemű közönségnek, mely szép számmal jelent meg a szokatlan és késő nyári időjárást idéző időpontban!
Az élő halott című vidám jelenetben bebizonyosodott, hogy – a pénz boldogít, sőt van aki
semmitől sem riad vissza, hogy pénzforrásra

leljen! A Cédulák – üzenetek a mindennapokból jelenetsor pedig megmutatta, hogy nincs új
a nap alatt! Ami elromolhat, az el is romlik! Legyen az házasság, barátság vagy családi kapcsolat, az elmaradt közüzemi számlák nem fizetése
meg egy teljesen új dimenziót jelent! A Süt a
Hold című bohózat pedig szinte nyakon öntötte
a humorral a nézőket! A horgászat, vagy amit
akartok egy többszörös fricskázással mutatta
be, hogy semmi sem az aminek látszik vagy láttatják! Persze a szög az előbb vagy utóbb kibújik a zsákból, s ilyenkor jön a nagy lebukás!
Persze mindez sok-sok humorral fűszerezve!
Az idei nyár szeszélyes mivolta miatt két szabadtéri program is elmaradt a Zenés Nyári Esték programsorozatából, most pótolta a „Még
1000 év Dömsödért Egyesület” az egyiket. Reményeik szerint az ősz folyamán már fedett he-

többen érdeklődtek a régi hagyományokat felidéző tárogató szó iránt. Karácsonykor szívhez
szóló hangokat sikerült előhívnom a tárogatóból a templomban.
A dömsödi színjátszó kör felkérésére színpadi szereplést is vállaltam a tárogatóval. Részt
vettem a ráckevei P.E.K. Estéken, voltam Bösztörpusztán a Magyarok Szövetségének találkozóján. Tárogatóztam Kunszentmiklóson a Miklósi Napok keretében, Tasson a Falunapokon. A
kunszentmiklósi idősek otthonában idős embereket szórakoztattam magyar nótákkal, könnyeket csalva szemeikbe. Temetésekre is kapok felkérést, ahol zsoltárokkal, illetve az Il Silencióval búcsúznak a hozzátartozók szerettüktől.
Azt figyeltem meg, hogy a tárogató egy tipikusan lélekhez szóló, üzenő hangszer. Ahol
megfordultam és meghallották hangját, mindenki elérzékenyült. A zenésznek szeretnie kell
hangszerét és amit előad, mert ha szívből szól a
tárogató, sokkal közelebb kerül a zene is a hallgatóhoz. Továbbra is szeretném a tárogató
hangjával megismertetni és szolgálni a kedves
érdeklődő hallgatóságot.
Hajdu László

lyen, de pótolni fogják a táncházas, zenés
programot is! Addig is akinek van kedve, az
alábbi címen szemezgethet: www.myspace.com
/burnskatalin, így kapva egy kis kárpótlást!
Köszönet az Iringó Színjátszó Kör minden
tagjának, hogy egy ilyen kellemes kora esti vidám és önfeledt élményt nyújtottak!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet és a Petőfi Múzeum!
Ha bárkinek kérdése vagy véleménye volna
az Egyesületünkkel, munkájával, programjaival
kapcsolatban, az bátran írja meg az alábbi
e-mail címre: megezerevdomsod@vipmail.hu,
vagy a Dömsöd, Pf. 42-re, esetleg személyesen
is elmondhatja vezetőségi tagjainknak: Badenczki Csilla, Bábel Andrea, Bányai Mihályné, Fehér Lászlóné, Ispán Ignácné, Korona Sándor, Tarr Istvánné, Tóth Imréné, Czilling Christian, Zsiba Sándorné.
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MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
Tapasztalatok és feladatok
2009. év október hó

