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A K T U Á L I S
Szeretlek Magyarország! Szeretlek Dömsöd!
Az elmúlt hétvégén de sokszor is emlegettem,
emlegettük ezeket a mondatokat. A Magyar Televízió kezdeményezése bennünket is megérintett, és szerves részévé váltunk az országos akciónak. A szombati Mihály-napi vásár, a szüreti
felvonulás és bál, valamint a vasárnapi máglyagyújtás olyan színvonalas rendezvények voltak,
amelyeket bármelyik település elfogadhatott
volna. Kicsit tartottam a vásár új helyszínétõl,
de a több mint ezer résztvevõ tanúsíthatja, hogy
nagyon jól sikerült a már hagyományos Mihálynapi vásár. Semmihez sem hasonlítható az a látvány, amely fentrõl, a lépcsõk tetejérõl tárult
elénk: az önfeledt, boldog forgatag.
A szüreti bál és felvonulás ismét sok embert
mozgatott meg, és a csak nézelõdõk nagy szá-

ma is jelezte, hogy továbbra is létjogosultsága
van ennek a rendezvénynek is! Üröm az örömben, hogy néhány csikós nem vette észre a frissen vetett füvet a zászlótéren, és bizony jelentõs
kárt okoztak a park gyepszõnyegében.
Sajnálom, hogy a vasárnap esti tûzgyújtáson
kevesen vettek részt, pedig az egyik legszebb
mozzanata volt az országos rendezvénynek.
Szerintem jövõre kicsit elõbb kellene ezt az aktust megtartani, talán nyolc órakor, mert akkor
már sötét van.
A köztelevízió különbözõ csatornáin belebelenéztem a részt vevõ települések rendezvényeibe, és jó érzéssel konstatáltam, hogy egy
igazán életrevaló kezdeményezés részesei lehettünk. Este a tábortûz mellett is azt mondtam,
hogy az összetartozás érzése ezzel erõsödött

Emlékezés koszorúinak
elhelyezése a kopjafánál,
azt követõen a polgármesteri
hivatal elõtt felújított tér
ünnepélyes átadására kerül sor.
bennünk, és ennek ki kell tartania a hétköznapokban is!
Egy ekkora településen, mint mi is vagyunk,
mindig ünnepi alkalom, ha alapkõletételre jövünk össze. Ez történt szeptember második vasárnapján is, amikor a dömsödi református
templomban megtartott ünnepi istentisztelet
után – amelyen Bogárdi Szabó István püspök úr
hirdetett igét – a Petõfi utcában megtörtént a
Szõnyi Lakóotthon alapkövének ünnepélyes elhelyezése. Rövid köszöntõmben azt mondtam,
hogy az a település bizakodva nézhet a jövõbe,
amelyben olyan emberek élnek, akik segítenek
a náluknál nehezebb sorban lévõ embertársaikon. Az ilyen településnek van jövõje, így nekünk dömsödieknek is van!
Az elmúlt hetekben két szépkorú lakótársunkat is köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. Jánoki Istvánné Erzsi néni és Tóth László
Laci bácsi jó fizikai és szellemi állapotban élte
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
meg e magas kort. Mindkettõjüknek megígértük, hogy jövünk a kilencvenötödik és a századik születésnapra is. Addig is jó egészséget kívánunk Nekik, a dömsödi polgárok nevében is!
Persze minden jót kívánunk az összes idõskorú
lakótársunknak is, az Idõsek Világnapja alkalmából. Csak remélni tudom, hogy nemcsak október elsején jut a fiatalok eszébe, hogy mit is
köszönhetnek idõs családtagjaiknak, ismerõseiknek, hanem akkor is, amikor a segítõ kezükre
lenne szükség. Ismételten felajánlom segítségünket azoknak, akik egyedül nem tudják megoldani a hétköznapok problémáit!
Lassan a befejezéséhez közeledik a hivatal
elõtti tér felújítása. Nagyon sokan örülnek a
szép környezetnek, a praktikus parkolásnak.
Azért nem mindenki tudja a pályázatunk lehetõségeit, mert néhányan azt kérdezik, miért nem
ezt meg ezt az utcát aszfaltozzuk inkább. Már az
elõzõ Hírnökökben írtam, hogy én is jobban
örültem volna, ha olyan pályázaton tudtunk volna részt venni, amely szilárd burkolatot adna a
poros utcáinknak, de sajnos ilyenre nem volt lehetõségünk. A hivatal elõtti teret nem azért újítottuk fel, hogy a polgármester és néhány itt dolgozó köztisztviselõ kényelmesebben parkolhasson, hanem azért, hogy a bennünket felkeresõ
ügyfeleket jobb körülmények között fogadhassuk, és újabb nyolcvan – száz évre megfelelõ díszítést adjunk patinás épületünknek. A pályázat
nettó finanszírozású, amely azt jelenti, hogy
csak az áfát kell kifizetnünk. A környezõ településeken már mindenütt felújították a polgár-

mesteri hivatalok környékét, most mi is megtesszük ezt. Úgy gondolom, hogy nagyközségünk egy olyan színfolttal gazdagodik, amely
szervesen beépül abba a tengelybe, amelyet a
katolikus templom felújítása és a Petõfi utca átépítése után elképzeltünk.
Ha már a közterületeknél tartunk, akkor be
kell számolnom arról, hogy Dömsödön új kezdeményezésként elkészült az Ágoston köz portalanítása, mart aszfaltos burkolással. Hogy mi
ebben az új? Az, hogy az önkormányzat mellett
az utca minden ingatlan-tulajdonosa hozzájárult
a kivitelezés költségeihez.
Már az írás befejezése után kaptam a hírt
Pánczél Károly képviselõ úrtól, aki Pest megyei
útügyi biztos is, hogy a Magyar Közút Zrt. –
nagy valószínûséggel még az idén – felújítja, leaszfaltozza a Dózsa György utca elsõ 800 méterét. Ez azért is nagyon jó hír, mert már a képviselõ-testület is foglalkozott ennek az útszakasznak a tragikus állapotával. Kerestük a forrást,
hogyan tudnánk legalább az OMK-ig eltüntetni
a szinte szétesett út nyomait. Nos, úgy tûnik,
megoldódik ez a problémánk is. Köszönet érte.
Szeptember 22-én, a Kulturális Örökség
Napjai programsorozatban, a Petõfi szülõi házban Kossuth Lajos életútját bemutató kiállítás
nyílt, amelynek keretében a Kossuth díszpolgárságát igényesen ábrázoló könyv bemutatójára is sor került – a szerzõ: Gavlik István közremûködésével. A kiállítás és a könyvbemutató
bizony több érdeklõdõt érdemelt volna!
Kérem Önöket, hogy az ‘56-os forradalom
évfordulóján ismét emlékezzünk együtt, és az

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013. SZEPTEMBER
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013. szeptember 18-án ülést
tartott, amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsõ alpolgármester,
Csikós Lászlóné, Lázár József, Ispán Ignác, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea
képviselõk.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk: Bencze
István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné,
Lázár József, Ispán Ignác, dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselõk.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
129/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
3./ 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérõl szóló beszámoló
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetésérõl szóló 1/2013. (I. 31.) rendelet módosítása
5./ Intézkedési terv Dömsöd nagyközség
közbiztonsága érdekében
6./ A „Közalapítvány Dömsöd Nagyközség
Közbiztonságáért” egyesítése a „Dömsödért”
Alapítvánnyal
7./ Elismerõ oklevél adományozása
8./ „Kutyamenhely” telephely biztosítása
9./ A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ bérleti díjainak felülvizsgálata
10./ A dömsödi 3271 hrsz-ú ingatlanon lé-

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
Október 24-én csütörtökön
14-15 óráig

