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A K T U Á L I S

Az előző írásaimban már előrevetítettem azt
a döntéskényszert, amely elengedhetetlen településünk további működtetéséhez. Nos, az októberi soros testületi ülésen megszavaztuk azt
az intézkedéssorozatot, amely biztosítani fogja
Önkormányzatunk kötelező feladatainak finanszírozását. Még egyszer hangsúlyozom, a kötelező feladatot, ugyanis a jövő évben minden
olyan támogatást, olyan intézményfenntartást,
amely nem tartozik a kötelező feladataink közé,
le kell építenünk, ráadásul drasztikus módon. A
kötelező feladataink egy jelentős részét is úgy
tudjuk majd ellátni, hogy a tartalmi rész is csorbulni fog. A testületi ülés bevezetőjében azt
mondtam, hogy a rendszerváltás utáni történelmünk egyik legfontosabb testületi ülése elé nézünk, és ezzel együtt a legszomorúbb elé. Nem
véletlenül mondtam ezt a jelzőt, mert már az elkészített előterjesztésekből kitűnt, hogy a döntéseink bizony egzisztenciális következmények-

kel is járnak. Nem ez az első „karcsúsítási” programunk az utóbbi hat évben, de eddig mindig
szem előtt tudtuk tartani azt a szempontot, hogy
mindent elvonhatunk, átcsoportosíthatunk,
megreformálhatunk, csak ezt úgy tegyük meg,
hogy munkahelyeket ne érintsen a megszorítás.
Szomorú, de ezt a célunkat most nem tudjuk tartani. Az önkormányzati feladatok átalakításával
kapcsolatban finanszírozási, támogatási átalakításra is sor kerül az Állam részéről. Úgy gondolom, hogy sokat mond az a tény, hogy a 2012-es
egymilliárdos költségvetésünk a következő esztendőre szinte megfeleződik. Ez akkor is óriási
„érvágás” számunkra, ha tudjuk, hogy az oktatási feladatok állami vállalásával több százmilliós kiadástól mentesülünk. Július végén elfogadta az Országgyűlés a 2013-as költségvetés sarokszámait. Azóta folyamatosan számolunk, figyelembe véve az önkormányzatokat érintő
módosító indítványokat is. Mára kialakult az az

előre prognosztizálható számhalmaz, amely a
megalapozott döntések meghozatalához mindenképpen elengedhetetlen. Természetesen a
költségvetés végleges elfogadásáig még lehet a
saját tervezetünkben módosulás, pozitív és negatív irányba is, de nagy elmozdulás azért már
nem várható. Az első számítások a jövő évi bevételeink, illetve kiadásaink között közel kétszázmilliós különbséget eredményeztek. Egyrészt az információk hiánya miatti pontatlan
számítások, másrészt a kiadási oldalon tervezett, nem kötelező feladatok finanszírozási összege a hiányunkat jelentősen visszaszorította,
egészen 135 millió forintig. Ez volt az az öszszeg, amelyet képviselőkkel, közvetlen munkatársakkal, intézményvezetőkkel le kell szorítanunk egészen a nulla forintig. Ez azért szükséges, mert az önkormányzatok 2013. január 1jétől hiányt nem tervezhetnek, és hitelt is csak a
Kormány engedélyével vehetnek fel.
Ekkora összeg lefaragása – túl azon, hogy
nem könnyű feladat – szinte megrengeti önkorFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

mányzatunk eddig kialakított takarékos, de stabil működését. Nem tudunk mást tenni! Ha
nem hozzuk meg a megfelelő intézkedéseket,
akkor elkerülhetetlen számunkra a csőd, a fizetésképtelenség, amelynek egyenes következménye egy adósságrendezési eljárás. Valószínű, hogy egy biztos kirendelése önkormányzatunkhoz azzal az eredménnyel járna, hogy az
általunk hozott megszorításokhoz képest nagyságrendekkel nagyobb megszorítást kéne elviselnünk.
Folytatva az előző képviselő-testületek hagyományát, körültekintő, nem pazarló gazdálkodást folytatunk jelenleg is. Erre egyértelmű
bizonyíték az, hogy nincsen kifizetetlen számlánk, az apróbb likviditási gondunkon kívül
minden pénzügyi kötelezettségünknek eleget
teszünk. Bár látványos fejlesztéseket nem tudunk felmutatni, azért erőnkhöz képest egy kicsit mindig hozzáteszünk komfortérzetünk javításához. Nem adósítottuk el nagyközségünket, folyószámla és beruházási hiteleinket kezelhető szinten tartottuk. Ilyen körülmények
között készítjük elő a jövő esztendőt. Az önkormányzati átalakítások során – úgy tűnik – a kisebb települések jobban járnak, a nálunknál nagyobbak pedig a nagyságrendekkel több adóbevételeikből viszonylag könnyebben pótolják
a kiesett állami bevételeket. A mi külön balszerencsénk az, hogy Dömsödön nincs olyan
nagyságú vállalkozói réteg, amely megfizetett
adójával jelentősebb szerepet vállalna közös
feladatainkból. Csak példaként említem térségünk két nagyobb települését. Mindkettő lakóinak száma mintegy másfélszerese Dömsödének. A beszedett helyi adóinak mértéke viszont
háromszorosa a miénknek, pedig nincs háromszor annyi feladatuk, mint nekünk van. Így aztán nem kényszerülnek azokra az intézkedésekre, amelyekre mi.
Az említett intézkedéssorozatnak két összetevője van. Egyik a bevételi oldal, a másik a kiadási. Az előző jelentős növelése lehetetlen feladat. A kommunális adó ötezer forintról tízezer
forintra emelése egy kicsi kis eszköz a hiány
pótlására. Évek óta nem emeltük ezt az adónemet, és jelezni szeretném, hogy a kivethető maximumnak így is csak épphogy átlépjük az 50
százalékát.
Mivel a Parlament által elfogadott költségvetés még alakíthat a kiadási oldalunk egyenlegén, ezért a végleges, konkrét határozatokat
csak később közöljük teljes egészében. Azért
néhány várható intézkedésről már most írok. A
legnagyobb fájdalmamra a tervezet közel húsz
munkahely megszűnésével számol. Ezt megmagyarázni azoknak a családoknak, akiket
érint, nem lehet, és nem is próbálom meg. Itt
csak annyit ígérhetek meg, hogy nem hagyunk
senkit sem magára! A jegyző úrral ezért kerestük meg hivatalában a Munkaügyi Hivatal
igazgatóját, és kértük, hogy a legrövidebb időn
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belül, a munka nélkül maradt dolgozókat viszszahozhassuk a közmunka program keretében.
Ígéretet kaptunk rá!
A kötelező feladataink közül a dömsödi kultúra és sport finanszírozás teljes átalakítása
várható. Vonatkozik ez a művelődési házra, a
könyvtárra, a múzeumra, a sportcsarnokra, a
sportpályára és az itt tartott rendezvényekre.
Számítani lehet arra, hogy a hetven év feletti
egyedülállók kommunális díjkedvezményeit
eltöröljük. Tervezzük a szociális ellátások körének és keretének jelentős csökkentését. Teljes egészében elvonjuk a közalkalmazottak étkezési utalványát, felére csökkentjük a költségtérítéseket (az enyémet is). A Dömsödi Hírnök finanszírozása is változik. A megszorítás
érinti a főszerkesztő tiszteletdíját, illetve felmerült annak a lehetősége, hogy csak kéthavonta jelenjen meg az újságunk. A javaslat szerint 2013-ban nem lesz képviselői tiszteletdíj.
A település-fenntartási csoportunk mintegy 30
százalékkal kevesebb forrásból gazdálkodhat,
és némiképp kisebb költségvetéssel számolhat
jövőre a Családsegítő Szolgálatunk is. Az óvoda dologi kiadásait fogjuk kurtítani. A konyha
fél álláshelyét nem töltjük be, és felmerült az
étkezési térítési díjak emelése is. Megvizsgáljuk a különböző szövetségekben és társulásokban fenntartott részvételünket, elsősorban a
tagdíjfizetési oldalról. A Polgármesteri Hivatal
létszámcsökkentése, illetve a dologi kiadásainak csökkentése több mint 40 milliós megtakarítást jelent a kiadási oldalon. Az külön szerencse, hogy az eddigi 24 fős köztisztviselői
kar 17 főre (ennyit finanszíroz az Állam) történő csökkentése nem jár munkanélküliséggel,
ugyanis az érintett munkatársakat alkalmazza
a most létrehozott Járási Hivatal. Nem jut jövőre a saját rendezvényeinkre sem annyi pénz,
mint az idén. Mindezen intézkedések megvalósítása után már csak tízmillió forintnyi hiánnyal számolunk.
Ennyit előzetesen – a teljesség igénye nélkül
– a várható megszorításokkal kapcsolatosan.
Természetesen, mint említettem, ez a költségvetésünk végleges kialakításáig még változhat
mindkét irányba, reményeim szerint pozitív
irányba! Az előbb említett tízmillió forintra
máris itt van a fedezet, mert a most nyilvánosságra hozott önkormányzati konszolidáció körülbelül ekkora nagyságrendű kamatmegtakarítást jelentene számunkra. A végleges számok
ismeretében tervezzük még ebben az évben
egy Falugyűlés összehívását. Nem azért tervezzük, hogy magyarázzuk a bizonyítványt, hogy
magyarázkodjunk, hanem azért, hogy az érdeklődőknek elmondjuk, hogy mit miért is tettünk,
teszünk.
Kicsit derűsebb vizekre evezve méltatnom
kell a legifjabb Díszpolgárunkat, Szabó Gabriellát. Személyes találkozásunk alkalmával
meggyőződtem arról, hogy azon túl, hogy kemény munkával felért a csúcsra, és másik há-

rom társával olimpiai bajnok lett, egy szerény,
tényleg igazi példaképpé váló fiatal lett belőle.
Hazaszeretete, habitusa, munka iránti alázata
méltóvá teszi a „Dömsöd Díszpolgára Címre”!
Szabó Gabriella az ’56-os forradalom megemlékezésén vehette át a címet. Itt kell elmondanom, hogy a rendezvény ünnepi szónoka,
Szabó Andrea és a műsor szereplői, Markóné
Zöldág Ágnes vezetésével, igazán megindító és
hiteles műsort varázsoltak a nagyszámú emlékező közönség elé. A Képviselő Asszony gondolatébresztő beszéde és a rendező bravúros
műsorfelépítése, tartalmi mondanivalója méltó
volt az emlékezésre. Nagyon tetszett az 56 évvel ezelőtt történtekből az átmenet – beleértve a
Melbourne-i olimpiát is – napjaink aktualitásáig! Gratulálok minden szereplőnek!
Két jó hír a végére. Sikeresen pályáztunk a
Hivatal részére egy faaprítékkal táplálható kazán beállítására, a jelenlegi gázkazán kiváltására. Ennek a pályázatnak a részeként – Makád és
Délegyháza önkormányzatával együtt – hozzájutunk egy mobil, nagy teljesítményű faaprító
géphez is. Számunkra fontos, hogy mindezt
100 százalékos támogatással érjük el. Az elmúlt hónapban már jelzett, a közbiztonság javítását megcélzó pályázat támogatási szerződését
már aláírtam, és ma meg is érkezett a számlánkra a pénz. A térfigyelő kamera rendszer kiépítése arra is jó lesz, hogy elrettentse a bűnözőket az olyan bűncselekmények elkövetésétől,
mint amely az elmúlt hétvégén a Holló utcában
megtörtént. Az eset kapcsán örömmel nyugtázom, hogy 72 órán belül rács mögött voltak az
elkövetők. Gratulálok a felderítésben részt vevő rendőreinknek!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

nov. 21-én szerdán 14-15 óráig

LÁZÁR JÓZSEF
képviselő úr, a Népjóléti
Bizottság elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. OKTÓBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október hónapjában több ülést
tartott, amelyeken az alábbi döntések születtek.
A 2012. október 2-i rendkívüli ülés döntései:
Jelen vannak: Bencze István polgármester,
Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor képviselők, dr.
Bencze Zoltán körjegyző.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
144/2012. (X. 2.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Polgármester felhatalmazása a járási hivatalok
kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírására
2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosítószámú
„Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásra ajánlatadók
alkalmasságának elbírálásáról döntés
3./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezésű pályázat mérnöki feladatok
ellátására kiírt közbeszerzési eljárásra ajánlatadók alkalmasságának elbírálásáról döntés
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Polgármester felhatalmazása a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírására
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
145/2012. (X. 2.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 1-jétől létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalaihoz kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és
vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve
egyéb jogcímen történő átadás feltételeinek, az
ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása céljából a járási (ke-

rületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.)
Korm. rendelet szerinti megállapodást köt a Pest
Megyei Kormányhivatallal.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2012. október 31-ig
2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásra ajánlatadók alkalmasságának elbírálásáról döntés
(Szavazás módja: minősített többség, név szerinti szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
146/2012. (X. 2.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004.
azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” tárgyú projekt megvalósításához szükséges
projektmenedzseri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi közbenső
döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok
bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:
I. A képviselő-testület megállapítja, hogy az
ajánlattevők közül a Pannon Fejlesztő Kft. szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya
alatt nem áll. A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a Pannon Fejlesztő Kft. ajánlattevő
jogosult a 2012. október 03. napján, 11:00 órakor
esedékes tárgyaláson résztvenni.
II. A képviselő-testület megállapítja továbbá,
hogy ajánlattevők közül az OTP Hungaro-Projekt Kft. és a Konstantinusz Consult Tanácsadó
Kft. ajánlattevő nem jogosult a 2012. szeptember
06. napján, 11:00 órakor esedékes tárgyaláson
résztvenni, tekintettel arra, hogy nem tettek maradéktalanul eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
megnevezésű pályázat mérnöki feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásra ajánlatadók
alkalmasságának elbírálásáról döntés
(Szavazás módja: minősített többség, név szerinti szavazás)
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
147/2012. (X. 2.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004.
azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és
új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” tárgyú projekt megvalósításához szükséges mérnöki feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi közbenső
döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok
bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:
I. A képviselő-testület megállapítja, hogy az
ajánlattevők közül az UTIBER Közúti Beruházó
Kft. a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok
hatálya alatt nem áll. A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az UTIBER Közúti Beruházó
Kft. ajánlattevő jogosult a 2012. október 03. napján,
10:00 órakor esedékes tárgyaláson résztvenni.
II. A képviselő-testület megállapítja továbbá,
hogy ajánlattevők közül az Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő nem jogosult
a 2012. szeptember 06. napján, 10:00 órakor esedékes tárgyaláson résztvenni, tekintettel arra,
hogy nem tett maradéktalanul eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A 2012. október 8-i rendkívüli ülés döntései:
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze
István polgármester, Szomor Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Ispán Ignác, Sallai
Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
148/2012. (X. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
megnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
megnevezésű pályázat mérnöki feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
3./ Dömsöd, Ságvári úti – 2350 hrsz-ú – ingatlan
értékbecslésének elfogadása a KEOP-1.3.0/09-112012-0004 azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges
ivóvízért Dömsödön” megnevezésű pályázathoz
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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1./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett ajánlatok
elbírálása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
149/2012. (X. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004
azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és
új víztorony építése az egészséges ivóvízért
Dömsödön” tárgyú projekt megvalósításához
szükséges projektmenedzseri feladatok ellátása
tárgyú szolgáltatás közbeszerzésére kiírt, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés az ajánlatokról
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és
döntési javaslatában foglaltakra:
I. Érvénytelen ajánlatot benyújtók:
Konstantinusz Consult Tanácsadó Kft.
4029 Debrecen, Eötvös u. 29/5.
OTP Hungaro-Projekt Kft.
1134 Budapest, Dévai u. 26-28. IV. em.
II. Érvényes ajánlatot tevők:
Pannon Fejlesztő Kft.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2/1.
Ajánlati ár: nettó 19 200 000 Ft.
III. Az eljárás eredménye: Jelen közbeszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb érvényes
ajánlat, mellyel az eljárás nyertese a következő:
Ajánlattevő neve: Pannon Fejlesztő Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):
4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2/1.
Ajánlati ár: nettó 19 200 000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán körjegyzőt az eljárás nyertesével, a Pannon Fejlesztő
Kft.-vel (4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2/1.)
a szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezésű pályázat mérnöki feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
150/2012. (X. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004
azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
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víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” tárgyú projekt megvalósításához szükséges
mérnöki feladatok ellátása tárgyú szolgáltatás közbeszerzésére kiírt, hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
az ajánlatokról Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi
közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést
hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és
döntési javaslatában foglaltakra:
I. Érvénytelen ajánlatot benyújtó:
Innober-Wave Kft.
1087 Budapest, Baross tér 2. I/5.
II. Érvényes ajánlatot tevők:
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Ajánlati ár: nettó 13 870 000 Ft.
III. Az eljárás eredménye: Jelen közbeszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb érvényes
ajánlat, mellyel az eljárás nyertese a következő:
Ajánlattevő neve:
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Ajánlati ár: nettó 13 870 000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán körjegyzőt az eljárás nyertesével, az UTIBER Közúti Beruházó Kft.-vel (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) a
szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Dömsöd, Ságvári úti – 2350 hrsz-ú – ingatlan értékbecslésének elfogadása a KEOP1.3.0/09-11-2012-0004 azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezésű pályázathoz
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
151/2012. (X. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004
azonosítószámú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és
új víztorony építése az egészséges ivóvízért
Dömsödön” megnevezésű pályázat megvalósításához szükséges dömsödi 2350 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban a következő határozatot hozza:
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 2350 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2523 m2 területnagyságú ingatlanról készített értékbecslésben
meghatározott 4.800.000 Ft-ot az ingatlan értékeként elfogadja.
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 2350 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2523 m2 területnagyságú ingatlant megvásárolja dr. Varga Józsefné (2040 Budaörs, Bányász u.) és dr. Rókusfalvy
Andrea Zsuzsanna (2040 Budaörs, Mozdony u.

42.) tulajdonosoktól 4.800.000 Ft vételárért.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy adásvételi szerződés
megkötése érdekében az Önkormányzat nevében
eljárjon, és az adásvételi szerződést aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2012. október 26-i rendes ülés döntései:
A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
152/2012. (X. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzatok állami finanszírozásának
változásával kapcsolatos, az önkormányzat
működőképességének fenntartása érdekében
szükséges döntések
4./ Az önkormányzati tulajdonban lévő dömsödi
201 hrsz-ú strandfürdő hasznosítására pályázat kiírása
5./ Borosné Philipp Réka út felajánlása a 273/1
hrsz-ú ingatlan területéből
6./ Barcsa Balázsné és Takács Ferenc Péter ingatlanvásárlási kérelme a 258/1 hrsz-ú közút területéből
7./ Dezső Lajos AMI csoportlétszám-túllépés engedélyezése
Zárt ülésen
8./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
153/2012. (X. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
154/2012. (X. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Az önkormányzatok állami finanszírozásának változásával kapcsolatos, az önkormányzat működőképességének fenntartása
érdekében szükséges döntések
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
155/2012. (X. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok állami finanszírozásának változásával kapcsolatos, az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében szükséges döntésekről szóló intézkedési
javaslatot elfogadja.
A képviselő-testület felkéri az önkormányzati
intézmények vezetőit, hogy a munkáltatói intézkedéseket 2012. november 30-ra hozzák meg.
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
körjegyzőt, hogy az intézkedési javaslatban meghatározott döntések részletes tervezeteit a képviselő-testület soron következő ülésére készítse el.
Felelős: Bencze István polgármester; dr. Bencze
Zoltán jegyző, önkormányzati intézmények vezetői
Határidő: azonnal; részletes döntések tervezeteinek elkészítése 2012. november 21-ig
A döntésről bővebb információt az e havi Aktuálisban olvashatnak.
4./ Az önkormányzati tulajdonban lévő
dömsödi 201 hrsz-ú strandfürdő hasznosítására pályázat kiírása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
156/2012. (X. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a 3/2012.
(II. 17.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
Pályázati felhívás
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a dömsödi 201 hrsz-ú, 7209 m2 nagyságú, természetben
Dömsöd, Középső-Dunapart alatt lévő szabad
strand ingatlan bérletére.
1./ Az ingatlan főbb adatai:
használati módja: nem kijelölt fürdőhely
(szabad strand);
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az ingatlanon lévő épületek: jegykiadó, büfé
és raktár; öltözők; mosdók; rendőrségi épület és
hidroforház;
az épületek műszaki állapota: az épületek
kb. 40 évesek, műszaki állapotuk megfelelő;
felszerelések: zuhanyzótartály; beton pingpongasztal; gyermek mászóka; vízi csúszda és
ugróállás.
Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal
műszaki csoportján Varga László főtanácsostól
kérhető (tel.: 06-24-523-134).
2./ A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:
A pályázatokat írásban két példányban kell benyújtani Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalába (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.).
A pályázatokat a képviselő-testület a Gazdasági
és Műszaki Fejlesztési Bizottság véleménye alapján bírálja el. A képviselő-testület a bérleti díj tekintetében versenytárgyalást tart. A versenytárgyalást
követően az összességében legkedvezőbb bérleti
díj ajánlatot tevő féllel köt bérleti szerződést a képviselő-testület. A nyertes pályázónak az ingatlant
kijelölt fürdőhelyként kell üzemeltetnie a jogszabályban meghatározott feltételek biztosításával.
Emellett az ingatlan egyéb turisztikai célra is hasznosítható alaprendeltetésének sérelme nélkül.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja, és egyik pályázóval sem köt szerződést. Ez utóbbi esetben kárigénnyel a pályázó
nem léphet fel.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. november 26.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2012. december 19.
Szerződéskötés: 2013. január 1-jétől határozott időtartamra, maximum 10 évre.
Az ingatlan albérletbe nem adható.
3./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó pontos megnevezését
– a kiírásban szereplő pályázati feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot
– a pályázó elképzeléseit az ingatlan használatára, hasznosítására vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 31.
5./ Borosné Philipp Réka útfelajánlása a
273/1 hrsz-ú ingatlan területéből
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
157/2012. (X. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borosné Philipp Réka 1213 Bp., Szent
István u. 151. szám és Bariczné Ürögi Kinga 1145
Budapest, Törökőr u. 9-11. II/12 szám alatti lakosok tulajdonában álló, Dömsöd 273/1 hrsz-ú ingatlanból az Önkormányzat részére felajánlott 220 m2es nagyságú területrészt ingyenesen elfogadja.
A képviselő-testület a telekmegosztás és a tulajdonátruházás költségeit az önkormányzat költségvetéséből fedezi. A képviselő-testület felhatal-

mazza Bencze István polgármestert a telekmegosztás és a tulajdonátruházás érdekében történő
eljárására és a szerződések aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
6./ Barcsa Balázsné és Takács Ferenc Péter
ingatlanvásárlási kérelme a 258/1 hrsz-ú közút
területéből
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
158/2012. (X. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
dömsödi 258/1 hrsz-ú ingatlannak a 258/2 és 258/3
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére történő átruházásával kapcsolatban a következő döntést hozza.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az átruházás részleteiről és
az ingatlanok vételáráról folytasson tárgyalásokat a
258/2 és 258/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2012. november 15-ig
7./ Dezső Lajos AMI csoportlétszám-túllépés engedélyezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
159/2012. (X. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. számú melléklet 7-8. pontjai alapján az
alábbi határozatot hozza. A Dezső Lajos Alapfokú
Művészeti Iskolában a maximális csoportlétszámtúllépést engedélyezi az alábbiak szerint:
– 2. a napló, dráma és színjáték
22 fő;
– 5. a napló, szolfézs
17 fő;
– 5. c napló, szolfézs
17 fő.
Felelős: Köntös Ágnes igazgató
Határidő: 2012/2013. tanév
Zárt ülésen
8./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
160/2012. (X. 26.) Kt. számú határozat

A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. november 21.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület 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 közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán körjegyző
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Szabó Gabriella Dömsöd legfiatalabb díszpolgára

Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete
egyhangú szavazással döntött arról, hogy az
ez évi olimpián aranyérmet nyert kajakversenyzőt, Szabó Gabriellát példaképként állítja településünk ifjúsága elé, és ezért Dömsöd
Díszpolgára címet adományoz számára.
Ennyi a száraz tény, amely nem tükrözi azt
a rengeteg munkát, kitartást, a sok lemondást,
amely egy olimpiai bajnoki cím megszerzéséhez vár a sportolókra. A műhelytitkok esetleges megismerése miatt is volt bennem némi
várakozás a személyes találkozónk kapcsán,
amelyet én kértem a kiváló sportolótól, egy
nappal a kitüntető cím átadása előtt.
Október 22. van, „hétágról” süt a nap
Dömsödön is. A szinte nyár végi időjárást
idéző délután ideális alkalom egy kötetlen
beszélgetésre. Hatszemközt beszélgettünk
Szabó Gabriellával közel egy órán keresztül.
Azért hatszemközt, mert vele volt nővére,
Edina is. Számomra nagyon szimpatikus volt
– már a bemutatkozáskor – az egyszerűsége,
a közvetlensége, a kisugárzása, amely csak
erősödött bennem a beszélgetésünk végére.
Sok mindenről szó esett, elsősorban a sportpályafutásával kapcsolatban, és ebből a gazdag választékból jegyeztem le jó néhány
olyan dolgot, amely a Hírnök olvasóinak érdeklődését is felkeltheti. Íme az interjúféle.
– Először is gratulálok a legnagyobb sikerhez, amelyet sportoló egyáltalán elérhet
pályafutása alatt, az olimpiai bajnoki címhez, és természetesen gratulálok a „Dömsöd
Díszpolgára” címhez is! Apropó! A sok elismerés mellett, amelyet az elmúlt években kapott – gondolok itt a sportági elismerések
mellett a Junior Príma díjra, a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjére, vagy a
Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésekre – mit jelent Önnek egy hatezres nagyközség által adományozott Díszpolgári Cím?
– Minden elismerés fontos a sportolóknak, legyen az sportági vagy állami kitüntetés, de egy település által adományozott
cím, elismerő díj mindegyiknél fontosabbnak tűnik számomra. Ennek egyetlen oka
van, mégpedig a közvetlen kapcsolat az
emberekkel. Más sportoló barátaim is már
számtalanszor megerősítették ugyanezt a
gondolatot, hogy igazán ilyenkor érezzük a
sportkedvelő tömegek szeretetét, rajongását, és ráadásul olyan emberektől kapjuk
az elismerést, akik közel állnak hozzánk.
Így vagyok ezzel én is Dömsöddel kapcsolatosan, ezért megtisztelő és különösen értékes számomra ez a kitüntető cím!
– Tudom, hogy újságírók már ezerszer megkérdezték, hogy mit érzett, amikor áthaladt a
hajójuk a célvonalon, ezért én inkább valami
mást szeretnék kérdezni. Meddig tartott az eu-

fória, meddig tartott az a semmihez sem hasonlítható érzés, amelyet az olimpiai bajnoki
cím megszerzésekor érez egy sportoló?
– A hazaérkezésünk után rendezvényről
rendezvényre mentünk, és ez a tény frissen tartotta az olimpiai bajnoki címmel járó élményeket. Természetesen, az idő múlásával a bajnoki cím körüli gondolataim
is ritkulnak, de az is természetes, hogy
amikor csak eszembe jut ez a siker, akkor
újra átélem minden pillanatát. Hihetetlen
jó érzés tölt el, hiszen elértem azt a célt,
amelyet kicsi gyermekkoromban tűztem
magam elé, és amelyet csak titkon reméltem. Amint elkezdődik a felkészülés a következő versenyekre, biztosan tompulni
fog ez az érzés bennem, de ezt elfelejteni
sohasem lehet!
– Arra is kíváncsi lennék, hogy mi minden
járt a fejében a célba érkezés után az eredményhirdetésig? Gondolt a rengeteg elvégzett munkára? Gondolt a barátaira, a családjára, vagy az Önökért szurkoló milliókra?
– Pontosan ez a három dolog járt az
eszemben akkor. Nagyon fontos volt, hogy
a lányokkal, az edzőnkkel együtt ünnepelhettünk. Egymás kezéből kapkodtuk ki a
telefont, hogy a családjainkkal tudjunk beszélni. És ami a helyszíni szurkolást illeti,
az elképzelhetetlen azok számára, akik ezt
nem élték meg. Persze, ilyenkor eszébe jut
az embernek a Hazája, és az ebbe a fogalomba tartozó embertömegek. Nem is lehetne máshogy, mert a kézzelfogható közelségben, a helyszínen szurkoló honfitársaink rajongása is erre inspirált bennünket.
Dupla boldogságban volt részünk, mert a
győzelmi mámor mellett az is nagyon jó ér-