Mint ismeretes, a mezőgazdaságban a gazdálkodás éves zárása nem azonos a naptári év
zárásával. Minden évben október 31-gyel zárul
az éves növénytermelés, és indul az új gazdálkodási ciklus. Most, hogy elérkeztünk ehhez az
időponthoz, érdemes, sőt tanulságos visszatekinteni az elmúlt egy évre. Ami az elmúlt év
időjárását illeti, az bizony nem mondható kedvezőnek. A kora tavaszi és nyár eleji aszályos
idő megviselte az őszi vetésű növényeket, kalászos gabonákat, repcét, a tavaszi vetésű növények, a kukorica, napraforgó hiányosan keltek,
és a vegyszeres gyomirtás hatásfoka sem volt
megfelelő, mivel nem volt eső. Az aszályos tavasz ellenére a kalászos gabona hozama, terméseredménye lényegesen kevesebb volt az
előző évi jó terméshez viszonyítva, de azért egy
közepes termést lehetett betakarítani. Ugyancsak ez mondható el a kukorica és a napraforgó
hozamáról is, és aki időben elvetette a növényeket és azokat gondosan ápolta, egy közepes termést takaríthat be.
A kedvezőtlen időjárásnál nagyobb gond az a
termelőknek, gazdálkodóknak, hogy a termények
felvásárlási árai a tavalyihoz képest drasztikusan
csökkentek, annak ellenére, hogy a termésátlagok
kétharmadára, sőt még jobban is visszaestek a tavalyihoz képest. Az egyik heti mezőgazdasági újság a címlapján azt írja, hogy százmilliárdok úsznak el a földeken, és sajnos igaza van. Például a
búza tonnánkénti ára tavaly ilyenkor 35-40 ezer
forint volt, most meg nem lehet eladni, illetve 25

ezer forintot sem akarnak adni tonnájáért, pedig
lényegesen kisebb hozamok voltak az idén. A kukorica felvásárlási ára is nagyon visszaesett, pedig
a termelés költségei megemelkednek. Így az idén
sajnos még ha a földalapú támogatást is figyelembe vesszük, nem képződik nyereség, sőt komoly
veszteség képződik. Nem vagyok közgazdász, de
valami nagy baj lehet, amit nem tudom hogyan
lehetne orvosolni.
Azt tudjuk, hogy mióta EU-tagok vagyunk,
vannak kötelezettségek, de hogy ennyire nem
tudjuk érvényesíteni a termelőink érdekeit, nem
tudjuk megvédeni a magyar áruk, mezőgazdasági termények, termékek piacát, azt már nem
tudom megérteni. De sajnos nemcsak a növénytermelési terményeknél ilyen rossz a helyzet, az
állati termékeknél, a tejnél ugyancsak nagyon
nagyok a gondok. Sajnos nagyon lecsökkent az
állatlétszám is, a cukorgyárakat – egy kivétellel
– leállították, a hagyományos piacainkat feladták, oda bevonultak a nagy nyugati kereskedelmi cégek. A hazai kereskedelmet ugyancsak
nyugati érdekeltségű multi kereskedelmi láncok
uralják, és nagyrészt a nyugati élelmiszereket
forgalmazzák.
De ezek után térjünk át arra, hogy most októberben mik is az aktuális munkák a szántóföldeken. Mikor e sorokat írom – szeptember végén –,
már hosszú ideje nem volt eső, a föld teljesen ki
van száradva, és a fentiekben leírt nagy problémák mellett még a kedvezőtlen időjárás is sújtja a
mezőgazdaságot, a növénytermelőket. Pedig már