SZABÓ ANDREA
képviselõ asszony, az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ
ünnepség után örüljünk együtt a polgármesteri
hivatal elõtti tér megújulásának és annak ünnepélyes használatba vételének!
Bencze István
võ elidegenítési és terhelési tilalom törlése
11./ Az önkormányzat tulajdonát képezõ mozi épületének hasznosítása
12./ Dömsöd, Bajcsy Zs. út 1. sz. 716 hrsz-ú
ingatlan megvételre felajánlás
13./ Dömsödi Hírnök elektronikus megjelenésének kérdése
14./ A községgazdálkodási csoport bõvítése
parkgondozó munkakörrel
15./ A Ráckevei Járásbíróság és Ráckevei
Ügyészség jövõje
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
130/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
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(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
131/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
3./ 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérõl szóló beszámoló
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
132/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérõl szóló beszámolót az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetésérõl szóló 1/2013. (I. 31.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következõ rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 10/2013. (IX. 30.)
rendelete az önkormányzat és intézménye
2013. évi költségvetésérõl szóló 1/2013.
(I. 31.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2013. szept. 30. napján.
A rendelet hatályos: 2013. szept. 30. napjától.
5./ Intézkedési terv Dömsöd nagyközség
közbiztonsága érdekében
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
133/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a település közbiztonságának javítása, az egyes a közbiztonság érdekében tevékenykedõ szervezetek helyi tevékenységének
összehangolása érdekében Közbiztonsági Fórumot hív életre.
A Közbiztonsági Fórum havonta egyszer
tartja ülését, arra meghívásra kerülnek a Ráckevei Rendõrkapitányság, ezen belül is kiemelten
a dömsödi körzeti megbízotti iroda képviselõi, a
Dömsödi Polgárõrség, a közterület-felügyelõ.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzõt, hogy a Közbiztonsági Fórumot megszervezze, és azon az önkormányzatot képviseljék.
Felelõs: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: folyamatos
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(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
134/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete jelen határozat melléklete szerinti Együttmûködési Megállapodást köt a
Dömsödi Polgárõrséggel.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert az együttmûködési megállapodás aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos; a megállapodás aláírására 2013. szeptember 30-ig
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
135/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a települési térfigyelõ rendszer
hasznosságát felismerve kiemelten kezeli a térfigyelõ rendszer bõvítésének lehetõségét.
A képviselõ-testület költségvetésének tervezése során minden évben vizsgálja a rendszer
bõvítésének finanszírozását, a megnyíló pályázatokon lehetõsége szerint indul, továbbá fogadja kimondottan a térfigyelõ-rendszer fejlesztésére irányuló felajánlásokat.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: folyamatos
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
136/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete SIGMOID ZsaruCAR Camera
típusú rendszámfelismerõ rendszert vásárol a
Sigmoid Kft.-tõl bruttó 390.000 Ft értékben.
A képviselõ-testület a rendszer üzemeltetéséhez szükséges online adatkapcsolat havi költségét az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a beszerzés lebonyolítására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos; a beszerzésre 2013.
szeptember 30-ig
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
137/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete szándékát fejezi ki, hogy egy
önkormányzati tulajdonú, de a rendõrség által
kizárólag Dömsöd Nagyközség területén üzemeltetett rendõrségi gépjármûvet vásárol.
A képviselõ-testület e célból támogatást kér a
Dömsödért Közalapítvány kuratóriumától, valamint adománygyûjtõ tevékenységét e célból
szervezi.

A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy folytasson tárgyalást
a Ráckevei Rendõrkapitánysággal és a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánysággal a késõbbi üzemeltetés feltételeirõl.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos
6./ A „Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért” egyesítése a „Dömsödért” Alapítvánnyal
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
138/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a település közbiztonságával kapcsolatos feladatainak hatékonyabb ellátása, ezen feladatok támogatásának eredményesebb megszervezése érdekében a Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért
elnevezésû alapítványának egyesítését kéri a
Budapest Környéki Törvényszéktõl.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy az alapítványok
egyesítése érdekében eljárjon.
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Dömsödért Alapítvány
alapító okiratát jelen határozat melléklete szerint módosítja.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy az alapító okirat módosítása ügyében eljárjon.
III. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Közalapítvány Dömsöd
Nagyközség Közbiztonságáért alapítványának a
megszûnése után fennmaradó tiszta vagyonát a
település közbiztonsági feladatainak támogatása
céljából átadja a Dömsödért Alapítvány részére.
A képviselõ-testület egyben kérelmezi a
Dömsödért Alapítvány kuratóriumánál, hogy
ezen összeget rendõrségi használatú gépjármû
céljára fordítsa.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
7./ Elismerõ oklevél adományozása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
139/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a település közbiztonsága érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként a
Dömsödi Polgárõrséggel közösen elismerõ oklevelet adományoz az alábbi személyeknek:
A Dömsödi Polgárõrség tagjainak 15 éves
szolgálat után: Brassó József, Gesztelyi Péter,
20 éves szolgálat után: Józan András, Szabó József, Szigeti Barnabás, Tárkányi Béla.
A Ráckevei Rendõrkapitányság jelenlegi és
volt tagjai: Lacza Sándor, Kamrás Gábor,
Czikora András, Grósz János, Kiss Miklós,
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
Tabajdi Lajos (özvegye), Láng Lóránt, Bálint
Attila, Odor Zoltán, Balázs Csaba, Kajdácsi Imre, Laczó Csaba, Papp Zsolt, Baka Miklós,
Rogocz Zoltán, Józsa Norbert.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy az elismerõ okleveleket a Dömsödi Polgárõrség elnökével közösen aláírja, és azok ünnepélyes átadásáról gondoskodjon.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
8./ „Kutyamenhely” telephely biztosítása
A Képviselõ-testület a napirendi pont keretében döntést nem hozott.
9./ A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ bérleti díjainak felülvizsgálata
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következõ határozatot:
140/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ 2013. augusztus 15-tõl érvényes
bérleti díjainak mértékét a következõk szerint
határozza meg:
Bérleti díj mértéke
Nagyterem –
bál és lakodalom
62.500 Ft/alkalom
Nagyterem – konferencia 6.000 Ft/óra
Kamaraterem
6.000 Ft/óra
Büfé
12.500 Ft/alkalom
Tanácsterem
3.500 Ft/óra
Aula
árusítási vagy kiállítási célú tevékenység
esetén 10.000 Ft/alk.
minden más esetben
45.000 Ft/alkalom
Egy alkalomnak minõsül a bérlet kezdõ idõpontjától számított minden megkezdett 12 órás
idõtartam.
A kamaraterem és tanácsterem zenés- táncos
rendezvények megtartására nem adhatók bérbe.
Felelõs: intézményvezetõ
Határidõ: 2013. október 1-tõl
10./ A dömsödi 3271 hrsz-ú ingatlanon lévõ elidegenítési és terhelési tilalom törlése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
141/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a dömsödi 3271 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben Dömsöd, Rigó utca 27. szám alatt található,
az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerüljön. A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a törlés iránt intézkedjen.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. október 1-ig
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11./ Az önkormányzat tulajdonát képezõ
mozi épületének hasznosítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
142/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert, hogy az ülést követõ két hétben
kutassa fel a mozi elõterjesztés szerinti hasznosításához szükséges megoldási módokat, valamint térképezze fel a megvalósítást követõ üzemeltetési lehetõségeket.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. október 3.
12./ Dömsöd, Bajcsy Zs. út 1. sz. 716 hrsz-ú
ingatlan megvételre felajánlás
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
143/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete megvásárolja dr. Szabó Gáborné dömsödi lakostól az õ tulajdonát képezõ
dömsödi 716 hrsz-ú belterületi ingatlant. Az ingatlan vételárát a felek bruttó 3.000.000 Ft
összegben határozzák meg.
A képviselõ-testület az ingatlan tulajdonjog
átruházásával járó ügyvédi és ingatlan-nyilvántartási költségeit az önkormányzat költségvetésébõl fedezi.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy az adásvételi szerzõdést aláírja és a jogügylet kapcsán eljárjon.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. október 31-ig
13./ Dömsödi Hírnök elektronikus megjelenésének kérdése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
144/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete ismételten engedélyezi, hogy a
Dömsödi Hírnök lapszámai megjelenjenek a
www.domsod.hu címû önkormányzati internetes portálon azzal, hogy az internetes lapszám
az újság nyomdai változatának megjelenését követõ két hét elteltével kerüljön fel az internetre.
Felelõs: Bencze István polgármester;
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal
14./ A községgazdálkodási csoport bõvítése parkgondozó munkakörrel
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
145/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete napi 6 órás munkaidejû parkgondozó munkakör elnevezéssel egy fõ álláshelyet hoz létre a községgazdálkodási csoporton belül.
A képviselõ-testület egyben a munkakör betöltéséhez szükséges pályázatot ír ki. A pályázat
beadási határidejét a képviselõ-testület 15 napban határozza meg.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
15./ A Ráckevei Járásbíróság és Ráckevei
Ügyészség jövõje
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
146/2013. (IX. 18.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a település lakosságának
nevében is tiltakozását fejezi ki az 1431/2013.
(VII. 10.) számú kormányhatározatban foglaltak ellen, amely szerint a Ráckevei Járásbíróság
és a Ráckevei Ügyészség székhelye Szigetszentmiklósra kerülne. Ezen döntés végrehajtása a Ráckevei Járás valamennyi települését hátrányosan érinti, kapcsolódó munkahelyek, szolgáltatások megszûnését eredményezi, a járás lakosainak ügyintézése a távolság miatt nehézkessé, költségesebbé, idõigényessé válik.
II. A képviselõ-testület – a ráckevei járás önkormányzataival közösen – tisztelettel kéri Magyarország Kormányát, hogy változtassa meg
tervét, és – a két járás lakosságának arányát alapul véve – Ráckevén is mûködtessen járásbíróságot és járási ügyészséget.
III. A képviselõ-testület felhatalmazza Ráckeve Város polgármesterét, hogy a kérést tartalmazó határozatot – a többi település döntésével
együtt – továbbítsa a Kormányhoz.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2013. szeptember 30.
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2013. október 24.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján, és az önkormányzati honlapon teszszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is
közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán
jegyzõ
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Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat – 2014
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90. születésnapja
alkalmából
tisztelettel és szeretettel köszöntöm

Tisztelt Pályázók!