zés volt, hogy sikerünkkel mennyi embernek szereztünk boldog perceket.
– Kérem, meséljen arról, hogy miként indult a pályafutása? Mikor találkozott először
a kajak sportággal? Mi inspirálta a kemény,
embert próbáló edzések teljesítésére? Személyes kötődés, vagy már a kezdet kezdetén is
megfogalmazott magában elérendő célokat?
– Kilencévesen vitt le Anyu kajakozni a
nővéremmel együtt, aki amatőrként űzte
ezt a sportágat. Az első évek szinte csak játékként teltek el, minden konkrét cél nélkül. Szerencsés alkat voltam és nagyon sok
versenyt nyertem már serdülőként is, különösen keményebb munka nélkül. Egyszer aztán elveszítettem egy olyan versenyt, amelyben én voltam az esélyes, és ez
a dolog kijózanított. Onnantól kezdve nagyon tudatosan edzettem – ez úgy tizenhárom éves koromban történt –, és akkor
kattant be, hogy én kajakozni szeretnék,
és ezért mindent meg is teszek.
– Most egy kicsit a dömsödi kötődésről.
Tudom, hogy szabadidejének egy jelentős részét Dömsödön tölti. Miből állnak ezek a
dömsödi „kiruccanások”?
– Tudni kell, hogy Anyu részéről a család jó része Dömsödön lakik vagy lakott.
Anyu egyik nővérénél minden nyáron heteket töltöttünk együtt az unokatestvéreimmel. Hatalmas „bandázások” voltak.
Szegény Nagynénémnek kihullott a haja a
nyolc gyerek kordában tartása során. A
mai napig nagyon szép emlékek ezek. Szívesen emlékszem vissza a téli szánkózásokra is. Azóta aztán sikerült vennünk itt
egy telket, így a Duna-parton szoktunk
összejönni a családdal. Nagyon élvezem
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ezeket a napokat, csak az egészben az a
kellemetlen, hogy igazán a nyár alkalmas a
találkozásokra, én viszont ilyenkor vagyok
a legtöbbet edzőtáborban, versenyeken.
– Ezek szerint gyermekkorában is járt településünkön, nemcsak az utóbbi években?
– Gyermekkoromban sokkal több időt
töltöttem itt, mint mostanában. Az utóbbi
években közel sem tudok annyi időt tölteni Dömsödön, mint amennyit szeretnék,
pedig az igazi kikapcsolódást Dömsöd jelenti számomra!
– A kedvencek következnek. Valószínű,
hogy az utóbbi időben rengetegszer válaszolt
már hasonló kérdésekre, de megkérdezem,
mert a dömsödi emberek is kíváncsiak a válaszokra. Melyik a kedvenc városa, melyik a
kedvenc sportága a kajak után, és ki a kedvenc sportolója? Ha már itt tartunk, megkérdezem, hogy ki a legjobb barátnője?
– A kedvenc városom Szeged. Nagyon
sok kedves emlékem kötődik hozzá, elsősorban a nagy csaták emléke, de azért is
kedvelem, mert egy barátságos város. A
kedvenc sportágunk az úszás. Azért mondom többesszámban, mert a „tesóm” is ezt
kedveli. Nagy rajongói vagyunk az úszósportnak. Igazán kedvenc sportolót nem
tudok megnevezni. Több sportágban is
tisztelek sportegyéniségeket, teljesítményeket, de kedvenc sportolóként nem tudok említeni senkit sem. Talán sokaknak
meglepetés lesz, de a legjobb barátnőm az
a Gáspár Zita, aki Mexikóban él, és valamikor Ő is kajakozott. Bár a világ másik
felében él, a kapcsolatunk, a barátságunk
mégis megmaradt.
– Azért is kérdeztem, hogy ki a legjobb barátnője, mert óriási a konkurencia a kajakos
lányok között. Mostanában Önök között lett
divat az országváltás, azon versenyzők között, akik nem igazán tudják kezelni ezt a versenyhelyzetet. Úgy gondolom, Önnek ez meg
sem fordult a fejében!? Tényleg így van?
– Nem, egyáltalán nem fordul meg a fejemben! Amellett, hogy a Hazámról van
szó, rengeteg jót kaptam ettől az országtól,
a sikereinket maximálisan elismerik. Nekem kicsit könnyebb is a helyzetem más
versenyzőknél, mert úgy érzem, most stabil a helyem a válogatottban. Aztán van
ennek egy prózai része is: folyamatosan
honvágyam van külföldi edzőtáborok idején, ebből is következik, hogy nem tudnék
más országban élni!
– Tényleg! Szinte mindent elért, amelyet
egy versenyző a kajak sportágban elérhet.
Volt Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai
bajnok is! Mi az, ami mégis motiválja, hogy
további sikereknek legyen részese?
– Nekünk van Danusával (Kozák Danuta) egy párosunk, amely úgy gondolom, magában hordozza egy olimpiai bajnoki cím lehetőségét. Ez mindenképpen
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motivációt jelent az ehhez szükséges
munka elvégzéséhez. London előtt hiába
nyertük meg az első válogatót, az olimpiai időbeosztás miatt párosban nem indulhattunk.
– Meséljen kicsit a közvetlen célokról.
Egyéni, páros, négyes? Ha sorrendet kellene
felállítania, akkor hogyan rangsorolná a
versenyszámokat, ideértve a 200 méteres távot is?
– Kacérkodom a 200 méteres távval is.
Egyesben olimpiai szám. Én gyors típusú
versenyző vagyok, ezért megpróbálok egy
kicsit specializálódni erre a számra, és
majd meglátjuk, hogy van-e értelme erőltetni. A sorrendben a páros a legfontosabb, utána a négyes, amelyek összefüggenek, mert jó páros teljesítménnyel helyet lehet követelni a négyes hajóban is. Az
egyes egyelőre nagyon távol áll tőlem, de
az meg azért fontos, mert az edzések 99
százalékát erre a számra alapozzuk. Ha
nem az eredményességet nézzük, akkor az
500 egyes a legfontosabb.
– A Díszpolgári Cím okiratában is az van,
hogy példaképnek állítjuk a dömsödi fiatalok
elé. Mit üzen Nekik? Mi az, amit fontosnak
tart az ifjúság fejlődésében, és most nem
csak a sportcélokra gondolok?
– Talán az a legfontosabb, hogy legyen
rendszer az ember életében. Legyenek középtávú célok, és legyen terv a célhoz vezető úton. És ezt a célt tűzön-vízen át meg
kell próbálni elérni – akkor is, ha az nem
mérhető, mint a különböző sportágak
eredményei –, mert ez ad erőt a hétköznapok nehézségeinek leküzdéséhez.
– Köszönöm szépen a beszélgetést. További sportsikereket kívánok. Kívánom, hogy legyen elég ereje, kitartása ahhoz a munkához,
amely saját maga számára újabb dicsőséget
jelent, a magyar sportkedvelők millióinak
pedig újabb felejthetetlen élményeket!
– Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm minden dömsödi embernek a kitüntető címet! Ígérem, hogy soha nem
fogom elfelejteni, hogy mivel tartozom
érte!
Eddig tartott a beszélgetésünk. Természetesen mindent lejegyezni nem tudtam és
nem is akartam. Még sok mindenről beszélgettünk, többek között a kajakos lányok közötti versenyhelyzetről, emberi kapcsolatokról, állami elismerésükről, egészen a riói
olimpiáig. Beszélgetésünk végén figyelmeztettem Gabriellát, hogy vigyázzon, mert a
cím kötelez is. Ettől a pillanattól kezdve a
dömsödi közvélemény nemcsak olimpiai
bajnokként fogja végigkísérni pályafutását,
hanem Dömsöd Díszpolgáraként is! Tudom,
Szabó Gabriella meg fog felelni a kettős elvárásnak is!
B.I.

Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Díszpolgári cím adományozásáról szóló 2/2007. (II.
1.) rendeletének szövegéből.
„Díszpolgári cím és annak adományozása
1. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket
szerzett, a község lakossága által megbecsült,
köztiszteletben álló személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor
elé, „Dömsöd Díszpolgára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári cím) címet alapít.”
Szabó Gabriella olimpiai bajnok kajakozó
1986-ban született. Édesanyja, Farkas Irén
tősgyökeres dömsödi családból származik.
Ez a tény meghatározza Szabó Gabriella kötődését településünkhöz.
Szabó Gabriella a 2007-es esztendőtől a
világversenyek győzelmi dobogóinak állandó résztvevője, többszörös Európa-bajnok és
világbajnok. Pályafutásának megkoronázását az ez év nyarán nyert olimpiai bajnoki
cím jelentette.
Szabó Gabriella a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztje, a Junior Prima
díj, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetések birtokosa.
Bár nem vagyunk Szabó Gabriella munkában eltöltött hétköznapjainak részesei,
mégis sokat jelent számunkra, hogy szabadidejének egy jelentős részét a mai napig
nagyközségünkben tölti.
Úgy gondoljuk, hogy Szabó Gabriellának
az egész ország számára dicsőséget jelentő
sikerei és az azok mögötti munka, kitartás és
hit, személyét példaként állíthatják ifjúságunk elé, és az ezekkel a tulajdonságokkal
párosuló dömsödi kötődés méltán igazolja
díszpolgári címének jogosságát.
Dömsöd, 2012. október 23.
Bencze István polgármester
Varsányi Antal alpolgármester
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Az október 23-án elhangzott ünnepi beszéd

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Különleges nap a mai. Történelmünk egyik legszebb forradalmára emlékezünk. A műsor felidézte bennünk a közelmúlt történetét, amikor vértől volt piros a budapesti utca. Október 23-a az egész világ magyarságának nemzeti ünnepe. 15 millió magyar emlékezik ezen a napon. Idézzük
fel az ’50-es évek Magyarországát. Mindössze 11 éve ért véget a háború,
amely az országot romokba döntötte, kifosztotta. A lakosság egy tizedét
ölte meg, tette hajléktalanná, kergette világgá. Az ország vagyonának
majdnem fele megsemmisült, az állatállomány 70%-a elpusztult. Magyarország megérte a világtörténelem legnagyobb inflációját. 1 új forint
400 quadrillió pengőt ért. Ezt a számot 29 0-val írják. A városlakók éheztek, fáztak, váltás fehérneműjüket cserélték el néhány tojásért. Batyuval
járták a falvakat, ágyneműt, evőeszközt, edényt cseréltek babra, lisztre,
krumplira. A parasztnak nem volt szerszáma, igás állata, villanya. Az ország halálosan fáradt és beteg volt. Bombasérült házak tömege, kívül-belül málladozó falú otthonok, túlzsúfolt, ritkán közlekedő villamosok, sivár üzletek, sorbanállás. Hosszú éveket jósoltak, míg az ország kiheveri
ezt a katasztrófát.
Aztán a kiéhezett, elcsigázott ország egyszer csak megrázta magát és
újjászületett. A nép zöme szívvel-lélekkel akarta a gazdasági változásokat. Még hitele volt a kommunisták jelszavának: „Tied az ország, magadnak építed!”
A parasztság százéves álma teljesült: megvalósult a nagybirtok felosztása. 650 000 család kapott átlagosan 5 hold földet. 1946-ban megszületett az új forint. Az államosított üzemekben a munkás azt hihette, övé a
gyár. 1948-ban az ország csaknem annyit termelt, mint az utolsó négy békeévben. Három esztendő alatt, külső segítség nélkül lettek úrrá a gazdasági válságon.
Aztán minden derékba tört. A ’45-ös választásokon abszolút többséget
szerzett Kisgazdapártot előbb feldarabolták, majd kiszorították a hatalomból. Kovács Bélát, a párt főtitkárát a szovjetek letartóztatták. Nagy Ferenc
miniszterelnök emigrációba kényszerült. Az eddig létező két munkáspárt
Magyar Dolgozók Pártja néven egyesült. A parlamenti demokráciát egypártrendszer váltotta fel.
A vezetés a termelésben megvalósíthatatlan iramot diktált, a gazda nélkül maradt gazdaságban a hozzá nem értés tobzódott. Megszületett az államrendszer vízfeje: a minisztériumi apparátus. Íróasztalnál döntötték el,
melyik parcellán mit vessenek, melyik gyárban mit termeljenek. A vas és
acél országa lettünk. 1951-ben ismét be kellett vezetni a jegyrendszert.
Mindennapi kenyér sem volt. Három év alatt az emberek jövedelme negyedével csökkent. Bevezették a beszolgáltatást. Erre az időszakra így