A szüret a különböző történelmi korokban
mindig többet jelentett egyszerű munkánál. Ünnepnek számított és számít, hiszen egy egész évi
munka eredményével néz szembe a szőlőművelő. A szüret a XVI. és XVII. században igazi
sátoros ünnep volt, melyre még a hadviselő vitézek is hazasiettek. Városaink statumai szerint
szüret idején még a törvénykezés is szünetelt!
A szüret végeztével rendezték meg a hetedhét
országra szóló szüreti bált, amely alkalom volt
rokoni látogatásra, ismerkedésre, eljegyzésre és
egyszerű szórakozásra.
A szőlőművelésből Dömsödön szinte már
csak a szüret ünnepe maradt meg, felelevenítve
a hozzá kapcsolódó szokásokat, színes felvonulást és kihirdetve a településen történő eseményeket.
Szeptember utolsó szombatján a falu aprajanagyja ápolva és tisztelve a hagyományokat a
hagyományok felelevenítésével, életre keltésével, megőrzésével és továbbadásával díszes
népviseletbe öltözve vonult fel a településen,
hirdetvén, hogy véget ért a szüret, biztosítva a
jövő év bora. A helybéliek nagy lelkesedéssel
fogadták a megállóhelyeken a felvonulókat, es-
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te a bíró és a bíróné nyitótáncával kezdődött a
hajnalig tartó báli mulatozás.
És akik gondoskodtak a kellemes hétvégi kikapcsolódásról: 8. b osztály, osztályfőnök Tóthné Porvay Zsuzsa, a Dömsödi Dezső Lajos
A.M.I. néptáncos növendékei, felkészítő tanár:
Angyal László, kisbíró: Nagy Sebastian; bíróné: Perger Ágnes; bíró: Ungár Márk; csőszlányok: Molnár Lili, Szabó Bettina, Szabó Petra,
Gyivi Ildikó, Vitáris Petra, Jagodics Anna, Csehi Lili, Kővári Róza, Perger Petra, Pék Bianka,
Bányai Dorina, Guttyán Kitti, Guttyán Réka,
Bak Barbara, Miskolczi Beáta, Csikós Zsuzsi,
Cserna Marianna, Cserna Eszter, Sallai Judit,
Orbán Enikő, Perger Dóra, Bajnóczi Annamária, Bajnok Irén, Ispán Krisztina, Füki Beatrix,
Csonka Orsolya, Kovács Katalin, Szabó Evelin,
Sándor Nikolett, Csehi Szilvia, Kővári Bori;
csőszlegények: Kun Ábrahám, Kun Sámuel,
Szűcs Gergő, Csabai Imre, Markó Sándor, Jóni
Dániel, Katona Viktor, Lakatos Gábor, Bődi Lajos, Bődi Viktor, Erdős Sándor, Keresztes Csa-
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itt van az ideje az őszi kalászos gabona vetésének.
Amikorra e sorok megjelennek, remélem,
hogy megjött a várva-várt eső, és el tudjuk vetni
a jövő évi kenyérnek valót. De várni sokáig
nem lehet a vetéssel, mert a régi közmondás is
úgy szól, hogy „porba búzát, sárba zabot”, ami
azt jelenti, hogy időben el kell vetni a magot,
mert csak akkor várhatunk jó termést.
A házi kertben, a kiskertben van most ősszel
is sok tennivaló. Be kell takarítani a még kintlévő zöldségféléket, mert most már októberben
jöhetnek fagyok is. A sárgarépa, zöldség, zeller
betakarításával, felszedésével kezdjük, mert e
növények a fagyra érzékenyek, míg a káposzta,
karalábé kibír egy-két fokos fagyokat is. Most
van itt az ideje az őszi fokhagyma ültetésének,
és az őszi salátát is most októberben kell elültetnünk. Reméljük, hogy megjön az őszi eső, és
kellően meg tudjuk munkálni a földet.
Az idén minden növény a többévi átlaghoz
képest korábban beérett, így a szőlő szüretelése
már nagyrészt szeptemberben lebonyolódott,
valamint az almaszedés is már nagyrészt lezajlott, de ha még eddig nem végeztünk a munkákkal, azt mielőbb fejezzük be. A kiskertekben a
már korábban felszedett termények helyét ne
hagyjuk elgyomosodni, mert részben a gyomok
tápanyagot vonnak el a földből, és a kártevők is
elszaporodnak a gyomos területeken, és jövőre
még nehezebb lesz a védekezés ellenük. A fentieken túl is még van sok tennivaló úgy a szántóföldi növénytermelésben, mint a kiskertekben.
Befejezésül szép csendes őszi esőt, hosszú jó
időt kívánok.
Összeállította:
Tóth István ny. mezőgazdász
Dömsöd, Haladás u. 1.
ba, Gábor Péter, Kővári Áron; cigányok: Banya
Klub.
A finom báli vacsorát készítette: Nagy Katalin és Lázárné Ica néni, a felszolgálásban a Banya Klub tagjai segítettek.
A fergeteges báli hangulatról a Ju és Zsu Társulat valamint a Dezső Lajos A.M.I. társastáncos növendékei gondoskodtak, felkészítő tanár:
Mihó Diána.
Külön szeretném megköszönni Szécsényi
Károly segítségét, aki a szüreti mulatság előtt
egy héttel hintajával a kisbírót körbevitte a településen, hogy a hagyományokhoz híven kidobolja a mulatság kezdetét.
Nagyon sok dömsödi, ráckevei, kiskunlacházi, bankházi, tassi, kunszentmiklósi fogatos és
csikós vett részt a felvonuláson, nagyon-nagyon
KÖSZÖNJÜK, nélkülük a mi rendezvényünk
nem létezne.
Nagyon köszönöm Szabó Andreának, Boros
Erzsébetnek valamint az OMK minden dolgozójának a szervezésben nyújtott segítségét.
Köszönöm a felajánlásokat a Csinos és Társa
Bt.-nek, valamint a Dömsödi Borászati Kft.-nek.
Mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm!
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Találtam egy képet...