Kovács Sándorné

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Testülete idén is döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
A pályázati kiírás teljes szövege a http://www.emet.gov.hu/
hatter_1/bursa_hungarica2 oldalról letölthetõ, illetve a Gyermekjóléti
Szolgálatnál felvilágosítás kérhetõ.

szül.: Lukácsi Krisztinát !

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: http://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot – az önkormányzat
által meghatározott szükséges mellékletekkel együtt – kinyomtatva és
aláírva a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatnál kell benyújtani 2013. november 15-ig.

Tinike néni 1923. október 20-án született Dömsödön.
Tájékozottsága, józan gondolkodása, szorgalma ma is jellemzõ
mindennapjaira.
Hosszú évei alatt felgyülemlett emlékeit ma is szívesen osztja
meg az érdeklõdõ fiatal generációkkal.
Csodás ahogyan mindig megtalálja annak módját és lehetõségét, hogy mit tehet a közjó javára.

Kedves Tinike néni!
Isten éltesse, erõben, egészségben,
boldogságban és békességben!
Vass Ilona felelõs szerkesztõ

Pályázati pénzbõl újítják…
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével
2012-tõl igénybe vehetõ támogatásból. A pályázat megnevezése: Polgármesteri Hivatal környezetének rendezése.

A dömsödi községháza 1873-ban épült. Arculatát, patináját megõrizte,
s napjainkban is eredeti rendeltetésének megfelelõen funkcionál. Maga az
épület központi helyet foglal el a református templom, a parókia és az
egykori Fészek vendéglõ és Postai távirda szomszédságában. Ezek a
létesítmények, számos más jelentõs épülettel, csomóponttal Dömsöd
történelmi tengelyét jelképezik. Ezért Dömsöd község képviselõi szívügyüknek tekintik eme történelmi „tengely” megõrzését, szépítését.
2013 szeptemberében kezdõdött meg annak az EU-s (LEADER)
falumegújításra és -fejlesztésre szóló pályázatnak a kivitelezése, mely a
polgármesteri hivatal elõtti tér felújítását célozta meg. Szigorú elõírások
kötelezik a pályázót, meghatározva azt is, hogy kizárólag akkora területet
újíthat fel, amekkora a terület helyrajzi számán szerepel. Az elnyert
összeg 14 016 347 Ft, melyben a térkövezés mellett a vízelvezetés, tereprendezés, új növényzet telepítése is szerepel.
A tervek gondos elõkészítésének köszönhetõ, hogy az a kerítés, mely
az 1930-as évektõl a parkot szegélyezte, részleteiben továbbra is megmarad. (Ilyen kerítéselemekkel találkozunk a gyermekorvosi rendelõnél
és a Duna-parton álló Petõfi-fánál is.) A polgármesteri hivatal irányából
megnyílik a park, míg az út felõl szolid védelemként megmarad a kerítés.
Ezáltal a parkban álló zászlótartó, valamint Szentgyörgyi Lajos szobrászmûvész 1923-ban készített emlékmûve szervesen kapcsolódik a
hivatal épületéhez, mindkét emlékmû térkõvel kiemelésre kerül.
A dömsödi református gyülekezet szintén szívügyének tekinti a templom és a templomkert megóvását. Ezért igazodva a hivatal elõtti út és járdaszakaszok felújításához, a templom melletti járdaszakaszt (mely helyrajzilag már nem tartozik a hivatal elõtti területhez) felújítja.
Pályázati pénzbõl és önerõbõl, közös összefogással szépül évrõl évre
Dömsöd történelminek mondható faluközpontja.
-V.I.-
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VÁSÁRNAPTÁR
Országos állat- és
kirakodóvásár
2013. október–
november–december
Október 20. (vasárnap) Dunaföldvár
Október 27. (vasárnap) Dömötör-napi
vásár Nagykõrös
Október 27. (vasárnap) Kunszentmiklós
Október 28. (hétfõ) Kecel
November 03. (vasárnap) Lajosmizse
December 01. (vasárnap) Lajosmizse
December 01. (vasárnap) Andrásnapi vásár Nagykõrös

K ÖSZÖNET
Köszönöm a két szomszéd családnak, a Polgárõrségnek, a Rendõrségnek, hogy segítségemre siettek, helytálltak.
Sebestyén Sándorné

Születésnapodon kívánunk sok szépet,
legyen vidám, derûs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
légy boldog sokáig ezen a világon!

Izsák Gáborné sz. Nagy Irént
40. születésnapja alkalmából
sok szeretettel köszönti:
Fia: Gábor és barátnõje;
valamint Édesanyja
és Bátyja

A Dömsödi Általános
Ipartestület hirdetése
A Dömsödi Általános Ipartestület bérbeadja 2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13. sz.
alatt található üzlethelyiségét és
nagytermét.
Érdeklõdni lehet:
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
06 24 435 416
06 70 318 6325
ipartestulet.d@pr.hu
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Összefogás katolikus
templomunkért
A római katolikus
templom
Dömsöd
„történelmi”
központjában, 1928-ban
Óvári Artúr tervei
alapján épült. Az építkezés megszervezését, az anyagi fedezet
megteremtését a gyülekezet és a gyülekezet plébánosa egyaránt szívügyének tekintette. Alázattal és
kitartással végezték
munkájukat. A belsõ
tér ma is látható arculatát 1939-ben alakították ki. A Pesterzsébeti Szent Erzsébettemplom régi fõoltárát kapta meg a dömsödi templom ajándékba. Mérete nagynak bizonyult, ezért átalakításra szorult. Ebben a munkában
az itt állomásozó lengyel menekült katonák segédkeztek, s a nagy oltár
megmaradt anyagából mellékoltárt készítettek Szûz Mária tiszteletére.
Ennek emlékére a Czestochowai Szûz Mária kegykép másolatát helyezték el az oltár mellett.
Példás ez az összefogás, melyet a hit és az egymás iránti szeretet indított útjára.
Ma ugyanerre a hitre, szeretetre és összefogásra van szükség ahhoz, hogy a templomot megmenthessük. A Szent Mártonnak szentelt katolikus templom településünk része, nap mint nap járunk el
elõtte, s a falai közt elhangzott imák, misék megnyugvást nyújtanak a betérõnek.
A 85 éves épület komoly felújításra, tatarozásra szorul. A talaj természetes mozgásáról a templom falain szemmel láthatóan egyre mélyülõ repedések árulkodnak, mely kihat a festett ablakok állapotának
romlására is. A felújítás nem tûr halasztást!
Erre a nemes célra 40 milliós EU-s pályázatot nyert az egyházközség, melynek 10%-át, azaz 4 millió Ft-ot novemberig a gyülekezetnek
önerõbõl kell elõteremteni. A Palka József üvegmûvész által készített
ablakok restaurálása szintén financiális érintettségû, melyet a pályázaton elnyert összeg nem tartalmaz. Ez a tény jelentõsen megemeli az
anyagi terheket, hiszen az öt darab színes alakos ablaküveg egyenkénti
javítása 500 000 Ft -ot, míg a hét darab egyszerû ólombetétes ablaküveg felújítása egyenként 360 000 Ft-ot jelent.
Sok dömsödi és Dömsödrõl elszármazott család, felekezeti hovatartozásától függetlenül fordul felelõsséggel ehhez a nemes ügyhöz.
Az önrészhez szükséges 4 millió forint elõteremtésére adományaikat
csekken is felajánlhatják.
Mindazok, akik az õsök példáján indíttatást éreznek arra, hogy segítséget nyújtsanak a felújításra elnyert összeg 10%-ának elõteremtésében, csekket a plébánián ügyfélfogadási idõben (hétfõ, szerda, péntek
9-11-ig), illetve a templom nyitva tartása alatt a bejáratnál kihelyezett
asztalkáról vihetnek.
Amennyiben valakinek anyagi lehetõségei adottak és indíttatást érez
bármely ablak „örökbefogadására”, az adományozó neve feltüntetésre
kerül.
-V.I.-
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Ünnepeltünk óvodánkban
A nyárvége és az õsz sorra hozta az ünneplésre méltó alkalmakat intézményünkben.
Augusztus 28-án óvodavezetõnket, Orosz Lajosnét köszöntöttük abból
az alkalomból, hogy 25 éve látja el óvodánk vezetõi teendõit.

Szeptember 6-án 3 kolléga 25. évi jubileumi ünnepségét tartottuk, és
köszöntöttük Madarász Máriát, Tóthné Kalló Juditot és Sas Gábort. Közalkalmazotti jogviszonyban eltölteni 25 évet, ez ma már nagyon ritka dolog. Ezért is nagy esemény ez intézményünkben, hiszen most háromszorosan is gratulálhattunk. Munkájukhoz továbbra is kívánunk nagyon jó
egészséget, sok sikert!