emlékszik vissza egy parasztgazda, akire mi dömsödiek nagyon büszkék
vagyunk. Papp József szavait idézem:
„Az agrárfiatalság látta, hogy a káderagronómus gárda nem tudja megcsinálni a fejlett nagyüzemi mezőgazdaságot. A meglévő tsz-ek egyremásra úsztak el a nagyüzem útvesztőiben, a felvett adósságokban. Mi, jóérzésű, magamfajta, földet szerető emberek, kétségbeesett vergődéssel figyeltük sok ballépésüket, a sok elgazosodott földet. Voltak olyan bátor
emberek, akik megmondták Rákosinak, hogy elvei helytelenek, az úton
amelyen halad nincs gázló, iszapba merül az ország. Ezeknek mind meg
kellett halni. Eljött 1956. Elindított valamit: a forradalmat. Van aki úgy
mondja: ellenforradalom? Azoknak, akik deportálva, ártatlanul lecsukva
voltak, más a véleményük. Nekem felért 1848-cal. Személyes meggyőződésem, ahol a sok gaztett miatt le kell váltani az első számú vezetőket, az
nem ellenforradalom. Hiszen milyen államférfiak voltak?? Akik saját elvű munkatársaikat akasztófára küldték, mert náluk műveltebbek voltak:
Rajk Lászlót, Pálfi Györgyöt, Szalai Lajost, Nagy Imrét. A történelem
gondja, hogy fény derüljön az igazságra és Nagy Imre ártatlanságára.
Vannak még most is élő emberek, akiknek lelkiismerete nem lehet nyugodt a példátlan bűnök elkövetéséért, a barátok, munkatársak megöletéséért.” Eddig az idézet.
A norma és beszolgáltatás fokozása mellett pökhendi és lélektelen hivatalnokok packáztak a dolgozó néppel. Ennek ellenére az emberek akaratereje, életkedve mégsem sorvadt el. A mozik, színházak, könyvtárak
zsúfolásig teltek. A jövő jelentette számukra azt, amiért hajlandók voltak
áldozni: földet, bért, verítéket. 1956-ban ez a szellem indította el a forradalmat. Hittek abban, hogy minden megváltoztatható, eltörölhető, kijavítható. Csak vissza kell térni a tiszta forráshoz. Számukra ez az eszme a
szocializmus volt, amelynek valósággá válásában rendületlenül hittek.
Le akarták mosni a meggyalázott eszmét: Rajk László vérét, a lesöpört
padlásokat, a tsz-be kényszerített parasztok megalázását, a mindennapos
félelmet, a mindent benyálazó hazugságot. Mámoros hittel mentek az utcára:
„Holnapra megforgatjuk a világot!”
A világmozgalom halálos kórokozója rájuk is kisugárzott.
A forradalom kitörése Debrecenben kezdődött október 23-án, ahol több
ezres tömeg gyűlt össze az egyetem előtt. A belvárosi pártszékház előtt adták át 20 pontban foglalt követelésüket. Valaki az erkélyről elszavalta Petőfi: „A nép nevében” c. versét. „Még kér a nép, most adjatok neki!”
Forradalmi helyzetben a magyar emberben újjászületik Petőfi
Sándor emlékezete. Csak azt a szellemet nem égetheti meg a tűz,
amely maga a tűz.
Petőfi : „Jövendölés” c. versében így ír édesanyjának:
„Anyám, az álmok nem hazudnak
Takarjon bár a szemfödél
Dicső neve költő fiadnak
Anyám soká, örökkön él.”
És valóban él. Az ’56-os forradalmárok Petőfi soraival az ajkukon néztek szembe a fegyverekkel:
„Emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek.”
Budapesten a Petőfi-kör hirdetett tüntetést, amelynek hírére a párt mozgósította erőit. A tömegnek nem volt vezetője. Valaki kivágta a magyar zászló közepéből a szovjet címert. Este 10 órakor a himnusz éneklése mellett
döntötték le a 10 méter magas, 6 tonna súlyú szobrot. Sztálin feje a pesti
utcán hevert. A fiatalok maguktól jöttek az utcákra, senki sem hívta őket,
és még Nagy Imre kérésére sem mentek haza. Akaratuk egységes volt:
szabadságról álmodtak. Az október 27-én újjáalakult kormány tűzszünetet hirdetett és gyökeres politikai irányváltoztatást határozott el. Amnesztiáról döntött, majd bejelentette a szovjet csapatok kivonulását, az ÁVH
feloszlatását, a Kossuth-címer bevezetését. A parasztokat sújtó terheket
mérsékelte, nem támogatta a kolhozosítást. A könnyű- és élelmiszeripar
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javára módosította a támogatások rendszerét, demokratikussá tette a közéletet. Az életszínvonal érezhetően emelkedni kezdett.
Milyennek látta Nagy Imrét egy kortársa?
„Olyan politikus volt, aki a kritikus pillanatban, amikor választania
kellett népe és meggyőződése között, a népet választotta, és hű maradt döntéseihez.”
Milyennek látja Nagy Imrét egy kortársunk?
Szanyi Tibort idézem:
„Nagy Imre egyebek közt azért vállalhatatlan, mert szovjet állampolgár létére lett magyar miniszterelnök. ’56-ban rendre rossz döntéseket hozott, mártírságával teljes életművét tagadta meg.”
Ez a baloldali örökség hangja. Én úgy gondolom, követnünk kell
Nagy Imre példáját, a jóhoz és igazhoz való mindhalálig ragaszkodást.
Nagy változásokra csak együtt, összefogva képes a nemzet. A pártok ideológiái értéktelen szólamok. Egyedül csak a jó emberi magatartás és az igazság vezethet minket előre. Egy felelős kormánynak
pedig mindig a nép érdekeit kell szem előtt tartani, nem pedig saját
politikai meggyőződését.
Mi maradt nekünk mára a kivívott szabadságból?
Négyévenkénti reménytelen várakozás egy jobb nemzeti kormányzásra. Először elmérték talpunk alól a földet, elzálogosították az országot, politikai spekulációkkal forgatták ki a megmaradt gyárakat,
tönk szélére sodorták a magyar mezőgazdaságot. A piacot korlátlanul
kiszolgáltatták az uniós termékdömping utolsó végpontjának. Amit
gyártottunk, eladhatatlanná vált, amit termeltünk, nem jutott be az
európai vérkeringésbe. Aztán újabb négy év elé néztünk nagy várakozással. Reméltük, hogy szükség lesz majd munkánkra, hogy valódi
termelő gazdálkodás éled majd, amelyből becsülettel megtermeljük a
magunknak valót, és az államunkat fenntartó adókat is.
S ahogy látunk ölyvet galambra lecsapni, úgy csaptak le ránk
most a váratlan megszorítások: az eltékozolt milliók adóját nekünk
kell most megfizetni. Az alkotmány nem szentesít minden eszközt.
Születtek átgondolatlan törvények, amelyek hatását nem vizsgálták
kellőképpen, s amelyek megvalósítása a jelenlegi viszonyainkat tekintve kétséges. A fokozódó, új és új néven futó adószövevény, a kíméletlen bírságok, az elbocsátások, a sorba odavesző vállalkozások
harapófogóként marnak belénk. Derékba metszett önkormányzatok,
munka és megélhetés nélkül maradt családok, dagályként növekvő
kényszer közmunkaprogramok. Bizonytalan rendelkezések, amelyek fenekestül felforgatják mindazt, ami eddig a biztonságunkat jelentette. A másik oldalról banki árverezés alatt álló otthonok ezrei,
remény nélküli jövő... Fennáll a veszély, hogy ebben a szétzilált világban az emberek ellehetetlenülnek, s egyszer csak minden darabjaira hullik szét.
Mit kíván a magyar nemzet?
Határozott, felelős kormányt, aki mérsékelt és fokozatos, elhordozható adópolitikával segíti elő a termelő folyamatok életben maradását, szociális ellátórendszer helyett a gazdaság élénkítését szorgalmazza, támogatja mindazokat, akik tevékenységükkel mások munkáját is biztosítani tudják. Aki nem rántja ki lábunk alól a talajt, nem
tesz lehetetlenné.
Ma már 24 órában sem elég ahhoz dolgozni, hogy fennmaradjunk.
Deklarálták, hogy olyan intézkedéseket támogatnak, amelyek nem
érintik közvetlenül az embereket. Közvetve minden intézkedés hozzánk veti hullámait. A kíméletlen pénzbehajtás hatékonyságát óriásra
duzzasztott állami, hivatalnok réteg biztosítja, amely számára a háttér
törvénykezés egyoldalú és korlátlan jogokat biztosít. Az egyre szűkülő, valódi termelőmunkát végző dolgozó réteg görnyedten nyög,
amíg kitermeli a packázó hivatalnokok év végi jutalmát.
Nagy igazság, hogy a gazdaságot nem a politika, hanem a piac szabályozza. Ennek a folyamatnak nem lehet gátat vetni. Az erőltetett
centralizáció működésképtelen rendszereket eredményez majd. A tollvonással megszűnt iparágak ezrével fogják ontani a munkanélkülieket. Az állam adóbevételt veszít, és a megélhetés nélkül maradt töme-
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gek segélyezése további milliárdokat fog felemészteni. Kitermelünk
egy cél és jövedelem nélküli nemzedéket, akiket a politikai spekuláció és a bankrendszer kiforgatott, akik hazájukban nem remélhetik
sorsuk jobbra fordulását. Gyors és érezhető változásokra lenne szükség.
Senki sem ragadhatja el tőlünk a megélhetésünket, senki sem gazdálkodhat azokkal a javakkal, amelyeket mi állítottunk elő. „Itt vagyunk, itt is maradunk, ez a föld a miénk. Meg az ég is fölötte” –
mondja Fekete István. De itt lassan már csak az marad, akit a nyomorúság nem tudott innen elhajtani. Már nemcsak fiatalok, egész családok fordítanak hátat az országnak. Három nehéz év telt el, s a bajok
gyökerét még nem ástuk ki. S bár bízunk a kormány eltökéltségében,
nagyon megszenvedjük a változásokat.
Válaszokat keresve nézünk vissza 1956-ra, erre a tiszta forradalomra, amelyet Bibó István államminiszter így értékel:
„A világ színe előtt visszautasítom azt a rágalmat, hogy a magyar
forradalmat fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna
be. A harcban osztály és felekezeti különbség nélkül vett részt az
egész magyar nép, s megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és különböztetni kész magatartása, amellyel csupán
az idegen hatalom és a hazai hóhérok ellen fordult. A magyar nép vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását.”
A magyar nép hosszan tűr. Tűri vak és önző kormányait. Aztán eljön az idő, amikor küzdeni akar, mert szabadságra vágyik. A nép akarata a szabadság.
Amíg a budapesti utcákon fegyverrel vívták a szabadságot, Melbourne-ben a magyar sportolók egy világ előtt küzdöttek a győzelemért. 56 évvel ezelőtt az olimpia éve volt. A XVI. nyári olimpiai játékokat rendezték az ausztráliai Melbourne-ben. Ez volt az első ötkarikás találkozó a déli féltekén. Az ’56-os politikai események, a szuezi
válság és a magyar forradalom miatt több ország lemondta a részvételt, de a magyar sportolók ott voltak.
II. Erzsébet és Fülöp herceg nyitották meg az olimpiát. A magyar
sportolók 9 arany-, 10 ezüst- és 7 bronzérmet nyertek. Ekkor lett
aranyérmes többek közt Keleti Ágnes magyar tornásznő, Papp László
ökölvívó, valamint Fábián László és Urányi János kajak-kenusok.
Melbourne-i vérfürdő névvel híresült el a Magyarország – Szovjetunió vízilabda mérkőzés, ahol a verekedésbe torkolló összecsapást
4:0-ra nyerte meg a magyar csapat. A közhangulattól támogatott magyar játékosokkal szemben a szovjetek tehetetlenek voltak. Tempójuk elsöprő volt. A nézőtér ünnepelt, néhány perccel a mérkőzés vége
előtt biztos volt a győzelem. Ekkor a szovjetek centere könyökkel
egy teljes erejű ütést mért ellenfelére. Zádor Ervint találta el. Vére
nemsokára vörösre festette a medence vizét. Zádort lecserélték. Lecsorgó vére lassan terjedt szét vizes testén, amint elhaladt a tribün
előtt. A szurkolók között pillanatok alatt elszabadultak az indulatok.
Százak vetették át magukat a korlátokon. A mérkőzést nem lehetett
befejezni, ezért a hivatalos befejezés előtt egy perccel, magyar győzelemmel lefújták a bírók. A szovjet játékosokat rendőrök menekítették ki az uszodából, a tömeg a magyarokat ünnepelte.
Eltelt 56 év. A sors úgy hozta, hogy 2012-ben ismét olimpiát írunk.
A XXX. nyári olimpiát Londonban II. Erzsébet angol királynő nyitotta meg. A magyar sportolók 8 olimpiai arany-, 4 ezüst- és 5 bronzéremmel tértek haza. Ők is a hazáért küzdöttek, úgy mint elődeik.
Misztikusnak tűnik, ahogy ismétlődik a múlt. A számok és események
egybeesése talán nem véletlen. Most, ebben a pillanatban, ebben a teremben mindkettőnek különleges jelentősége van: újra élnek. Jelszavuk: küzdelem, remény, szabadság. Ez ’56 üzenete: az erő üzenete.
Befejezésül Victor Hugo szavaival szeretném köszönteni Önöket:
„A jövőnek sok neve van.
A gyengék számára kiszámíthatatlan,
A rettegők számára ismeretlen,
A bátrak számára lehetőség.”
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Eredményes, hatékony nyomozás

A médiából értesülve sokunkat megdöbbentett az eset, mely
szerint
Dömsödön
egy idős aszszonyt illetéktelen behatolók
bántalmaztak és kiraboltak.
Király Richárd, a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetője vázolta az esetet, mely szerint a nénit október 27-én a Holló utcában hajnali kettő
körül támadták meg. A néni először arra lett figyelmes, hogy a teraszon lévő fagyasztószekrény felől zörgés hallatszott. Erre ő felkelt, lámpát gyújtott, és mivel senkit sem látott, elkezdte
visszapakolni a fagyasztószekrény tartalmát. Az
elkövetők hárman voltak. Rejtekükből előbújva
hátulról ütötték le a nénit, s amikor az földre rogyott, még akkor is ütlegelték, rugdosták pénzt
követelve tőle. A sértett szúrt sérülést is elszenvedett, ám lélekjelenlétének köszönhetően sivalkodott, segítségért kiabált, s talán ennek hatására az elkövetők abbahagyták a bántalmazást. Különféle élelmiszerfajtákat vittek magukkal kis értékben, s mivel a néni azt nem árulta el,
hogy hol tartja a pénzét, ezért azt nem is tudták
elvinni. Szerencsére az elkövetők elmenekültek, a sértett pedig telefonon tudott segítséget
kérni egyik közeli hozzátartozójától, aki értesítette a rendőrséget és mentőt hívott.

A rendőrkapitány úr szóbeli tájékoztatójában,
kiemelten beszélt arról az összehangolt kiváló
rendőrségi munkáról, mely kézre kerítette az elkövetőket. A körzeti megbízottak, a járőrök, a
bűnügyi helyszínelők, a nyomozók az éjszaka
közepén ugrottak és tették a dolgukat. Folyamatosan tartották egymással a kapcsolatot, újabb
és újabb információkat osztottak meg egymással, melynek köszönhetően mintegy 12 óra alatt
az elkövetők bilincs alá kerültek.
A rendőrkapitány úr elmondta: a nyomozáskor
azt lehetett tudni, hogy a Holló utca háta mögül
hatoltak be, mert ott volt megbontva a kerítés, valamint nyomokat is hagytak maguk után az elkövetők. Így egy tipikus forró nyomon üldözést lehetett megkezdeni. A helyszíni nyomok és a környékbeli emberek elmondása alapján több név
összeállt a feltételezett elkövetőket illetően. Az is
bizonyossá vált, hogy helybeliek voltak az elkövetők. Ez egy klasszikus eset, mikor folyik a bűnügyi helyszíni szemle, és az ott rögzített adatok és
nyomok részlete teljesen illeszkedik ahhoz a
szálhoz, amelyen elindult a nyomozás.
Ez az eredményesség köszönhető a gyorsaságnak és annak a ténynek, hogy az összehangolt munka kapcsán az ügy felderítése már célegyenesben volt. A megye így nem vette át az
ügyet, és sikerült hatékonyan, gyorsan felgöngyölíteni az esetet.