Ezeket a felvételeket id. Fábián János és kedves felesége, Csabai Krisztina bocsátotta rendelkezésünkre!

Miután már bekerült a gazda portájára a szőlő, a következő munkafolyamat a darálás. Ezt láthatjuk ezen a felvételen, mely kb. 1947-48-ban
készült. Aki a szekéren a kádból vasvillával rakja a szőlőt a darálóba, Csabai Lajos. A darálót pedig Denke Lukács kezeli.

A felvétel 1943-ban készült. A tipikus paraszti udvaron csalamádéval
megrakott szekeret húznak a tehenek. Elöl idősebb Fábián János (a képet
rendelkezésünkre bocsátó id. Fábián János édesapja) látható, aki a nehéz
munkában könnyű nyári öltözéket viselt.

Október – mindszent hava

Ezen időszak legfontosabb feladata a betakarítás. A szüret mind a családi, mind pedig a nagyüzemi szőlőskertekben nagy jelentőséggel bíró
munkafolyamat. Régen is és napjainkban is a szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához kapcsolódtak, melyet aztán maskarás felvonulás, este
pedig hajnalig tartó táncmulatság zárt.
A következő életkép felvételek híven tükrözik a betakarítás és a mulatság hangulatát, valamint azok mozzanatait.

Szüreten a szedők a legszebb-legegészségesebb fürtöket félretették,
melyet aztán otthon felkötöttek. Így aszalták, tartósították a szőlőt. Hideg
téli estéken nagyon finom csemege volt, de a kemencében sült finom réteseket is gyakran töltötték meg vele.
Csodás, békés hangulatot áraszt ez a felvétel, mely 1947-48-ban készülhetett id. Denke Lukács portáján! A nádtetős eresz alatt aszalódnak a
frissen felkötött fürtök. Az ajtóban (balról) ismeretlen (jobbról) id. Denke
Lukácsné szül. Kudar Mária.
A szüreti
vigalmakra
mind a
leányok,
mind a
legények
csinosan
felöltöztek!

Ez a fotó kb. 1960 előtt készülhetett. A gumis lovas kocsin jól látható a
szüretelő kád, mely már megtelt szőlővel. Fent a bakon id. Fábián Antal
(áll) mellette testvére, id. Fábián János (ül), hátul a kád mellett ismeretlen.

Az 1946-os
mulatságon
id. Fábián
János,
id. Duzmath
József és id.
Fábián Antal
csőszlegények.

XIX. évfolyam 10. szám

23

Ráckevei Szakorvosi Rendelõintézet
rendelési tájékoztatója

Ugyancsak
1946-ban
készült ez a
felvétel is,
melyen a
csinos
csőszleány
Baranyai
Ferencné
Kovács Emília,
a csőszlegény
pedig
id. Fábián
János volt.

A felvonulásra igényesen kidíszítették kedves lovaikat s a kocsikat,
melyet végighajtottak a falun. Gyakran két-három napig is munkálkodtak, hogy minél szebb, tetszetősebb legyen a kocsijuk. Ez a felvétel az
1946-os szüreti felvonuláson készült.
A szekeret id. Fábián János hajtotta, mellette Horog Lukács ül. Mögöttük áll Kovács Mihály.
Hátul a lányok: Baranyai Ferencné Kovács Emília és Cser Józsefné
Kelemen Judit.
Köszönjük ezeket az értékes fényképeket! Továbbra is várjuk érdekes
felvételeiket, hogy a Hírnökön keresztül másokkal is megoszthassuk azt!

TISZTELT ÜGYFELEINK !