Aranyosi Ervin:

Jó kívánság
Tündéri szépet szívbõl jövõt,
kívánok néktek egy méltóbb jövõt.
Álmokat szövõ éjjeleket,
utat mutató égi jelet.
Arannyá váló nappalokat,
szemeitekre szálló szép álmokat.
S mindent mit szívetek nagyra becsül,
legyen a tiétek egy éven belül!
Kedves Marika!
Köszönteni gyûltünk össze, és megköszönni a 25 év alatt értünk és intézményünk fejlõdéséért végzett munkádat. Hosszú idõ a 25 év, fõleg vezetõi pozícióban, ahol emberekkel kell dolgozni, épületeket kell folyamatosan olyan állapotban tartani, hogy az otthont adjon azoknak, akik itt élik
életük nagy részét. Nagyon összetett munka a tiéd, és nagy felelõsséggel
jár. Mindannyian tudjuk, fõleg azok, akik végig itt voltunk a 25 év alatt,
hogy idõdet, energiádat nem kímélve, szakmai és emberi törekvéseiddel
nagyon sokat tettél óvodánk hírnevének öregbítéséért.
„Nem az a fontos, hogy hány év volt az életedben, hanem az, hogy élted
meg ezeket.”
Te tevékenyen, segítõkészséggel, odafigyeléssel, pontossággal… és
még sorolhatnám – tetted a dolgodat. Szeretnénk, ha még nagyon sokáig
köztünk lennél, és továbbra is ilyen színvonalon vezetnéd az
intézményünket. Ehhez kívánunk nagyon jó egészséget,
rengeteg türelmet és
végtelen szeretetet.
Sok szeretettel gratulálok kollégáim és
a magam nevében!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az ünnepség szervezõinek,
segítõinek és nem utolsósorban a színvonalas mûsor résztvevõinek!
Németh Józsefné, Marika óvó néni
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Nyári napközis tábor
Idén nyáron is megrendezte a Gyermekbarát Egyesület és Gyermekjóléti Szolgálat a nyári napközis tábort. Kétszer egy hétig tartott a szabadidõs foglalkozás, a Csónaktároló kertjében.
A tábor ideje alatt a legmagasabb gyermeklétszám 30 fõ volt, 6-16
éves korig.
Biciklitúrák (Ráckevére és Apajra), kézmûves foglalkozások, csapatjátékok, vetélkedõk színesítették a táborlakók napjait. Volt filmvetí-

tés is, melyet az OMK kistermében bonyolítottunk le, és pizzát is sütöttünk.
Köszönetet mondunk az önkéntes, önzetlen segítõknek és támogatóknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ilyen formában a program megvalósulása.

Nemzetközi projekt
Örömmel tudatom, hogy ismét nyertünk egy nemzetközi projektet „Aktív,
sportos, egészséges élet” címmel. Ez egy nagyon sokoldalú projekt, melyben tanulóink nem csupán sportolnak, de más érdekes tevékenységeket is végre kell
hogy hajtsanak.
Mivel minden testnevelésórán futnak tanulóink, ezeket a kilométereket öszszeadjuk, és egy képzeletbeli utazásra indulunk egy képzeletbeli térképen az éppen aktuális partnerországba. Elsõ találkozónk Portugáliában lesz, melyen igazgatónõvel képviseljük iskolánkat. Az odaúthoz szükséges kilométerek már
majdnem Portugáliánál tartanak.
Természetesen az elsõ találkozónkon mutatjuk be egymásnak az országunkat,
iskolánkat röviden egy Power Pointos bemutatóval.
A késõbbiek során hagyományos játékokat elevenítünk fel, melybõl DVD-s
bemutató készül. A legjobb képekbõl pedig elkészítjük a 2014-es naptárt.
Élsportolókat hívunk meg, akik a sport fontosságáról, annak hatásáról az életükre, pályafutásukra, valamint a sportszerûség fontosságáról beszélgetnek a
gyerekekkel.
Ezenkívül az egészséges élet, egészséges táplálkozás is fontos, kutakodásra serkenti õket. Ennek keretén belül feltérképezzük a gyerekek táplálkozási szokásait.
A két év során természetesen arra serkentjük tanulóinkat, hogy a tömegkommunikációs eszközökön keresztül „társalogjanak” a partnerország tanulóival,
ezzel is fejlesztve kapcsolatteremtõ készségüket. Reményeink szerint eközben
idegennyelv-használatuk is fejlõdik, szókincsük gyarapszik, megismerhetik a
másik ország kultúráját, és toleranciakészségük arra a szintre fejlõdik, mely
szükséges a békés egymás mellett éléshez.
A projektben elvégzett munkáról, azok eredményeirõl folyamatosan fogok tájékoztatni mind a Dömsödi Hírnök hasábjain, mind pedig az iskola weboldalán:
http://www.domsodisuli.eoldal.hu.
Aki szeretné megtekinteni az elmúlt évben zárt projektünkrõl készült képeket,
és olvasni az elvégzett munkákról, az megtekintheti a http://www.comeniuseucultur.eoldal.hu/ weboldalon.

Gyermekbarát Egyesület

Felhívás rajzversenyre!
A Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
és a Gyermekbarát Egyesület rajzversenyt hirdet általános iskolás gyerekeknek.
Az alkotások témája: Szent Márton püspök életébõl jelenetek, Márton-napi hagyományok.

„Ki Márton napján libát nem
eszik, egész évben éhezik!”

Márton-napi kézmûves foglalkozás
Idõpont: 2013. november 9. szombat 10-12 óráig
Helyszín: Petõfi szülõi ház (Dömsöd, Petõfi utca)
Programok:
• Márton püspök választás
• Mire jó a libatoll?
• „Libatömés”
• Lámpáskészítés
• Márton-napi rajzverseny eredményhirdetése
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk:
Gyermekbarát Egyesület Dömsöd,
Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
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Civil egyesület kedvenceinkért
Sokszor összeszorul a szívem, mikor céltalanul kódorgó, gazdáját keresõ vagy váró kutyát látok az út mentén, vagy akár a határban. Bele sem merek gondolni további sorsukba …
Begyûjtés, elszállítás, s a vége szomorú.
A Dömsödi Kedvencekért Egyesület gazdátlan jószágok helyzetének javítására alakult. Errõl kérdeztem Picard Annát, az egyesület elnökét.
– Honnan jött az ötlet, hogy ezeknek az állatoknak a megsegítésére szervezetet hozzanak létre?
– Az alapítás ötletadói Kaszner Éva és jómagam voltunk. Az ok
egyszerû és megdöbbentõ volt. Miután a faluban sokan tudják,
hogy kedvelem a kutyákat, többször jelezték, hogy a településen
sintér dolgozik. Egy kis utánajárást követõen kiderült, hogy a kutyák elszállításukat követõen nem gazdakeresõ programba kerülnek, hanem elaltatják õket. Amint erre fény derült, az önkormányzat azonnal szerzõdést bontott a céggel. És miután az önkormányzatokat jogszabály kötelezi, hogy mindenképp valamilyen szervezettel szerzõdésben kell állniuk, mi akkor tettünk pontot az egyesület létrehozásának gondolatára. Együttmûködési megállapodást
kötöttünk és azóta közösen próbáljuk megoldani a kutyák macskák sorsát.
– Mi az egyesület mûködésének lényege?
– Abban különbözünk a menhelyektõl, hogy minden kedvencnek gazdát találunk. Mivel állami támogatásban is részesülnek az
ilyen típusú egyesületek, fontos, hogy az állat sorsa nyomon követhetõ legyen. Nálunk már ez jól mûködik, hiszen azokat az állatokat, amelyeket már örökbe tudtunk adni, azokról a mai napig tudunk, gazdáik folyamatosan küldik a képeket róluk.
Szervezetünk, pályázatok által nemcsak a kutyatartást célozza
meg, hanem munkahelyteremtõ szándékú is lesz. Gyermekeknek,
óvodásoknak és iskolásoknak állatvédelemmel, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos felvilágosító oktatásokat szeretnénk tartani, kint a helyszínen.
– Kapnak-e segítséget az egyesület mûködtetéséhez, ha igen
ezek milyen jellegûek?
– A kivitelezéshez maximális segítséget nyújt Dömsöd Község
Önkormányzata, Bencze István polgármester úr, dr. Bencze Zoltán jegyzõ, a közterület-felügyelet munkatársai: Földvári Attila és
Pongrácz József és azok a civil emberek, akik a belépésükkel támogatnak minket (egyesületi tagdíj: 500 Ft). A településen dolgozó három állatorvos nagy segítségünkre van az állatok egészségügyi ellátása tekintetében. Van aki kétkezi munkával szeretne segítségünkre lenni és van olyan vállalkozó, aki vasanyagot ajánlott
fel a kennelek építéséhez, másvalaki pedig a parkosításban ígért
segítséget. Voltak olyan cégek, amelyek nagyobb összeget ajánlottak fel, de ehhez csak akkor tudunk majd hozzájutni, amint a
hivatalos papírjaink megérkeznek a cégbíróságtól.
– Lehet-e tudni, hogy hol lesz a telephely?
– Folyamatosan keressük és egyeztetünk a lehetséges helyszínekkel kapcsolatosan. Igazából olyan helyet keresünk, ahol nincs
a közelben lakóingatlan, van közmû és jól megközelíthetõ. Az állatokat kennelben fogjuk tartani, melyekhez nagy kifutókat tervezünk.
– Mûködhet-e telephely nélkül egy ilyen egyesület?
– Tudni kell, hogy az ilyen jellegû civil szervezetek és egyesületek 90%-a mögött nem áll telephely. Mûködésük ideiglenes befogadó hálózattal oldható meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van