Vasárnap du. négyre már mindhárom
elkövetőt sikerült beazonosítani. A Ráckevei Bíróság már
hétfőn (október 29én) tárgyalta az esetet. Az előzetes tárgyalás
nyilvános volt.
Király Richárd r. alezredes hangsúlyozta,
hogy a bejelentést követően perceken belül a
kmb-s kollegák a helyszínen voltak, a gyors reagálás nagyon fontos mozzanat, mint ahogy az is
nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az egyedülálló embertársainkra.
Külön köszönetét fejezte ki a polgármester úr és
a képviselő-testület azon segítségéért, hogy a rendőrök éjszakánként használhatják a hivatal Lada
Niva kocsiját. Ez nagy mértékben javítja a rendőrök gyors mozgását, reagálóképességét, amely
ilyen esetekben szó szerint életbevágóan fontos!
A lakók biztonsága érdekében Dömsöd Önkormányzata tervezi a térfigyelő kamera rendszer kiépítését, mely szintén növeli az elkövetők
elleni fellépés hatékonyságát.
Végül Dömsöd település lakói nevében köszönjük a rendőreink gyors és hatékony munkáját, hiszen az elesett, kétségbeesett emberek kiszolgáltatottként elsősorban tőlük remélnek védelmet, segítséget.
-V.I.-

Hangolják a jogszabályokat a járási hivatalok
mûködésének elõkészítésére

A járási rendszerre való felkészüléssel összhangban változik a
jogszabályi környezet, a hivatalok működésének finomhangolására
70 kormányrendelet módosításáról született döntés. Jelenleg a kormányhivatalok részeként működő járási hivatalok szakigazgatási
szerveinek illetékességi területének megállapítása zajlik. Minden járásban lesz például járási gyámhivatal, ugyanakkor lesznek olyan
szakigazgatási szervek, amelyek több járásra kiterjedően látják
majd el feladatukat. Az informatikai rendszerek összehangolása miatt a földhivatalokban és munkaügyi kirendeltségekben fokozatos
lesz az átállás, teljes körűen csak jövő év második felében fog megvalósulni.
A járási hivatalok részei lesznek a jelenleg még a fővárosi és megyei
kormányhivatalok helyi, körzeti szervei, amelyeknek az illetékességét
ezért a járásokhoz kell igazítani. A járási hivatalokban hat szakigazgatási
szerv kezdi meg működését jövőre: a járási gyámhivatal, járási építésügyi hivatal, járási népegészségügyi intézet, járási állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatal, járási munkaügyi kirendeltség és járási
földhivatal. Míg gyámhivatal minden egyes járási hivatalban lesz, az
építésügyi hivatal több járásra kiterjedően fog eljárni.
A már jelenleg is a megyei és fővárosi kormányhivatalokon belül működő szakigazgatási szervek közül a kistérségi népegészségügyi intézetek és kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok

2013. január 1-jétől szintén két-három járás területén fogják ellátni a feladataikat.
Jelenleg közel 170 munkaügyi kirendeltség működik az országban, ez
a szám jövőre is megmarad, így ezek is szintén több járásra kiterjedő hatáskörrel járnak majd el. Az ehhez szükséges informatikai fejlesztés
2013 júliusára készül el.
Szintén informatikai fejlesztésre van szükség a körzeti földhivatalok
járási rendszerre történő átállásához, ezért ez is fokozatosan történik meg
2013. szeptember 30-ig. Ezt követően a földhivatalok is szintén több járásra vonatkozó illetékességgel végzik feladatukat.
A jogszabályok átállításával párhuzamosan folyamatos a párbeszéd a
fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a polgármesterek, képviselő-testületek, jegyzők között annak érdekében, hogy 2013. január 1jével a járási hivatalok zökkenőmentesen megkezdhessék működésüket,
és az átállás a települések eddigi ügyfélszolgálatában se okozzon fennakadást. Ezekben a napokban kötik meg az átadás-átvételi megállapodásokat országszerte a kormányhivatalok a képviselő-testületekkel, és tisztázzák a még közösen megoldandó hátralévő feladatokat.
Budapest, 2012. október 18.
Sajtó Főosztály
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
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VÁNDORÉNEK

Musical két felvonásban, a Ju és Zsu Társulat előadásában

Október 20-án a Petőfi Sándor OMK nagyterme zsúfolásig megtelt szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal, ismerősökkel és érdeklődőkkel. A Vándorének c. előadásra hívogató plakátok és szórólapok ígéretes produkciót
vizionáltak, részletesen bemutatva a szereplőket, ismertetve a színpadra
vitt történet alapgondolatait. Az egész produkció tipikusan jellemezte a
’60-as, ’70-es évek társadalmi rétegződését, politikai vetületeivel együtt,
valamint a korszak közízlése is előtérbe került zenei és gondolati síkon egyaránt. Miért is térek ki oly részletességgel a korszak jellemzőire? Kedves
meghívásnak tettem eleget, mikor másodmagammal helyet foglaltam a nézőtéren. A szóbeli invitálás kapcsán felkeltette az érdeklődésem az a kijelentés, hogy ez a musical kapcsolódik 1956-hoz. Tulajdonképpen előhangja is lehetne a községi megemlékezésnek. És ez valóban így volt. A produkcióban megjelenő fiatalok életkorukból fakadóan romlatlanok, szépek és
szerelmesek. Azonban a felszín alatt meghúzódó politikai eszme érdeke
erősen befolyásolja az őszinte, romlatlan megnyilvánulásokat. Mindennek
gyökerei az ’56-os forradalom következményeiben keresendők.
Az alaptörténetet örökzöld dallamok színesítették. A kiválogatott betétdalok szervesen illeszkedtek az egyes jelenetek hangulatához.
A színpadi dekoráció gyors és egyszerű mozdulatokkal pillanatok alatt
átrendezhető volt, mindez egy percre sem zökkentette ki a közönséget a
történet folyamából.
A technikai megjelenítés mellett fontos szólnom magáról a társulatról.
13 esztendeje alakult a Ju és Zsu Társulat. Szakmai vezetőjük Csikós Lászlóné. Dömsödön alig van olyan községi megemlékezés vagy egyéb rendezvény, ahol ne adnának elő egy-egy produkciót ezek az énekes-, színészpalánták. A Vándorének c. musical előadásán önkéntelenül is rácsodálkoztam, hogy életkorukat, iskoláikat és egyéb hátterüket tekintve mennyire sokfélék Ők. Szinte a szemünk előtt válnak felnőtté. A színpadon már-már profi
módon mozognak, gesztikulálnak. Egyik-másik társastáncra járt, mozgásuk
arról árulkodik, aztán van aki énekelni tanul, jó hanggal – jó orgánummal
több műfajban megállja helyét. Ezek a fiatalok már karaktereket formáznak.
Említést kell tennem azokról a gyerekekről is, akiknek alaptermészete kissé
visszahúzódó, mégis magabiztosan mozognak a színpadon, produkciójuk
épp oly fontos, mint a főszerepet alakító figuráé. Rácsodálkoztam, hogy ez a
társulat már kinevelt egy fiatal generációt, sőt mi több utánpótlása is van!
Ennek köszönhetően egyre szélesedik az a paletta, melyen az előadni kívánt
darabok sorakoznak. Mindez kitartó, összehangolt több éves munka gyümölcse, mind a gyermekek, mind pedig a szakmai vezető részéről. Mindannyiónk által becsülendő dolog ez, gratulálok hozzá!
Dömsöd múltját felidézve láthatjuk, hogy a településen mindig működött
színjátszó társulat. Mindenkori tagjai igényes szerepléssel közvetítették közönségük felé a darab által megkövetelt értékeket, impulzusokat. Végszóként engedjék meg, hogy a Vándorének utolsó monológjából idézzek néhány gondolatot, melyet ’Öcsi’ mondott el, akit a szerep szerint a hatalom
embere zsarolással kényszerített besúgásra. Ebből a néhány sorból kitűnik
az a belső vívódás, ellenkezés, indulat, ami a fiatal diákban kavarog.
„Kedves barátaim! A pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Sokan nem veszik észre, hogy amit életükben tesznek, az nemhogy használna, de árt az embereknek. Nekem úgy érzem, nincs más
választásom mint tenni, cselekedni. Lucifer után szabadon: nem adhatok mást én sem, csak mi lényegem. A féligazságok ugyanis pont
olyan távolságra vannak a hazugságtól, mint az igazságtól. Ma az emberek itt nem őszinték egymáshoz, és mély szakadék keletkezett a társadalmi rétegek között. Ha mi fiatalok nem próbálunk a jövő felé tekinteni, ha nem akarjuk megváltoztatni azt, amiről kiderült, hogy
rossz, akkor minden marad a régiben.”
Az előadást, a nagy érdeklődésre való tekintettel, várhatóan karácsony
környékén ismét megtekintheti majd a nagyközönség.
-V.I.-

Fotó: Kővári Zoltán

MÉTERÁRU–RÖVIDÁRU–
LAKÁSTEXTIL
ÜZLET NYÍLT DÖMSÖDÖN
A KOSSUTH L. U. 87. SZ. ALATTI
MÁTRIX HÁZBAN

Vásznak, függönyök, behúzók, karnisok,
alkatrészek, gobelinek, fonalak, terítõk,
elõnyomott terítõk, zsinórok, szalagok,
gombok, tûk, szivacs (méretre is) friz, filc,
töltõanyagok, cipzárak, gumik kaphatók,
és minden amire a varráshoz szükség van!
K É P K E R ET E Z É S !

Nyitva tartás:
Keddtõl péntekig: 8.00–17.00
Szombaton: 8.00–12.00 óráig

Decemberben karácsonyi akciók!

Szeretettel várom régi és új vevõimet!
Hargittainé Mariann
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„Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének
javítására” c. pályázat következõ elõadásai:

November 8-án a projekt következő alkalmai az általános iskola diákjait és az önkormányzat dolgozóit célozza meg.
3-4. osztályosoknak:
Aktívan a lakáson kívül – nemcsak a monitoré a világ:
A mozgás, a sport és az egészséges életmód/táplálkozás fontossága gyerekkorban.
7-8. osztályosoknak:

Felnőttkori veszélyek a tinikor küszöbén:
Felvilágosító előadás a tinédzser korúakat
veszélyeztető élethelyzetekről, tudatmódosító
szerekről és az ezekkel kapcsolatos megelőzés
fontosságáról.
Felnőtteknek a polgármesteri hivatalban:
Prevenció az életért:
Felnőtteket veszélyeztető népbetegségek rizikófaktorai, megelőzésük és terápiájuk.

Az öregség nem betegség…
illetve Menni vagy maradni…

Ebben a két témában hallgathattuk meg október 15-én hétfőn a „Program a dömsödi lakosok
egészségi helyzetének javítására” c. pályázat
soron következő előadásait.
Du. 5 órától Szabó Péter református lelkipásztor beszélt az öregségről. Említést tett arról,
hogy a Biblia az életkort őrváltásnyi időként fejezi ki. Az öregség az évek számának növekedésével, belső lelki éréssel, bölcsességgel és belső
lelki érettséggel jár. Kiemelte, hogy az életnek
nem a mennyiségi része fontos, hanem a tartalma. Éppen ezért előfordulhat az is, hogy valaki
a neki kiszabott rövid időt értékesen élte meg,
míg más élete folyamának hosszú évtizedei alatt
sem képes tartalmasan kihasználni azt. A megjelent hallgatóság összetételét tekintve, többnyire a nyugdíjas korosztály képviseltette magát.
Számba véve életüket mennyire igaznak bizonyul mindaz, amit a tiszteletes úr ecsetelt, hiszen közülük többen is, hosszú évek alatt sok
mindent megéltek, átéltek. Mégis erőt sugározva üdék tudtak maradni. Hogy is lehet ez? Az
előadáson elhangzott, hogy az él gazdag életet,
aki betelt az Isten által adott javakkal, ami a hit,
remény és szeretet, Aki azt nézi, hogy mit is tehetne még, és önmagán túl embertársaira is
gondol, imádkozik a mások sikeréért.
Az előadás a következő gondolattal zárult:
„Teljünk be az élettel, végezzük a munkánkat
egymás örömére, Isten dicsőségére”.
Du. 6 órától Balogh László Levente a kivándorlás súlyosbodó tendenciáját fejtegette. Társa-

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

dalmunkra egyre jellemzőbbek a megélhetési
gondok, melyet legtöbben az elvándorlással,
külföldi munkavállalással próbálnak áthidalni. A
dabi gyülekezet lelkipásztora felvázolta, hogy
milyen veszélyt jelent ez Nemzetünkre nézve.
Ennek nemcsak gazdasági, hanem lelki vetülete
is van. – A kivándoroltak más államok adórendszerében adóznak, levetik nemzeti önazonosságukat, hazátlanná, gyökértelenné válnak. Elvetni, lemondani mindarról amit ez az ország adhat:
az anyanyelven való tanulás lehetőségéről, az
egészséges élethez való jogról (védőoltás, tiszta
iható víz, levegő) ez bűn. Bűn, mint ahogy az is,
ha itt hagyják az idős szülőket, kibújva a felelősség alól. Mégis mit tegyünk, tette fel a kérdést a
lelkipásztor, majd a válaszokat is megadta: Tegyük élhetővé a nemzet áldásait, vegyük tudomásul, hogy Isten meghatározta lakóhelyünk határait, hogy ott tudjunk boldogulni. Szeressük
egymást, fogadjuk el közös ’magyar’ sorsunkat.
Őrizzük meg, erősítsük nemzeti önérzetünket és
tegyünk azért, hogy képesek legyünk ellátni egy
kis összefogással saját magunkat.
-V.I.-
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Hideg – Õsz – Szomorkás idõjárás kint,
Meleg – Kellemes idõtöltés egészségesen bent,
mi mással, mint a mézzel és társaival
A Csernus Méhészet õszi cikkével jelentkezik