-V.I.-

A FALUGAZDÁSZ ügyfélfogadási ideje megváltozik.

2009. szeptember 15. – december 31. között Ráckevén, a Kossuth L.
utca 96. szám alatti épületben fogadják az ügyfeleket, az alábbi ügyfélfogadási rendben:
ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 9-12-ig és 13-16 óra között
Kedd: 9-12-ig és 13-16 óra között
Szerda: 9-12-ig és 13-16 óra között
Csütörtökön: Nincs ügyfélfogadás
Telefon: 06-30-254-77-98

I. Telephely: 2300 Ráckeve, Szent István tér 17. Tel.: 24/519-400/mellék. Mellék: az osztály telefonszámának utolsó három száma.
Időpontkérés: 24/519-200. Igazg. fax: 06-24/519-401
Röntgen. 24/523-392; rontgen-uh@szakrendelo.rackeve.hu
Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Rendelés/szakorvos
Hétfő
dr. Pap Zsuzsanna
730-15 730-16 1330-16 730-16 730-12
Felvételezés
730-15 730-16 730-16
730-16 730-14
UH
8-10
8-10
15-16
8-10
8-10
14-15 11-13;
--14-16
--14-15
Sebészet. 24/523-390; sebeszet@szakrendelo.rackeve.hu
730-15
730-15
dr. Keresztényi Jenő
730-15 730-15
dr. Kiss Tamás/
dr. Polányi Csaba
--------8-14
Sportorvos. sportorvos@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Keresztényi Jenő
--- 1530-1830
------Urológia. 24/523-391; urologia@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Bécsi András
--15-18
15-18
----Laboratórium. 24/523-393; labor@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Geczkó Beatrix
730-16 730-16
730-16
730-16 730-14
30
30
30
vérvétel
7 -10 7 -10
7 -10
730-10 730-10
leletkiadás 7.30-10-ig folyamatosan, utána fél és egész órakor
H: 16 h-ig; P: 14-h-ig
Belgyógyászat. 24/523-396; belgyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Szanyó László
8-12
----8-12
--dr. Kozma Brigitta
--10-18
11-16
----Gastroscopia. 24/523-396; gasztro@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Kozma Brigitta
--8-10
8-11
----EKG. 24/523-396; ekg@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Kozma Brigitta
8-12
10-18
11-16
8-12
--Neurológia. 24/523-397; ideggyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Lakatos Zsuzsanna ------7-12
--dr. Fucskó Katalin
--- 1430-1830
------Ortopédia. 24/523-397; ortopedia@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Faggyas Ákos
– csecsemőcsípőiz.vizsg. --8-14
------(felnőtt)
11,30-14
(gyermek)
– gyógy. segédeszk. rend.
9-12
dr. Prédl András (2 hetente)
13-18
Fogl. eü. szolgálat. 24/523-397; fogl-eg@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Varga József
13-16
--------Gyermekpulmonológia. 24/523-397; pulmo@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Rapp János
----14 - 16
----Szemészet. 24/523-394; szemeszet@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Meisel Judit
8-13
----8-13
8-12
dr. Kovács Éva
--13-18
7-12
----Nőgyógyászat. 24/523-395; nogyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Béres László
930-16
------930-14
30
30
30
9 -16
--dr. Horváth Emil Zsolt --9 -14 9 -13
- ApCTG
730-930 730-930
730-930
730-930 730-930
Nőgyógyászati MSzSz ----1330-1630
----Fül-orr gégészet. 24/523-399 fulorrgege@szakrendelo.rackeve.hu
7-1330
7-1330
--dr. Marisch Ilona
7-1330 8-13
dr. Kiefer Gábor
--14-18
------Audiológia 24/523-399
dr. Marisch Ilona
1330-1430 12-13 1330-1430 1330-1430 --A fogászat és a régi rendelő nyitva tartását
a következő számban közöljük.
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Szüreti felvonulás 2009-ben is

Dezső Lajos AMI néptáncosai. A koreográfiát Angyal László
tanította be Tóthné Porvay Zsuzsa 8. osztályosainak

A Banya Klub tagjai cigányasszonyoknak öltözve vették ki
részüket a mulatságból

A menet

Az iskolai játszótér átadásán

Fotó: Kővári