néhány ideiglenes örökbefogadó és addig marad nála az állat,
amíg gazdát nem találunk a kis kedvenc számára. Egyesületünk
átmeneti jelleggel, jelenleg így mûködik, míg meg nem találjuk a
megfelelõ területet telephely kialakítására.
– Mi történik azokkal az állatokkal, amelyek bekerülnek a
rendszerbe?
– Elsõként kéthetes karanténidõ van. Ez alatt nem csippelünk,
nem oltunk, nem ivartalanítunk. Ez a két hét a törvény által elõírt
várakozási idõ, amíg hirdetni kell a jószágot, és a gazdája jelentkezhet érte. Ha az eredeti gazda jelentkezik, igazolnia kell, hogy
az állat az õ tulajdona. Ha nem rendelkezik okiratokkal, akkor az
egyesület olyan kötelezvénnyel adja ki, hogy azokat egy hónapon
belül rendezze le. Amennyiben erre nem kerül sor, az egyesületnek az is jogában áll, hogy a gondatlan gazdát megbírságolják.
– Milyen tapasztalataik vannak megalakulásuk óta?
– A dömsödiek kb. 50%-a tudja, hogy ha elveszett vagy talált
kutyáról van szó, akkor bennünket megkereshetnek. Az önkormányzattal közösen jól tudunk együttmûködni, és más települések önkormányzatai is megkerestek már, jelezve együttmûködési
szándékukat.
Dömsödön sok olyan ember van, aki szereti az állatokat. Ezért a
legjobb dolog az, amikor gazdit találunk a kedvenceknek!
-V.I.-

Állatorvosi rendelõ
Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24.
(bejárat a Bocskai u. felõl, a Horváth-kert mellett)
Betegellátás, védõoltások beadása,
Mikrochip-beültetés, állatútlevél kiállítása,
Lágysebészeti mûtétek
(ivartalanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.),
Ultrahangos fogkõeltávolítás,
Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

Rendelési idõ:
hétfõ, szerda, péntek: 17.30–18.30,
szombat: 8.00–10.00
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BESZÁMOLÓK
a Dömsödi Polgárõrség szeptember havi eseményeirõl
2013. szeptember 17-én a Dózsa György úton
egy motoros (feltehetõen rosszullét miatt) balesetet
szenvedett, amit az utcában lakók észleltek, a sérült
segítségére siettek és mentõt hívtak. A polgárõrök
kiérkezésekor értesítették a rendõröket, akik rövidesen megérkeztek és rögzítették a baleset körülményeit. A mentõben megvizsgálták a beteget,
majd kórházba szállították.
Bár jelen esetben nem lett következménye a
sérült elmozdításának, felültetésének és felállításának, ezúton szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a mentõk megérkezése elõtt mindig tartsák szem elõtt a következõket:
A sérültet a legkisebb gyanú esetén is kezelje gerincsérültként! Fájó
hát vagy nyak-, végtagzsibbadás, izomgyengeség jellemzi. Elsõsegély:
a sérültet ne mozgassa, nyugtassa a segítség megérkezéséig!
A bukósisakot csak abban az esetben veheti le a motoros fejérõl, ha:
– Eszméletlen a sérült, és a sisakon keresztül nem tudja biztosítani az átjárható légutakat (vérzés, hányás).
– Elégtelenül vagy nem lélegzik a motoros.
Amennyiben nem biztos az elsõsegélynyújtás módjában, a baleset
észlelésekor hívja a mentõszolgálatot és kérjen tanácsot!
2013. szeptember 15-én, vasárnap 14 óra körül lakossági bejelentés
érkezett a polgárõrséghez, miszerint Dömsöd Szõlõhegy üdülõ részén
két helyi lakos bent tartózkodik egy ingatlanban, ahol mûszaki cikkek
vannak kikészítve a ház elé. Két szomszéd észlelte a cselekményt, és õk
értesítettek minket. Megzavarták a két elkövetõt, akik erre elhagyták a
helyszínt, és kézikocsit húzva, sietve távoztak. Az egyik szemtanú
messzirõl követte õket és folyamatosan tájékoztatott minket, hogy merre haladnak. A település belterületén, egy keresztezõdésben utolértük és
feltartottuk õket a rendõrök érkezéséig, majd együtt visszamentünk a
helyszínre, ahol megtörtént a helyszínelés, és elszállították a két feltételezett tettest.
Ugyanezen a napon este 9 óra körül érkezett bejelentés Polgárõrségünkhöz, hogy egy Szabadság utcai ingatlanban rablást kíséreltek meg.
A szomszédok értesítettek bennünket, hogy egy nyugdíjas korú hölgyet
bántalmaztak és otthonába betörtek. Két fõ polgárõr a helyszínre sietett,
akik észlelték az idõs hölgy fejsérülését. A szomszédok elmondása alapján két ember futva menekült a helyszínrõl, akiket futva és autóval követtek a polgárõrök, közben telefonon értesítették a szolgálaton kívüli
rendõrt, Laczó Csaba ftzls-t, aki saját autójával sietett a segítségükre.
Majd a település központjában egy kivilágítatlan utcában a két menekülõt utolérték és Laczó Csaba segítségével feltartóztatták. A helyszínre érkezõ szolgálatban lévõ rendõröknek átadták a két elkövetõt. Az elfogás
idején riasztott további két polgárõr is kiérkezett, akik, míg a rendõri intézkedés tartott, visszamentek a sértett otthonába, hogy biztosítsák a
helyszínt a rendõr technikus kollégáknak.
2013. szeptember 17-én, kedden, éjfél után Dömsöd belterületén a
polgárõr szolgálat észlelt egy férfit, aki gyanúsan viselkedett, valamint a
polgárõr autó láttán menekülni kezdett. Az autóból észrevették, hogy valamit eldob a kezébõl menekülés közben. A polgárõrök felismerték a
személyt, aki már többször került a rendõrség és a polgárõrség látókörébe bûncselekmények által. Az eldobott csomag átvizsgálásakor azt tapasztalták, hogy az feltehetõen betöréshez használatos eszközöket tartalmaz. A rendõröket értesítették, akik lefoglalták a talált tárgyakat. Ezután
a polgárõrök továbbra is szemmel tartották a helyszínt, ahová az illetõ
kb. 1 óra múlva vissza is tért a kellékeiért. A polgárõrök a helyszínen tartották, majd ismét értesítették a rendõröket, akik elvitték kihallgatásra. A