Itt az ősz, a kinti méhészeti munkák végeztével egyre több időnk
jut arra, hogy a kertben elvégezzük a szükséges őszi feladatokat, pihenjünk, illetve lassanként készüljünk az ünnepekre is. Erre gondolva összeszedtem pár olyan édességreceptet, amelyek elkészítéséhez
méz kell.
Az egyre hidegebb idővel azonban sajnos együtt járnak a megfázásos, lázas, náthás megbetegedések. Gondolom, mondanom sem
kell, hogy például a méz, a propolisz tinktúra, a magos méz, a mézes
tea s ezek egyes zöldségekkel együtt alkalmazva, mind-mind hatásos és természetes gyógyszer, s a hidegben kiváló vitamin- és energiaforrás.
Lássuk hát sorban őket:
Méz: Kiváló köhögéscsillapító. Torokfájásra, lázcsillapításra való.
Sokkal jobb hatásfokkal rendelkezik, mint bármelyik gyógyszer. 2-3
kiskanállal bevéve lassan lenyelni, s utána nem leöblíteni minimum
20 percig! Fokhagymára csorgatva fogyasztva kiváló baktériumölő,
belső fertőtlenítő. A kristályos méz nagyon jó toroktakarító-„lekaparó” szer. Feketeretken átcsorgatva másnapra keveredik vele, s az
üregből elfogyasztva igazi vitaminbomba! Többféle kiszerelésben
nálunk is vásárolhat többféle mézet télire családjának is!
Propolisz tinktúra, propoliszos méz: Propoliszból az ember 1020 mg-ot visel el naponta 1 kg testsúlyra vetítve, de a tinktúrák sűrűségét lehetetlen pontosan megállapítani. Ha 50 ml alkoholban feloldunk 20 gramm viaszos nyers propoliszt, abból napi ~50-100 cseppnél több nem ajánlott egy 70 kilós embernek (1 ml = kb. 25 csepp). A
propolisz-túladagolást jelezheti felduzzadt szemhéj, csalánkiütés,
vérnyomáscsökkenés. Az adagolást sosem a véglettől kezdjük, hanem kis adagokat egyre növelve, és akkor nem jelenthet problémát:
normális adagolásban semmilyen mellékhatása nincs. Kockacukorra
csepegtessünk az oldatból pár cseppet, és hagyjuk a szánkban lassan
feloldódni. Ne igyunk utána legalább 20 percig! Túladagolás esetén
4-5 napig szüneteltetni kell a fogyasztását, majd apránként újrakezdhető. A propolisz minőségét 2 évig megőrzi, de ezt rövidíti a magas
hőmérsékleten való tárolás, és ha napfény éri. Többek között erősíti
az immunrendszert, természetes antibiotikum (szerű) és gyulladáscsökkentő hatású. Használható légcsőhurut és allergikus jellegű asztma esetében. Vírus-, baktérium- és gombaölő, használatos például influenza, herpesz és egyes bőrbetegségek ellen. Növeli az erek rugalmasságát. Segít a megfázásos megbetegedések esetében. A propoliszt
keverhetjük mézzel is, akkor egy barna színű, erős aromájú, markáns
ízű mézet kapunk, amiből egyszerre maximum 2 teáskanálnyit bevéve, lassan lenyelve hatásos. Utána, ha lehet, ne igyunk legalább 20
percig semmit, hogy ne mossuk le azonnal, így kifejthesse a hatását.
Készre keverten természetesen nálunk kapható mindkét termék!
A magos méz: Különféle olajos magvak (pl. dió, mogyoró), illetve
aszalt gyümölcsök mézben tartva. Natúr, vegyszermentes termékek,
csemegeként fogyaszthatja bárki. Kitűnő ajándékötlet is, melyet nálunk is vásárolhat!
Mézes tea: Egyrészt mert azt már szinte az első náthánk óta tudjuk, hogy amikor valaki beteg, ahhoz, hogy gyorsan meggyógyuljon,
elengedhetetlen a rendszeres és bőséges folyadékbevitel. És akkor arról nem is beszélve, hogy egy csésze meleg mézes tea hatékonyan
csillapítja a köhögést, és nyugtatja a kaparó torkot is. Akkor adagoljuk a mézet a teába, ha már nem nagyon forró, hogy ne károsodjanak
benne azok az anyagok, ami miatt beletettük.

Íme a receptek:

Karamellás mézes
Hozzávalók (1 kg elkészítéséhez): 1 dl méz, 3 tojás, 20 dkg porcukor,
10 dkg kristálycukor, 6 dkg vaj, őrölt fahéj, ánizs, 1-2 dkg szalalkáli, 90
dkg liszt, 1 tojás a kenéshez.
A kristálycukrot egy serpenyőbe szórjuk, majd csendes tűzön
karamelizáljuk. Felengedjük 2 dl vízzel, és addig főzzük, míg a cukor el
nem olvad. A porcukrot, a mézet, a vajat, a tojásokat, a fűszereket és a szalalkálit keverőtálba tesszük, és habosra keverjük. Beleöntjük a karamellmártást, hozzáadjuk a lisztet, majd addig dolgozzuk, míg puha tésztát kapunk. Konyharuhával letakarva 8 órát pihentetjük. Pihentetés után újra
összegyúrjuk, három részre osztjuk, majd fél centi vastagra nyújtjuk és
különböző alakú formákkal kiszúrjuk. Olajozott tepsibe helyezzük egymástól 2 centire. A sütőt 240 °C-ra hevítjük és beletesszük a tepsit. Amikor a tészta felemelkedett, 180 °C-ra visszavesszük a hőt és készre sütjük.
Még forrón megkenjük a felvert tojással és hűlni hagyjuk. A tojásfehérjéből és a porcukorból glazúrt készítünk, és ezzel díszítjük a már kihűlt süteményeket.
Tartós mézes
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 10 dkg cukor, 4 tojás, 5 dkg méz, őrölt fahéj,
1 kiskanál sütőpor, 10 dkg vagdalt dió.
A tojásokat és a cukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a langyosított mézet, a lisztet, a sütőport és a fahéjat. Fél óra alatt habosra keverjük, majd
kivajazott, kilisztezett tepsibe öntjük és tetejét megszórjuk dióval. A sütőt
240 Celsius fokra hevítjük és beletesszük a tepsit. Amikor a tészta felemelkedett, 180 fokra visszavesszük a hőt és készre sütjük. Kivesszük a
sütőből és felszeleteljük. Hosszú ideig tárolható, bármikor elővehető sütemény.
Mézes pogácsa
Hozzávalók (1 kg elkészítéséhez): 25 dkg méz, 1 evőkanál rum, 3 tojás,
25 dkg porcukor, csipetnyi fahéjpor, 5 dkg szalalkáli, őrölt szegfűszeg, 70
dkg liszt, só, 1 tojás a kenéshez, reszelt szerecsendió, olaj, a tojáslazúrhoz
15 dkg porcukor, 4 tojásfehérje.
A lisztet gyúródeszkára öntjük és közepén kis vályút készítünk. A szalalkálit feloldjuk a rumban, a mélyedésbe locsoljuk, megszórjuk a fűszerekkel, majd beleütjük a tojásokat. A vajat felolvasztjuk, a liszthez öntjük,
majd hozzáadjuk a cukrot és a mézet. Lassan összekeverjük a hozzávalókat és addig gyúrjuk, míg puha tésztát kapunk. Letakarjuk konyharuhával,
majd 12 órát pihentetjük. Pihentetés után újra összegyúrjuk, három
egyenlő részre osztjuk, majd fél centi vastagra nyújtjuk, és szív alakú formával kiszúrjuk. Olajozott tepsibe helyezzük egymástól 1-2 cm-re. A sütőt 240 °C-ra hevítjük, és behelyezzük a tepsit. Amikor a tészta felemelkedett, 180 °C-ra visszavesszük a hőt és zsemleszínűre sütjük. A sütőből kivéve, még forrón megkenjük a felvert tojással és hűlni hagyjuk. A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, beleszórjuk a porcukrot és simára keverjük, majd a sütemények díszítésére használjuk. Jó étvágyat hozzá!
Esténként gyújtsunk viaszgyertyát, s töltődjünk fel energiával mindannyian ősszel is!
Minden méhészeti különlegességünk kapható az Átrium Üzletház Drogériájában! A decemberi karácsonyi vásáron is bátran keressenek minket!
Jó egészséget kívánok minden Olvasónknak!
Írta:
Ágfalviné Csernus Rita (őstermelő-méhész)
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Mihály-napi vásár

Szeptember 29-én ismét megrendezésre került a Széchenyi úti
iskola udvarán a Mihály-napi vásár. Ebben az évben is nagy izgalommal vártam. Számomra a legjobb dolog a néptáncfellépés volt.
A műsor végén tanáraink is felléptek egy meglepetés tánccal. Ezt
követte az árusítás. Sok ötletes dolgot lehetett vásárolni. Még helyben sütött kürtőskalácsot, házi lángost, házi szörpöt, főtt kukoricát
is. A mi osztályunk (5. b) standjánál sokféle portékával vártuk a
nézelődőket. Az őszi ajtódísztől kezdve, a házi készítésű perecen
át, az otthon varrt válltáskáig minden megtalálható volt asztalainkon.
Remélem, jövőre is megrendezésre kerül a vásár. Már most gondolkodom a jobbnál-jobb ötleteken.
Köszönjük Mariann néninek a vásár ötletét és a színvonalas
szervezést!
Pék Bianka
5. b osztály

Akadályverseny
2012. október 6.

Október 6-án mi, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola felső tagozatosai, akadályversenyen vettünk részt. Ezen a napon a 13 aradi
vértanúra emlékeztünk, a megoldandó feladatok is hozzájuk kapcsolódtak.
Nagyon izgalmas volt. Szilvi néni két csapatra bontotta az osztályt.
Az egyik csapatkapitány Zsolti, a másik Geri lett. Különböző állomásokon kellett számot adni tudásunkról, gyorsaságunkról, ügyességünkről. Sportoltunk, énekeltünk, történelmi képet ragasztottunk össze, és
előzetes felkészülés segítségével feladatsort töltöttünk ki. Nagyon jól
szórakoztunk!
A verseny végén a Fókusz Takarék jóvoltából még ajándékot is kaptunk. Köszönjük Nekik és a verseny szervezőinek ezt a csodálatos napot!
Tóth Ilona 5. b

Könyvtári nyitvatartás
H: zárva
K: 10-18
Sz: 8-16
Cs: 8-14
P: 11-17
Szo: 8-12
Tel.: 06-24-519-711
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás
a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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Állomás a
múzeumban

Október 6-án a Széchenyi István Általános
Iskola felsősei az aradi vértanúk emlékére akadályversenyt rendeztek. Erre az alkalomra a Petőfi Emlékmúzeum is felkérést kapott, hogy
mint ellenőrző pont szerepelhessen a csapatok
útvonalán. A felkérés igazán megtisztelő volt.
Erre az alkalomra egyszerű kérdéssort állítottam össze, a következők szerint:
Dömsödön fellelhető Petőfi-emlékhelyek;
Mely verseit írta Dömsödön Petőfi?; A Petrovics-házban jelenleg kinek a nevéhez fűződik a
kiállítás?; A Dömsödön fellelhető Bazsonyi
Arany munkák között van-e olyan alkotás, ami
Petőfihez, valamint október 6-hoz kapcsolódik?
Az érkező csapatok ügyesen vették az akadályt, majd a menetlevelükbe kapott díszes bélyegző megszerzése után továbbindultak. Mindössze tíz perc állt rendelkezésünkre, hogy a kérdéssor megválaszolásához szükséges ismereteket elmondjam, és Ők megválaszolják azt. A
múzeumi állomáson Thamó Emőke tanárnő tette fel a kérdéseket és koordinálta a csapatokat.
Minden zökkenőmentesen zajlott. Mégis meg
kell említenem a kedves olvasóknak, hogy mekkora segítséget jelentett számomra Bazsonyi
Arany: Petőfi c. tusrajza. Ez az alkotás teljes

egészében végigkíséri az 1848-49-es szabadságharcot a forradalom kitörésétől egészen a véres
megtorlásig. A mű bal oldalán Petőfi képmása
jeleníti meg a forradalom kitörését. Középen a
jellegzetes magyar huszárruha és a mellette látható kardok a győztes csatákra emlékeztetnek. A
kép jobb oldalán sorakozik a tizenhárom bitófa,
mely a tizenhárom aradi vértanút szimbolizálja.
Az előtte térdeplő, fohászkodó alak egész nem-

zetünket jelképezi, ahogy siratja, gyászolja az elveszített szabadságharcot és a vértanúkat. A tusrajz előterében ott van a leigázó hatalom. A művésznő mindezt egy vigyorgó, cinikus tekintetű
fej formájában jelenítette meg. Az összhatás
megdöbbentő és elgondolkodtató.
Bízom abban, hogy a felnövekvő ifjúság elraktározza és továbbadja majd ezeket az értékes
ismereteket.
-V.I.-

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.

Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi Szülői Ház is látogatható, melyben jelenleg
dr. Székely Zsigmond néhai községi orvos hagyatéka, és Vajnai János grafikái tekinthetők meg.
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A D e z s õ L a j o s A l a p f o k ú M û v é s z e t i I s ko l a
o k t ó b e r i h í re i

Biztosan feltűnt, hogy a cikk címében új néven szerepel a művészeti iskola. A nehézkes
„alapfokú művészetoktatási intézmény” megnevezés helyett a köznevelési törvény visszatért
a régi elnevezéshez, így iskolánknak is ezt kell
követnie a nevében.
Beindult a tanév, és ezzel együtt a szebbnél
szebb feladatok. Néhányat már teljesítettünk is.
Többek közt bemutató órát tartottunk az általános iskolásoknak, óvodásoknak.
Szeptember 15-én Szabó Bettina képviselte
iskolánkat a Petőfi szüleinek házában megrendezett Vajnai János-kiállításon. Betti rábaközi
népdalcsokrot adott elő a kiállítás megnyitóján.
Október 12. és 14. között iskolánk Comenius
csoportja Varga Anett koordinátor vezetésével
részt vett az Ajkai IX. Arany Deszka Fesztiválon,
amely országos minősítő színjátszó fesztivál.
Tudni kell, hogy a gyerekeink felnőttek között
léptek színre, sokkal nagyobb tapasztalatokkal
rendelkező csoportok között kellett teljesíteniük.
A csoport sok dicséretet kapott, és megkapta
a kitüntető „minősített előadói” címet is. A
résztvevők a már Dömsödön is bemutatott „Fifi,

a pillangó” c. darabot adták elő. Az előadás szereplői és segítői a kép szerint sorrendben: Kovács Dóra, Bíró Klára, Horváth Balázs, Takács
Nóra, Bajnóczi Annamária, Bognár Gáborné,
Csonka Nóra, Nagy Sebastián, Hartainé Mizsei
Éva, Hartai Martin, Varga Anett, Jancsó Attila
és Hartai Ádám.

Gratulálunk az elért eredményhez, és további
sok sikert kívánunk mindannyiuknak!
November 23-án és 24-én készülünk a hagyományosan megrendezésre kerülő Dömsödi
Művészeti Napokra, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A művészeti iskola tanárai

TA L Á LTA M E G Y K É P E T

Busay Attila kedves olvasónktól kaptuk ezt a
képet, amely az 1951-52-es évben végzett diákok ballagásáról készült fotó. Busay Attila
1958-ban végzett, osztályfőnöke K. Nagy László volt, egészen 1957-ben bekövetkezett haláláig. Az itteni osztálykép a volt VI. iskola védgát

felőli oldalán készült. Ez az iskola a gyógyszertárral szemközti oldalon volt.
A diákok felismerésében nagy segítségünkre
volt Sáfrán József, aki szintén rajta van a fényképen. Az ő jóvoltából tudtunk mindenkit azonosítani.