tettest a polgárõrök felismerték, az elmúlt 3 hónapban már többször lett
betörésen rajtakapva, vagy a helyszínen, vagy menekülés közben.
2013. szeptember 27-én, délután a Pest Megyei Polgárõr Szövetség
járási koordinátora, Varga József telefonon tájékoztatta polgárõrségünket, hogy egy 14 éves kislány eltûnt egy 29 éves, már körözés alatt álló
férfival. Információk alapján a Ráckeve területén lévõ Angyali-szigeten
bujkálnak, ehhez kérnek segítséget. Erre a felkérésre azonnal reagáltunk,
polgárõrségünktõl kivonult 4 fõ és egy dömsödi lakos, akinek a szigeten
évek óta van helyismerete. Helyszínre menet felvettük a kapcsolatot a
Ráckevei Rendõrkapitánysággal, akik tájékoztattak, hogy több polgárõrség is úton van, valamint már rendõrök vannak a szigeten. Ugyanekkor
felhívtuk a kiskunlacházi természetõrt, aki motorcsónakkal, helyismerettel rendelkezik, továbbá szükség esetén azonnal mozgósítható. A
rendõrség a területen megtartotta az eligazítást, a Ráckevei Polgárõrség
fantomképe segítségével. Eligazítás után szétszóródtunk a szigeten. Telefonos értesítésre a természetõr a helyszínre érkezett. Dömsödi polgárõrök motorcsónakkal figyelték az Angyali-sziget és a kiskunlacházi oldal közötti vízszakaszt. A természetõr pedig a sziget és Ráckeve közötti
vízszakaszt biztosította a vízrõl. Amennyiben ezen az úton próbálnának
menekülni, a csónakok fel tudják tartóztatni. A szárazföldi felderítés
gyalogosan történt, fénykép alapján érdeklõdtünk a keresettek hollétérõl.
Lakossági kérdések alapján egyre közelebb kerültünk ahhoz az épülethez, ahol a keresett személyek feltételezhetõen tartózkodtak. Amikor a
dömsödi polgárõrök számára biztossá vált, hogy melyik házban rejtõzködnek, mobilon értesítették a szigeten lévõ rendõröket. A természetõr a
rendõröket csónakkal a helyszínre szállította. Körbekerítettük az épületet. A rendõrökkel együtt bementünk az udvarba, elõhívtuk a körözött
személyt, akit letartóztattak. A keresett fiatalkorú nõre is a lakásban találtunk rá jó egészségi állapotban. A motorcsónakok segítségével a körözött személyeket elszállítottuk, majd a Ráckevei Rendõrkapitányságon elõállításuk megkezdõdött.
Résztvevõk:
Szigetújfalu Polgárõrsége: Koós József, id. Pálfi Kálmán, ifj. Pálfi
Kálmán
Kiskunlacháza Polgárõrség: Hályas Mihályné, Nyéki Anna
Ráckevei Polgárõrség: Incze Károly, Kozmáné Cseh Fruzsina elnök,
Nagy Ferenc, Serki Mónika
Dömsödi Polgárõrség: dr. Bencze Zoltán, Csányi Krisztián, Klszák Tamás elnök, ifj. Pongrácz József és egy civil személy Bazsó László
Kiskunlacházi természetõr: Pfeifer Rikárd
Ráckevei Rendõrkapitányságtól 4 fõ rendõr
2013. szeptember 28-án, szombaton délelõtt a Béke téren megrendezett Mihály-napi vásár helyszínét biztosítottuk, lezártuk a teret a vásár
biztonságos megrendezése érdekében.
A 14 órától kezdõdõ szüreti felvonulást polgárõr autóval és motorosokkal kísértük, zártuk a keresztezõdéseket, biztosítottuk a menet elhaladását.
Este az OMK-ban megrendezett szüreti bál ideje alatt megerõsített
szolgálatot láttunk el.
Klszák Tamás elnök
Dömsödi Polgárõrség

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Mezõgazdasági hírek
2013. év október hó
Amikor e sorokat írom, szeptember 29-én,
Szent Mihály napja van. Ha visszatekintünk az elmúlt hónap szeptember idõjárására, elmondhatjuk, hogy úgy a betakarításra, mint az õszi vetések
talajelõkészítése szempontjából kedvezett az idõjárás. A napraforgó betakarítása, amikor ez az írás
megjelenik, már szinte befejezõdik, és az aszályos idõjárás ellenére jó közepes termést sikerült
elérni. A termelõknek csak az értékesítésnél, fõként a tavalyi évhez viszonyítva, jelentõsen csökkentek a felvásárlási árak, míg a termelés költségei nagymértékben emelkedtek.
Sajnos a kukoricatáblák – amelyek a kalászos
gabona után a legnagyobb területet foglalják el –
már sokkal jobban megsínylették az aszályos idõjárást, bár a jó idõben, korábban elvetett és gondosan mûvelt, valamint a szárazságtûrõ hibrid fajták
azért elfogadható termést hoztak.
De ezek után nézzük, hogy most októberben mik
is az aktuális munkák a szántóföldeken. Mint már
az elõzõekben írtam, a napraforgó betakarítása és a
silókukorica betakarítása befejezõdött, most meg a
kukorica betakarítása, aratása a feladat. A nagyüzemi táblákhoz már a kombájnok végzik a kukorica
betakarítását, csak a kis parcellákon szedjük még
csövesen a kukoricát, amit aztán góréban tárolunk,
ahol még szárad és majd lemorzsolhatjuk.

Október hónap az õszi búza vetésének a legkedvezõbb idõszaka. Szeptember hónapban elfogadható mennyiségû esõ esett, így jó magágyat
lehetett készíteni a vetéseknek. Nagyon fontos,
hogy kellõ idõben vessük el a gabonát, hogy a tél
beállta elõtt meg tudjon erõsödni, és így a téli idõjárást jobban viseli. Október hónapban a még kint
lévõ egyéb õszi betakarítású növényeket (pl. répa,
burgonya) is mielõbb be kell takarítani, mert októberben már jelentõsebb fagyok is lehetnek.
A házi konyhakertben, kiskertben is most õszszel a betakarítás az egyik legfontosabb feladat. A
sárgarépa, zöldség, zeller betakarításával, felszedésével kezdjük, mert e növények a fagyra érzékenyek, míg a káposzta, karalábé, karfiol még kibír egy-két fokos fagyokat is. Most van itt az ideje
az õszi fokhagyma és az õszi saláta ültetésének.
A palántákat, illetve a hagymagumókat jól elõkészített, porhanyós, de kellõen ülepedett földbe ültessük. A salátapalántákat ha szükséges be is kell
öntözni. A felszedett burgonyát, sárgarépát, zöldséget fagymentes, de nem túl meleg helyiségben
tároljuk. Ugyancsak októberben fel kell szedni a
virágoskertbõl az egynyári, gumós virágtöveket,
mint a kardvirág hagymáit és a dáliagumókat,
mert ezen növények gumói nem viselik el a kemény téli fagyokat. Ha tavasszal kiültettük a sza-

badba a leándertöveket, azokat most a fagyok
elõtt be kell ültetni nagyobb virágcserépbe, és
fagymentes helyen kell átteleltetni.
Az idén minden növény a többévi átlaghoz képest korábban beérett, így a szõlõ szüretelése már
nagyrészt szeptemberben befejezõdött. A nyári
aszályos idõjárás és néhol még a jégverés is csökkentette a terméshozamot, a konyhakerti növényeknél, szõlõnél, de még a gyümölcstermés is
kevesebb lett.
Október, november hónapokban végezzük az
istállótrágya, szervestrágya kijuttatását, kiszórását
és talajba való bemûvelését úgy a szántóföldeken,
mint a kiskertekben. A szervestrágya szállítása,
fel- és lerakása, kiszórása költséges és fáradságos
munka, de mint tudjuk, a jó termés alapja a megfelelõ talajerõ, hogy a növényeknek legyen tápanyag a földben. Fontos a mûtrágyák használata
is, de mint ismeretes, egyre drágábbak a mûtrágyák, és a nagyadagú mûtrágyázással a környezetünket is nagy mértékben terheljük, károsítjuk.
A fentieken túl is sok még az õszi idõszakban az
elvégzendõ feladat. Október végén már komolyabb
fagyok is lehetnek, így a kiskertben az öntözõcsöveket, szivattyúkat víztelenítsük, illetve ha szükséges
szereljük le és fagymentes helyen tároljuk, hogy tavasszal üzemképes állapotban szerelhessük fel.
Minden kedves olvasónak, gazdálkodónak,
kertészkedõnek hosszú, kellemes õszi idõjárást
kívánok!
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász

Változó szüreti hagyományok
Gyakran hallgatom az idõsebb korosztály elbeszéléseit, amint felidézik ifjúságuk mókás és
örömteli eseményeit. Szívesen mesélnek, különösen így õsz tájékán szüreti bálos élményeikrõl.
Ilyenkor részletesen kitérnek arra, hogy ki milyen
ruhát viselt, hogyan díszítették fel a szekereket,
kocsikat, kinek milyen feladata volt a menetben
vagy az esti bálon…
Úgy éreztem, hogy miután jelentõs változások
tapasztalhatók az elbeszéltek és a ma élõ hagyományõrzés közt, néhány gondolatban felvázolom
ezeket.
Klasszikus értelemben a munkához köthetõ
népszokások egyike a szüreti mulatság. Vidám tréfálkozásokkal, énekes-táncos mulatozással zárul a
szõlõ betakarításának munkafolyamata. A szõlõnek mint gyümölcsnek és mint a nemes ital – a bor
– alapanyagának mindig nagy jelentõséget tulajdonítottak az irodalomban, a mûvészetben. A gazdaember is hasonlóképp presztízsnek tekintette,
hogy saját termelésû borával kínálhassa meg vendégét. A jó termõtalajon érlelt szõlõ bora pedig értékes kereskedelmi árucikk.
Dömsödön és környékén a múlt században jelentõs szõlõültetvények húzódtak a falvak határában. A betakarítás kalákában történt. Fiatalok, idõsek, asszonyok és férfiak, rokonok, szomszédok
közösen végezték, s közben énekeltek, nótáztak,
kitárgyalták a család s a falu dolgait. Miután a szõ-

lõskertekbõl betakarításra került a szõlõ, a településen mulatságot rendeztek. Az 1930-as ’40-es,
’50-es években (idõsebbek elmondása szerint):
kora reggel díszítették fel a kocsikat, bár voltak
akik több napot is szántak erre a feladatra. Természetes anyagokat használtak, mint tölgyfalevelet,
szõlõindát, kukoricacsuhét, almát, szõlõt.
A felvonuláson elöl mentek a csikós legények,
karikással nagyokat durrogtatva, majd ezt követte
a bíró hintaja. Olykor 10-15 kocsin is ültek a
csõszleányok és -legények, legvégül pedig az ökrös szekér ment. Ezen volt a hordó, és ezen ültek a
csikós legények párjai. A menet ahogy körbehaladt a településen, a bámészkodóktól gyûjtögették
a hordóba a bort, amit aztán este a bálban közösen
fogyasztottak el. A menetben mindig volt cigányasszony, aki jósolt a bámészkodó közönségnek.
A báli terem feldíszítése is gondos kezek feladata volt. Zöld ágakat, gyümölcsöket, finomságokat
függesztettek fel olyan magasságban, hogy az elérhetõ legyen. Ez jelképezte a szõlõskertet. Az esti
bálban aztán lehetett „lopkodni”, de ha a csõszök
észrevették, akkor a bíró elé citálták a „tolvajt”, s
annak ki kellett fizetni a kárt.
A szüreti felvonulás és mulatság akkor is és ma
is részben „mustra”. A falu fiataljai vonulnak végig a településen népviseletbe öltözve. Igazán
pompás látvány, magával ragadó élmény!
Napjainkban átalakulóban van a szüreti felvo-

nulás és a mulatság. A szõlõültetvények száma
erõsen megcsappant, s mára nem kalákában szedik a szõlõt mint régen, hanem gépekkel. Mindez
az emberi kapcsolatok lazulását eredményezi. A
felvonulás és a mulatság, mint hagyomány megmaradt, s akik részt vállalnak benne, õk a hagyomány õrzõi.
Az egész rendezvény „összeszervezése” nagy
feladat, ezt általában a mûvelõdési házak vállalják
magukra. A termet, a kocsikat már nem a fiatalok
díszítik saját kedvtelésbõl, hanem a rendezõ intézmény alkalmazottai. Díszítõ anyagként az üzletekben megvásárolható színes papírokat használják.
A menet sorrendje megmaradt, azzal a különbséggel, hogy ma már ökrös szekér sincs, és a csikós legényeket lassacskán fölváltják a csikós
leányok…
A cigánylányok még kivetik a szerencsét, de
gyakran dobálnak aprócukrot a bámészkodók közé.
Dömsödön zenés-dalos mûsorokkal, „szüret
szépe” választással igyekeznek a szervezõk vonzó
programot nyújtani az érdeklõdõknek.
A szokások, a hagyományok így változnak észrevétlenül, az adott korszak igényeihez igazodva.
Mindazonáltal a szüreti felvonulás és a szüreti
mulatság ma is igazi attrakció, maradandó élménnyel gazdagodik általa a résztvevõ és a szemlélõ egyaránt.
-V.I.-
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Nem kell messzire menni…
És mégis mozog a Föld…
„Van egy nagy könyvünk: a föld kérge. Annak valóságos lapjai vannak, mint a könyvnek a levelei, egyik a másikra fektetve; minden lap tízezer, százezer (ki tudja, mennyi?)
évet képvisel. A vakmerõ emberi tudásszomj
keresztülfúrta e lapokat, ásóval, kalapáccsal,
vésõvel, fúróval. Minden lap tele van írva betûkkel, tudósításokkal, miket egyik százezred
év a másiknak hagyott hátra: örök halott és
örök beszélõ tanújelekkel. Az emberi szellem
megtanult azokból olvasni.”
(Jókai Mór: Fekete gyémántok)
Mondják a mai világunkra, hogy rohanó,
érzelemmentes, rideg, pénzközpontú. A legtöbb esetben egyet is értek ezzel. Nem szólnak másról a hírek, mint hogy megölték, ellopták, felrobbant, elmenekült stb. Erõszak.
Emelkedett az ára, többet kell fizetni, elbocsátások, kilakoltatás, munkahelyek megszûntek stb. Pénz, pénz és pénz. Akár érthetõ
is lehetne, én is ebbõl élek, illetve élnék, ha
lenne…
Van azonban valami, ami kiemel a pénz világából, ami nem hagyja a lelkem megkeményedni, ez nem más, mint a szerelem. Ennek
azonban nem ember a tárgya, sõt szó szerint
véve tárgya sincs igazán.
Én azokra a hírekre kapom fel inkább a fejem, mint például kitört, megrengett, lehullott, elöntött stb. Na nem azért mintha kedvelném a katasztrófaturizmust vagy az efféle
turistákat, hanem azért, mert ilyenkor azt érzem, hogy a rideg és pénzközpontú világunk
csupán egy porszem a gigászi gépezetben.

Ahol egy 6371 km sugarú geoid lüktet. Egy
csodálatos rendszer, amiben élünk és ahol
már nem hiszünk a csodákban, amelyek a
szemünk elõtt zajlanak. Számtalan példát sorolhatnék itt: mint egy vulkánkitörés üledéke, ami mindent elönt, elborít és elpusztít. A
közetté válás után nagyon gyorsan képzõdik
talaj a „hátán”, utat tör rajta az élet egy piciny növényke képében, majd sok-sok év elteltével a legfinomabb borokat isszuk a vulkanikus alapkõzetre települt talajból nõtt
szõlõbõl. Vagy az árvíz, ami nemrég még
minket is fenyegetett, gyógyító iszappal önti
el a tájat, ami jó termést és dús legelõket
eredményez. De említhetném az évrõl évre
lehulló faleveleket is, ami a következõ év tavaszán az ifjú aljnövényzet takarója.
Minden percben részesei vagyunk ennek a
rendszernek, ha akarjuk, ha nem, ha tudomásul
vesszük, ha nem. A minden percet pedig szó
szerint értem: hiszen miért vannak a nappalok
és az éjszakák? Mert a Föld (rajta velünk, a házunkkal és a kutyával) 24 óra alatt fordul meg
a tengelye körül. Vagy ahogyan fürdésnél kihúzzuk a kádból a dugót és a lefolyó vizet a
Coriolis-erõ (az északi féltekén) jobbra téríti
el, bizonyítva ezzel is a Föld tengely körüli
forgását. Ugyanez az eltérítõ erõ hat a levegõ
örvényeire is (pl. ciklonok, tornádók).
Egy szó mint száz, én ezúttal arra buzdítanám önöket, hogy látogassanak el egy olyan
helyre, ahol érzik az ember jelentéktelenségét. Ahol nem számít sem bank, sem háború,
semmi a világ borzalmából, mert eltörpül
minden a hatalmas rendszer árnyékában.

Ez a hely az én számomra a Mátrában található, a Tarjánka-patak völgye, ahol a patak egy valamikori vulkánkitörés üledékrendszerébe vágta be magát, feltárva ezzel az
értõ szem számára a földtörténet egy bekezdését a 4,6 milliárd éves könyvben. Számomra lenyûgözõ látvány az alul csordogáló
patak, kétoldalt a meredek sziklafalak, ami
észak felé haladva úgy összeszûkül, hogy kinyújtott karokkal el lehet érni.
Itt nem a távolság számít, ismerek embert,
akinek ez a hely Kiskunlacházán van, sõt lehet akár egy pad is a Duna-parton, ahol abba
is belegondolhatunk, hogy a vizet, ami elõttünk folyik, a Föld kialakulásának folyamatában üstökösök szállították ide. Az a fontos,
hogy mi mit érzünk. Az viszont tény, hogy a
természet erõi felett nem gyõzhetünk, csak
csodálhatjuk, amíg megengedi.
Cs.L.J.
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T
Szeptember havi számunkban mutattuk be ezt az 1930-ban készült
képet, amely dömsödi komák társaságát ábrázolja.
Sáfrán Józsi Bácsi, egy személy kivételével azonosítani tudta a képen
lévõ komákat. A megjelenés óta eltelt néhány hét alatt jelentkezett más is,
akinek úgyszintén kedves ez a kép. Bárány József volt, aki jelezte nekem,
hogy ismeri a képen szereplõ valamennyi személyt, akik közt édesapja,
Bárány Gábor is ott van.
Józsi Bácsi szeretettel emlékszik vissza ezekre a régi idõkre, amikor õ
maga még gyerekként is tanúja volt annak az erõs köteléknek, amelynek
édesapja és komái között volt, s akiket gyerekként „kereszt”-nek volt
szokás akkoriban szólítani. Amikor ezekrõl az idõkrõl beszélgettem vele,
bizony a meghatottság és a szeretet könnyei gyûltek össze a szemében.
Mindig megrendítõ, ha a fiúk ilyen mély szeretettel emlékeznek vissza
az apákra: a példamutatás, a szeretetteljes emberségre nevelés az apák
részérõl, az engedelmesség és szorgalom a fiak részérõl.
Nézzük most ismételten a képen szereplõ komákat, most már hiánytalan sorrendben.
Ülõ sor balról: Farkas Bálint, Kudar Zsigmond, Bõdi Imre, Sáfrán
József.