Első sor: Sáfrán József, Sebestyén László,
Imre János, Jakus Zsigmond, Szabó Imre, Hegedűs Lajos
Második sor: Bene Piroska, Ila Zsófia, Ujj
Piroska, Laczi István osztályfőnök, Decsov Lajos igazgató, K. Nagy László osztályfőnök,
Orosz Erzsébet, Váczi Veronika, Búcsi Erzsébet
Harmadik sor: Rostás Mária, Nagy Anna,
Nagy Katalin, Burján Erzsébet, Gyarmati Julianna, Gacs Ilona, Márki Eszter, Bácsi Emília,
Gyökeres Mária, Kopis Irén, Kiss Erzsébet, Komáromi Irén,
Negyedik sor: Laczi Istvánné Nemes Mária
tanár, Tassi Ilona, Vörös Irén, Ispán Piroska,
Rátkai Eszter, Gugyella Eszter, Nagy Lídia,
Sass Ilona, Tóth Sarolta, Hódosi Klára,
Bajnóczi Erzsébet, Vörös Julianna
Ötödik sor: Bajnóczi Mihály, Vén Antal,
Csécs József, Végh Gyula, Őri László, Molnár
István, Kiss József, Sass Imre, Gáspár Gábor,
Ambruska József, Pálföldi Lajos, Galambos
Zsigmond, Wittner Ferenc, Tóth Lajos, Katona
Mihály, Dragon Károly.
A kép tulajdonosa szeretettel küldi ezt a képet
a Dömsödi Hírnök olvasóközönségének.
Mi pedig köszönjük a képet, Sáfrán Józsi bácsinak pedig az azonosítást!
Szabó Andrea
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A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet
2012-es Mikulásvárás Dömsödön programjának ismertetése:

2012. december 6. Miklós napja csütörtökre esik, itt kerül sor a szokásos csomagkiszállításra Mikulások és
krampuszok kíséretében. A régi több éves hagyománynak megfelelően lesz lehetőség egy kis közös éneklésre,
versmondásra a Mikulásokkal a gyerekeknek és felnőtteknek a Horváth-kertben. A program színesítéseként
fergeteges zenés műsorral, zsíros kenyérrel, teával és sült tökkel, kürtőskaláccsal várjuk az érdeklődőket.
2012. december 7. pénteken délután, kora este a felnőttek számára egy szabadtéri Mikulás buli kerül megrendezésre a Horváth-kertben az ottani üzlettulajdonosokkal közösen. Ide is eljön a Mikulás. Lesz kirakodóvásár,
forralt bor, tea, zsíros kenyér. (Részletes program külön szórólapon, plakáton.)
2012. december 9. vasárnap 10,00 órától a szokásos kocsikázás a Mikulással és krampuszokkal a Petőfi Múzeumtól,
kísérő programok, játszóház, mesedia vetítés, arcfestés és a szokásos falusi betlehemállítás a múzeumkertben.
Fontos! Idén lesz külön krampusz vizsga! Kérjük azokat a gyerekeket, akik krampuszok szeretnének lenni, azok
2012. november 23-ig jelentkezzenek az óvodakonyhán Tarrné Zsóka néninél.
Sok szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet,
a Petőfi Múzeum, a Mikulás és a krampuszok!
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet szervezésében idén is
lehetőség nyílik arra, hogy a szülők, nagyszülők, barátok és ismerősök csomagot és
ajándékot küldjenek gyermekeiknek, unokáiknak, szeretteiknek és barátaiknak a Mikulással krampuszok kíséretében.

Az ajándékokat 2012. december 6-án csütörtök délután
Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén szállítjuk ki!

Figyelem! Mindenkinek a saját igényei és lehetőségei szerint összeállított, vásárolt csomagját és ajándékait adja át
a Mikulás.

Családonként, lakásonként a kiszállás díját, 1.000 Ft-ot a megrendeléskor kell megfizetni!

Kérjük Önöket, hogy a megrendeléskor adják meg a pontos adatokat, JELLEMZÉSEKET, ÜZENETEKET a
megrendelőlapon. Itt jelezzék, hogy hol lesz elhelyezve (villanyóra, terasz, ablakpárkány stb.) az ajándék, hogy a
Mikulás és kísérete is megtalálja a csomagokat és átadhassa azt!
MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK, NE ADJANAK LE CSOMAGOT, AJÁNDÉKOT A MEGRENDELŐHELYEN!!
Megrendelőhelyek:
– MIZSE diszkont – (volt Júnó) Dömsöd, Kossuth L. u.
– Élelmiszer – Zöldségbolt (Faragóék) Dömsöd, Kossuth L. u.
– Zöldségbolt – Dömsöd, Horváth-kert
– Culka boltja – bio-bolt – Dömsöd, Átrium üzletház
– Surda Falatozó – Dömsöd, Kossuth L. u.
– Dobos ABC – Dömsöd, Váczi utca
– Zöldségbolt (Gulyásné Marika) – Dömsöd, Bajcsy-Zs. u.
– Sipos Vegyesbolt – Dömsöd, Irinyi utca

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. DECEMBER 4. KEDD –
AZ ÜZLETEK NYITVA TARTÁSA SZERINT!
A megrendelést minden esetben írásban és két példányban kérjük megadni, a megrendelőlap a fenti helyeken található meg!
Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet
elnöke
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Dömsödi Horgász
Egyesület
tájékoztatója

Köszönjük mindazoknak, akik 2011. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel.
Egyesületünk számlájára 236 701 Ft érkezett.
Ebből nyugdíjasaink támogatására a kiírási célnak megfelelően 165 691 Ft-ot tudunk
fordítani!
Így sajnálattal, de tudomásul kell venni,
hogy csak 80 év feletti horgászainknak tudjuk befizetéseiket részben visszatéríteni
2013-ban!
EZEN ÖNÖK TUDNÁNAK VÁLTOZTATNI A KÖVETKEZŐ ÉVBEN:
Kérjük, amennyiben lehetősége van, 2012.
évi személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa egyesületünket.
A befolyt összeg egy részét működési célra (30%), a másik részét 80 éven felüli horgászaink horgászati feltételeinek javítására kívánjuk fordítani.
Dömsödi H. E. Önkormányzata

2013. évi horgászati feltételek:
Ezúton értesítjük a Dömsödi
Horgász Egyesület tagjait, hogy a
2013. évi horgászati feltételekről és
díjakról tájékoztatónk az egyesület
honlapján megjelent.
www.domsodi-he.hu

Köszöntõ
Papp László
és felesége

Túróczi Ilona

november 12-én ünneplik

házasságkötésük 60. évfordulóját.
Szeretettel gratulálunk és jó egészséget
kívánunk:

Keresztlányuk
és családja
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Me zõ gaz da sá gi hí rek
Idõszerû tennivalók
2012. év november hó

Amikor e sorokat írom – október utolsó
napjaiban – végre kiadós eső áztatja a földeket,
sőt már havas eső is esett, ami meg egy kicsit
szokatlan októberben. Még nem tudhatjuk,
hogy milyen telünk lesz, de nagy valószínűséggel megjósolhatjuk, hogy amilyen szélsőséges volt a nyár, a tél is szélsőséges lesz. Végre elmondhatjuk, hogy „ekejárásig” megázott
a föld, amit már régóta vártunk. Az őszi kalászos gabonák, a búza, rozs, őszi árpa vetésének
az ideális ideje ugyan már októberben lejárt, de
ha november közepéig vetünk, még lehet jó
termés, persze az időjáráson sok múlik, milyen
lesz a december és a tél időjárása. Volt már
olyan esztendő, hogy az elvetett mag a hótakaró alatt tudott kikelni, és elfogadható jó termést
takaríthatott be a gazda.
Időszerű feladat most novemberben az istállótrágya, szervestrágya kihordásának, elterítésének és leszántásának elvégzése. Sajnos az utóbbi
években, évtizedekben nagyon lecsökkent az állatlétszám, főként a sertések, de
a szarvasmarhák száma is
kevesebb, mint húsz évvel
ezelőtt. A megfogyatkozott állatok után kevesebb
istállótrágya termelődik,
pedig a termőtalajok termelőképességének fenntartásához, sőt
emeléséhez nagyon fontos a szervestrágya. A
műtrágyák használatával ugyan fokozható a
termés, de egyrészben egyre drágább a műtrágya, és a környezetünket is jelentősen károsítja
a túlzott műtrágya-felhasználás.
Már az előző hónapokban is írtam, hogy a
drasztikusan lecsökkent állatállomány következtében a vidéken, falvakban élő emberek
megélhetési, foglalkoztatási lehetősége, bevétele nagyon lecsökkent. Míg ezelőtt húsz évvel több mint tízmillió sertést neveltek, hizlaltak, addig mára hárommillió sertést sem tartanak. De sajnos nemcsak a sertésállomány
csökkent le, hanem az egyéb állatok is, a szarvasmarha- és a baromfiállomány is lecsökkent. Azt mondják egyes közgazdászaink,
hogy olcsóbb ha behozzuk külföldről a húst, a
zöldséget, gyümölcsöt. A magyar termelőknek nincs egy hatékony érdekvédelme, és a vidéken élőknek egy jelentős része munkanélküli, mert leépült, a rossz döntések következtében tönkrement az élelmiszer-feldolgozó
üzemek jelentős része. Sajnos azt kell megállapítani, hogy az utóbbi években, évtizedek-

ben mindent alárendeltek a hatalmi harcoknak, politikai küzdelmeknek, figyelmen kívül
hagyták a szakmai szempontokat, és a hoszszabb távú szempontok, a fejlesztés, felújítás
helyett a hatalom megtartása vagy megszerzése volt az egyedüli cél.
Most, novemberben már a házi-kiskertben
is alig van tennivaló, bár ha még eddig nem
szántottuk, ástuk fel a földet, azt ha az időjárás
megengedi, mielőbb végezzük el. Ugyancsak
fontos feladat a kert szervestrágyázása. Lehetőleg érett istállótrágyát juttassunk a földbe, és
legalább háromévenként trágyázzuk a kertet,
mert csak úgy várhatunk jó termést, főként akkor ha egy évben kétszer is termelünk (pl. borsó után káposztát, karfiolt ültetünk).
November hónapban már komolyabb fagyokra is számíthatunk, így a télire betárolt
zöldségféléket, burgonyát, almát fagymentes
helyen (pincében, kamrában, veremben)
tároljuk, ha szükséges válogassuk át,
a hibásakat, romlásnak
indulókat rakjuk külön.
Fontos, hogy a tárolóhelyiséget fagymentes napokon szellőztessük, mert
például ha a burgonyát túl
meleg helyen (pl. kazánházban) tároljuk, megfonnyadhat
vagy csírázásnak indulhat.
A virágoskertben a rózsatöveket, ha még
eddig nem kapáltuk, fedtük be, azt mielőbb tegyük meg, hogy az alsó rügyeket védjük meg a
kemény téli fagyoktól, mert várható, hogy
szélsőségesen kemény telünk lesz, mert a nyár
is nagyon szélsőséges időjárást hozott. A szőlőtőkék, virágtövek, rózsatövek is meghálálják, ha a borozdába érett istállótrágyát juttatunk.
Itt az ideje – ha még eddig nem tettük el – a
savanyított hordós káposzta eltételének. Mint
tudjuk, a hagyományos, régi recept szerint eltett káposzta nem tartalmaz semmiféle tartósítószert, ami káros lehet az egészségünkre, viszont vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag. A természetes savanyodásnak 4-5 hét
szükséges, tehát karácsonyra beérik a most eltett káposzta, és azt sokféleképpen lehet elkészíteni, de egyszerűen savanyúságként is fogyasztható.
Jó egészséget, jó időt és minden jót kíván a
cikk összeállítója:
Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász
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Kegyeleti megemlékezés a II. világháborúban
elesett katonákra
Lehet, hogy nem minden dömsödi lakos
tudja, hogy a dömsödi református temetőben
is vannak eltemetve a második világháborúban meghalt, a harcokban elesett magyar és
orosz (szovjet) katonák.

2012. november hó

Ha visszatekintünk az elmúlt évszázadokra, évezredekre, tanulmányozzuk az emberiség történelmét, megállapíthatjuk, hogy sok
millió ember nem természetes halál, betegség, öregség miatt halt meg, hanem háborúkban, ember – ember által való harcban, öldöklésben vesztette életét.
A műszaki tudományos fejlődéssel sajnos
a háborúkban egyre többen haltak meg, mert
egyre modernebb fegyverekkel irtották a
nemzetek egymást. A huszadik században
két világháború volt, és emberek tízmilliói
pusztultak el, haltak meg. Az utóbbi hatvan
évben világméretű háborúk ugyan nem voltak, de a helyi háborúkban, forradalmakban
sok tízezren haltak meg a fegyveres harcok
következtében.
E sorok írója a második világháborút
mint gyermek élte át. Nyolc éves voltam,
mikor községünket, Dömsödöt is elérte a
front, a háborús események. Sajnos szüleim, édesapám és édesanyám mindketten, itt
a házunk udvarán egy német aknatámadás
áldozatai lettek, mindketten meghaltak.
Mikor az oroszok, szovjet katonák bevonultak községünkbe, a mi házunkba is beszállásoltak szovjet katonákat. Jól emlékszem, nyolcéves voltam: az egyik idősebb
orosz katona – aki kárpátaljai magyar volt
– elmondta, hogy egykutya Hitler és Sztálin, mindkettő ártatlan emberek millióit
küldi a halálba.
Szüleim 1944 novemberében haltak meg,
de a háborús körülmények miatt a dömsödi
református temetőbe csak 1945-ben temették
el őket. Arra is emlékszem, hogy a szüleim
sírjától nem messze temették el a háborúban
elesett hősi halált halt magyar és orosz (szovjet) katonákat. A községünk területén, környékén hősi halált halt magyar katonák sírjait folyamatosan gondozták. Az orosz (szovjet) katonák sírjait – amelyben több száz, a
harcokban elesett orosz katona nyugszik – az
utóbbi években nem gondozta senki, az emlékhely elég elhanyagolt képet mutatott.
Még a valósághoz tartozik, hogy a rendszerváltás előtti években a Bankházán, hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet katonai
vezetők megkoszorúzták nemcsak az orosz
(szovjet) katonák sírjait, hanem a magyar katonák sírjait is.
Ez év nyarán változás történt.
Az orosz LUKOIL olajvállalat finanszírozta az összes Magyarországon lévő sír felújítását, rendbetételét, így a dömsödi temetőben lévőt is. Ezen sírok feltérképezése az

orosz nagykövetség közreműködésével történt meg.
Az orosz katonai sírokat és emlékművet
teljesen felújították, új emléktáblát helyeztek
el, és a környezetet is rendezték. Úgy érzem,
hogy a halottaknak, legyenek azok hősök
vagy áldozatok – mindkét oldalon egyben
hősök és áldozatok is voltak – kijár a kegyeleti megemlékezés, tisztelet. Minden józanul
gondolkodó, jó szándékú embernek arra kell
törekedni, hogy ne legyen háború, ne pusztuljanak, haljanak meg ártatlan, fiatal emberek milliói, mint ahogy ez a két világháborúban történt.
Most novemberben, a halottak napja környékén, kegyelettel emlékezzünk minden
háborúban elesett katonára, hősökre, áldozatokra.
Összeállította:
Tóth István, Haladás u.
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Keresztyén élet

„Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta
neki: „Talitha kumi!” – ami azt jelenti: „Leányka,
neked mondom, ébredj fel!” A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert tizenkét éves volt már.
Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy
ámulattól.” Márk 5,41-42

Elhunyt szeretteikre emlékező gyülekezet!
Életünk során nap mint nap sok arcot látunk.
Némelyikre tudatosan tekintünk, míg némelyiken
csak átsiklik a pillantásunk. Vannak arcok, amelyek felé odafordulunk, másoktól pedig elfordulunk. Vannak arcok, amelyek mélyen bevésődnek
a lelkünkbe. Vannak arcok, amelyeket sohasem felejtünk el. Akkor is emlékezünk egy-egy kedves
arcra, amikor az illető már nincs is az élők sorában.
Ilyenkor, halottak napja környékén, amikor a temetőket járjuk és emlékezünk elköltözött szeretteinkre, ilyenkor még nagyobb erővel elevenedik
meg előttünk egy-egy kedves arc: az édesanyának,
apának, férjnek, feleségnek, testvérnek, gyermeknek, rokonnak, barátnak az arca.
Egy édesapáról hallottunk az igében, aki lelke
mélyén beteg gyermekének arcát hordozta. Jézus
lába elé borult, és könyörögve kérte számára a
gyógyulást. Nagy sokaság vette körül Jézust, de ő
meghallotta a kérést. Számára minden ember fontos, aki őszinte szívvel és kéréssel közeledik hozzá. Aki bajban van, akinek segítségre van szüksége, aki nagy mélységbe került, aki vigasztalást
keres, az számíthat Jézus segítségére. A századik
juh, az elveszett drachma, az elveszett fiú története
is ezt mondja el. Milyen jó nekünk tudni, hogy külön-külön számon tartja az életünket, bajainkat,
nyomorúságunkat, fájdalmunkat, szomorúságunkat, gyászunkat. Így van most is közöttünk. Így
akar megajándékozni jelenlétével, önmagával.
Ki ez az ember, aki odamegy Jézushoz? Ki ez,
aki ilyen hatalmas dolgot kér tőle? Egy zsinagógai
elöljáró, név szerint Jairus, aki fontos tisztséget
töltött be a közösség életében. Ez még akadályt is
jelenthetett volna számára. Jairusnak félre kellett
tennie büszkeségét, öntudatos zsidó méltóságát,
amikor Jézus lába elé borult. A külső és belső akadályok legyőzhetők a mi életünkben is, amelyek
távol tartanak Jézustól. Jézus előtt térdre kényszeríthet a baj is, de sokkal jobb, ha már előbb leborulunk előtte tisztelettel és hódolattal, mint a napkeleti bölcsek.
Jézus elindul az apával. Nem kérdez semmit.
Nem kíváncsi Jairus hitére, sem a kislány lelkivilágára. Nem tétovázik, hanem azonnal elindul.
Nekünk ilyen Urunk van. Csak hívni kell és ő jön.
Jön és cselekszik. Sokkal hathatósabban, mint
ahogyan azt mi el tudjuk gondolni. Boldogan
megtapasztalhatja ezt ma is az az ember, aki őszintén, igaz szívvel képes segítségül hívni őt.
Úgy tűnik azonban, hogy elkésett a segítség.
Jön a tragikus hír: „Leányod meghalt!” Most már
minden hiábavaló. Kár fárasztani a Mestert. Akiért
apja mindent megtett, meghalt. Jézust azonban
nem állítja meg a szomorú hír. Bennünket megrendít egy ilyen szó, amit szerettünkről elmond egy
orvos, egy családtag: meghalt, most már nincs se-

gítség, mindennek vége van. Aki szerettünk, aki
szeretett minket: meghalt. Mérhetetlen fájdalmat,
szomorúságot, olykor elkeseredést vált ki ez a szó:
meghalt. Olyan nehéz elfogadni, olyan nehéz elhinni, olyan nehéz továbblépni és előre tekinteni,
amikor ő meghalt. Eddig még lehetett rajta segíteni, de most már minden késő, lehetetlen, céltalan,
felesleges, értelmetlen, hiábavaló. Hiszen nagyon
jól ismerjük az általános véleményt: a halállal
szemben nincs orvosság. Jézus azonban nem hátrál meg, megy tovább. S aki őt hívja, az ma is meghallhatja szavát, amit az apának mondott: „Ne félj,
csak higgy!” Akkor mondja ezt neki és nekünk,
amikor mi már nem látjuk a továbbvezető utat.
Akkor mondja ezt, amikor minden együtt érző,
részvétet nyilvánító szó olcsó vigasztalásnak tűnik. Akkor mondja ezt a hatalmas biztatást, amikor
tragikus helyzetbe jutott az életünk. Ne félj, csak
higgy! Aki így biztat, annak semmi sem lehetetlen.
Végül megérkezik Jézus Jairus házához. Ott
vannak már a gyászolók, a siratóasszonyok. Hangosan sírnak és jajgatnak. Teljesen érthető a gyász,
a szörnyű fájdalom. Jézus azonban csendben van
és csendre inti őket. Azt mondja, hogy a gyermek
nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. Milyen
természetes válasz ez Jézus szavaira. Kinevették.
Mi már csak tudjuk, hogy meghalt. Nem ez az első
eset, hogy megállapítjuk, hogy beállt a halál. A beteg meghalt, befejeződött az élete. Mi biztosak vagyunk a dolgunkban. Mennyire jellemző ez a lelkület, ez a magabiztos gondolkodásmód a mai emberre is. Hányan gondolják, sőt ki is mondják: nekem ne beszéljenek Istenről, Jézusról, megváltásról, örök életről! Ez már a 21. században élő, felvilágosult, nagykorú ember számára idejétmúlt,
túlhaladott álláspont. Meghalunk és lesz feltámadás – ez csupán emberi vágyálom, kitaláció és
nem több. Örök élet – csak azért lehet még egyáltalán erről beszélni és hallani, hogy valamivel vigasztalja magát a halál felé menetelő ember. Jézus
feltámadt, és lesz feltámadás, és van menny és van
kárhozat – sokan csak mosolyognak ezeken a szavakon. Vannak aki gúnyosan, vannak akik elnézően, kicsit sajnálkozva, ó, bárcsak igaz lenne! De
mindez csak álom. Hogyan fogadjuk Isten ígéreteit? Kételkedéssel, nevetéssel, szánakozó mosolylyal – vagy pedig hittel?
Jézus csak néhány embernek engedi meg, hogy
vele maradjanak. Ekkor hangzik fel a teremtő, életet adó szó: Leányka, neked mondom, ébredj fel!
Jézus szavára a kislány azonnal felkel és járkál. Jézus visszahívta őt az életbe. Más hiába mondta
volna: kelj fel! De Jézus szava teremtő szó. Isteni
erejével képes az életet visszaadni. Valóban: nála
semmi sem lehetetlen. Bárcsak rendíthetetlenül
hinnénk a feltámadott Jézusban, mert akkor mindannyiunk számára elhangzik majd feltámadott
Urunk szájából: Kelj fel! Mert a mi Urunk, Jézus
Krisztus a feltámadás és az élet! Ámen!
Elhangzott 2012. október 28-án vasárnap du.
3-kor, a dömsödi református temetőben tartott istentiszteleten.
Szabó Péter lelkipásztor
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Annyira akartam élni,
betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben élhetek.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
NAGY JÁNOS
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély gyászunkban együtt
éreztek velünk.
Gyászoló család

Egyházközségek
elérhetõségei

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség

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

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség

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

Római Katolikus Plébánia

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

Baptista Gyülekezet

2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Ügyintéző lelkész: Dr. Almási Mihály
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VÉGE A VERETLENSÉGNEK!

Dömsöd : Taksony 0 : 2 (0 : 1)

Üllő II : Dömsöd 3 : 3 (1 : 3)

Dömsöd, 100 néző
Jv: Kascsák, (Kamal, Péli)

Fehérvárit a második félidő elején kiállította a játékvezető.
A Dömsöd góljait Kelemen, Palotai és Balázs szerezte.

Dömsöd: Balázs – Turcsán, Fehérvári, Kardos, Kelemen, Hegedűs – Dunai, Agócs, Zsolnai (Kótai) – Balogh (Palotai 75. p.),
Végh
Edző: Halász Gyula
Taksony: Szeghegyi – Kozári, Hégner,
Lakatos, Felföldi (Dragovics) – Szabó,
Kajdácsi (Wéber) Piroska, Füzi (Horváth),
Mészáros (Málnai), Zsiga (Cseresnyés)
Edző: Pálinger Péter
Szegény embert az ág is húzza! Faragó
eltiltása miatt tartalékosan felálló csapatunk, biztos védekezésre törekedve, a
32. percig jól állta a taksonyi támadásokat. A 32. percben Balázs birtokolta a labdát, melyet akár az oldalvonalon, akár az alapvonalon, akár a mezőnybe kirúghatott volna.
Nem ezt tette, hanem bevárta a rárohanó Kajdácsit, rárúgta a labdát, amely a taksonyi csatárról a hálóba pattant. Ilyen hibát a
megbízható Balázs kapus 100 mérkőzésenként szokott elkövetni,
de most elkövette. Pont egy olyan meccsen, amelyen az ellenfél
jobb játékerőt képvisel. (A Taksony csapata jórészt a tavalyi
Alsónémedi csapatból áll, akik a megyei bajnokság második
helyén végeztek.)
Dicséret illeti azonban Kajdácsi Imrét, aki kezdőgyorsaságát
kihasználva, lehetetlent nem ismerve szerzett gólt csapatának.
A 62. percben Mészáros csapott le Kardos rövidre sikerült felszabadítására, és nagy erővel lőtt a kapunk jobb oldalába.
A jobb csapat győzött, azonban ha belegondolunk, mekkora
kapushiba kellett az első gólhoz, ha nem látja lesnek Balogh Viktor gólját a játékvezető (a nézőtér közepéről nem tűnt annak), ha a
második gól előtt lefújja a bíró mikor Véghet szabálytalanul
szerelték, ha a játékvezető Kozárit rendkívül durva szereléséért
nem sárga, hanem piros lappal jutalmazza, ha a rutinos Királyt
cseréli be az edző nem Kótait, ha a gólveszélyes Palotai több
játéklehetőséget kap… Akkor talán még egy döntetlent is
elérhetett volna csapatunk. De sok a ha. Tény hogy a jobb csapat
győzött, de ez nem olyan egyszerűen alakult ahogy az eredmény
mutatja.
A dömsödi csapatból dicséret illeti Fehérvárit, aki jól helyettesítette Faragót a középhátvéd helyén.
Hegedűs megfelelően megoldotta az ellenfél legjobb játékosának, Kajdácsinak a semlegesítését.
Zsolnainak és Agócsnak is volt néhány jó megoldása.
Kardos és Kelemen nagy akarása dicsérhető.
Dunai, Balogh és Végh a szokottnál gyengébb teljesítményt
nyújtott.
Kótai nem sokat tudott hozzátenni a játékhoz. Palotai a kevés
idő alatt még rendesen be sem tudott melegedni.
Balázs kapus hibája végzetesnek bizonyult, remélhetően ebben
a bajnokságban már nem követ el ilyen hibát az egyébként megbízható kapus.
Ifi csapatunk 3:1-re győzött Taksony ifije ellen.

Ifi: Jászkarajenő : Dömsöd 3 : 1
Dömsöd : Délegyháza 1 : 0 (0 : 0)
Dömsöd, 120 néző
Játékvezető: Kéri (Kozma, Berendi)
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Kovács
T. (Palotai), Faragó, Kardos, Kelemen,
Hegedűs – Dunai, Agócs – Balogh, Végh
Edző: Halász Gyula
Gólszerző: Végh Gábor
A mezőnyben jobb teljesítményt mutató Délegyházának az egész mérkőzésen nem volt számottevő
gólhelyzete. A játékvezető kiosztott összesen 9 sárga
lapot, és a Délegyházából kiállította Heincz Ádámot.
Az ifi csapat 7:1-re győzött.
Varsányi
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Anya köny vi hí rek
Születtek:

Kun Gusztáv – Farkas Noémi
ANDZSELÓ NOÉ

Csécs István – Balogh Andrea
ISTVÁN

Ágfalvi Miklós Géza – Csernus Rita
RÓBERT MIKLÓS

Házasságot kötöttek:

Nagy András
Bolovics József
Gecző Miklós
Csepregi József
Tóth Antal
Nagy János
Bödő Csaba
Csorba Ilona Klára
Tóth Pál
Gál Sándor

Ha baj van!
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domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

HA BAJ VAN:
defibrillátor

06-70-634-5434

59 éves
66 éves
59 éves
75 éves
87 éves
60 éves
42 éves
77 éves
57 éves
60 éves

A Magyar
Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton:
7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton:
7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Tûzoltóság elérhetõségei

elérhetõsége
a Sion Security számán:

Tóth László – Csatári Anett

Elhunytak:
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Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103,
06-20/485-6060
Rendel:
hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180,
06-30/9523-588
Rendel:
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
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153,
06-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig,
hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Megemlékezés október 23-án

Fotó: Kővári Zoltán

Az Ön KöBE partnere:
Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
tel./fax: 06 24 435 416, 06 70 318 6325
e-mail: ipartestulet.d@pr.hu

Csökkentse havi kiadásait!
Válassza a KöBE-t,
és a tudatos vezetõ kedvezménnyel

csökkentse tovább GFB díját!
Kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítása mellé kössön
PARKOLÁS BIZTOSÍTÁST!