HISTÓRIÁNKBÓL
A háború zsoldja (4. rész)
– Visszaemlékezések Dömsöd orosz megszállására –
„Láttam nevetést szörnyû helyeken,
égi jelenést szétlõtt tereken,
Mennyi zokogást, féltve ölelést…
Láttam magamat, szívem csatatér.
Égi seregek harcát lelkemért,
Hangos zokogást, sírva ölelést.”
Az orosz megszállás alatt a hivatalos ügyintézés gyakorlatilag megszûnt. A megszállást megelõzõen a közigazgatási szervek helyi képviselõi, a bíró és a jegyzõ voltak.
A megszállás alatt a község bírója Nagy Dániel, a jegyzõ pedig Mózsa
János volt. Az oroszok bevonulását követõen megszûnt a korábbi elöljáróság, mert a megszálló orosz katonai vezetõk maguk jelöltek elöljárókat.
Ilyen elöljáró volt a „Lágó” néven emlegetett magyar katona, aki jól tudott beszélni oroszul, hiszen partizánként harcolt Oroszországban, és
emiatt megbíztak benne.
A közigazgatási ügyeket kisajátított orosz megszállók végül bírát is
maguk jelöltek, Honthy Sándor személyében.
Így kezdõdött meg a dömsödi „szovjet típusú polgári” közellátás újraszervezése.
A megszállók részérõl fokozódott a nyomás a béketûrõ lakosságra.
Aki valami úton-módon szökés után hazakeveredett, annak nem volt
ajánlatos mozgolódni. Ha megláttak egy épkézláb embert, már fogták is
és vitték is „malenkij robot”-ra.
Elõfordult, hogy „feltáró munkát” kellett végezni, azaz elvermelt
krumplit, elrejtett tüzifát kellett keresni.
Ha valakinél találtak effélét, szemrebbenés nélkül elvitték, mintha a sajátjuk lett volna.
Aki megdolgozott érte, annak nem maradt más csak a tehetetlen düh.

Álló sor balról: Cser Zsigmond, Budai Antal, Sass István, Bárány
Gábor, Tóth Imre, Ács Zsigmond.
Józsi Bácsinak köszönjük a kiegészítést.
Összeállította: Szabó Andrea
Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ szöveghû közléssel.

Amit elloptak vagy elvettek, a Bíró-pékség udvarára hordták össze.
(A katolikus templommal szemközti sarok.)
Ma itt nem áll ház, de megmaradt egy komoly pincerendszer a föld
alatt. Feltehetõleg ide hordták össze mindazokat a javakat, amelyekért
nem az õ körmük kopott. Az „éléskamra” fénysebességgel telt meg: méteráru, liszt, termény, élelmiszerek... nagy volt a kínálat. Kiszolgáló emberük egy kirgiz volt, akik Zsunuszovnak hívtak. A kenyeret a Bíró pék felesége sütötte, a fát az öreg Kelemen Józsi bácsi vágta.
A megszálló oroszoknak voltak fájdalmasabb és kegyetlenebb megnyilvánulásaik is, amelyek megdöbbentõ embertelenségrõl árulkodtak.
Misi Bácsi visszaemlékszik egy esetre, amikor az orosz katonák bementek egy családi házba, ahol a férj a feleségével volt otthon. Feltehetõen provokáció következtében összekülönböztek, mire föl az oroszok válaszul a férj szeme láttára erõszakolták meg a feleségét, amelyet végig kellett néznie, ezt követõen pedig õt magát lelõtték.
Egy másik idõs bácsi 86 éves volt amikor megjelentek nála az orosz katonák és merõ hõsködésbõl vagy elrettentésbõl eresztettek egy sorozatot a
plafonba. Szegény bácsit olyan sokkhatás érte a hangos és közeli lövések
miatt, hogy félelmében összeesett és meghalt.
Ezek az „emberek” örömüket lelték abban, ha látták mások rettegését,
kétségbeesését. A faluban lassan probléma volt a halottak eltemetése,
mert az asztalosok is az oroszoknak dolgoztak, nem vállalták koporsók
készítését.
Az dömsödiek naprakészen tájékozódtak a háborús eseményekrõl.
Mindig szóltak a rádiók. Az utasítások is a rádión keresztül jöttek. Szóltak a jelentések a bevonulásokról, légi harcokról, légi veszélyrõl (Bácska, Baja).
Voltak úgynevezett zavaró repülések, pl. az amerikai liberátorok, amelyek bombázásainak fõ célpontja Csepel volt, ahonnan az alkatrészeket,
valamint a hadviseléshez szükséges utánpótlást gyártották. Legfõbb céljuk volt ezt forrást elvágni és megsemmisíteni.
A Fantom vadászgépek elsõsorban a gázolaj- és benzinforgalmazó, ellátó központokat, üzemanyagraktárakat próbálták bombázni. Sajnos ez
több esetben sikerült is nekik. Ilyenkor aztán a környék is napokig égett.
Misi Bácsinak egyik legfõbb feladata volt, hogy Zsunuszovval a kirgizzel naponta kétszer hordják a kenyeret. Pestre is szállítottak, ahol nem volt
elég élelmiszer. Az emberek a fõvárosból batyuztak le vidékre, hogy ér-
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téktárgyaikat cseréljék el élelmiszerre. Ágynemût, órát, fényképezõgépet,
tajték pipát cseréltek babra, lisztre, krumplira, szalonnára.
Egy alkalommal Pestre kellett menniük Zsunuszovval. Misi Bácsi hirtelen döntéstõl indíttatva úgy gondolta, hogy nem megy Zsunuszov-val
haza, hanem tesz egy kis kitérõt: elmegy megkeresni édesapját aki 1945.
február 13-án esett fogságba. Sokáig semmit sem tudott róla a család,
amíg nem jött egy kósza hír, hogy a Horthy Miklós hídnál látták õt szolgálatot teljesíteni. Misi Bácsit ez indította arra, hogy megpróbálja õt megkeresni. A próbálkozás azonban nem vezetett sikerre. Mire odaért a hídhoz,
édesapját már máshová helyezték.

Képzeljük bele magunkat az akkori helyzetbe, és tanuljuk meg értékelni a jelent. Akkoriban családok szakadtak szét. Hónapokig, évekig nem
tudtak egymásról semmit. Aztán egyszer csak váratlanul jött hír, vagy
jött levél. Egy levél a tábori lelkésztõl, amelynek felbontásához óriási erõ
kellett:
„…A súlyos veszteség feletti fájdalmukban bajtársi szívünk egész melegével osztozunk,…
Kérem a Magyarok Istenét, adjon Önöknek erõt és megnyugvást”
A háború gyógyíthatatlan sebeket ütött.
Szinte nem volt család,
aki ne viselt volna
gyászt. Az anyák temették fiaikat, a feleségek
hitveseiket.
A Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészének levelét olvashatják alább Karaszi István honvéd családjához. A Karaszi család
jól ismert volt Dömsödön. Az édesapa Karaszi István, fiai Karaszi
István, Karaszi Ferenc,
Karaszi Károly. Karaszi
Ferenc focizott, a helyi
futball csapat tagja volt,
mint kapus.

A háború a legfontosabbat vette el: megcsonkította a magyar családokat, amelyek éppen hogy felocsúdtak az I. világháború csapásaiból, az
1919-es romániai megszállás kegyetlenkedéseibõl. Majd hamarosan újra
egy álnok és rabló hatalom szorongatásába kerültek.
A szovjet-orosz Vörös Hadsereg „fel-, illetve megszabadítói 1944 nov.dec. hónapjaiban több helyen önállósították magukat a szabadrablással és
a gyengébbik nem iránti embertelen garázdálkodásaikkal. Az elsõ egy-két
hónapban tûzfészkeik a 48-as-, a Gazda- és az Iparos Körben voltak.
Aztán gyorsan duzzadó létszámuk miatt centralizálták, majd kisajátították a Horváth Pál féle kastélyt, ahol az úgynevezett „Kommendant”, azaz
a teljhatalmú szovjet-orosz katonai parancsnokság érvényesítette átkos
terveit. Miután a községházánál korábban megválasztott helyi vezetõk
nem tartoztak a vörös megszabadítók által emberszámba vett kedvencekhez, így a községházát is saját hûbéreseikkel, nemtelen besúgókkal népesítették be. Ezek a botcsinálta vezetõk, elvetemült tudatlanságuk által vezetve megannyi több száz éves értéket semmisítettek meg. Pótolhatatlan
kortörténeti dokumentumok, közigazgatási és egyházi jegyzõkönyvek lobogtak a községháza elõtt rakott máglyán. Féltve õrzött iratok, Dab és
Dömsöd régi krónikái, latin nyelvû jegyzõkönyvek és Bibliák lettek tûz
martalékai. E mûveletlen, dolgozni nem szeretõ kommunista vezetõség
elérkezettnek látta az idõt, hogy végre magához ragadja a hatalmat és azok
felett diszponáljon, akik minden falat kenyérért, minden rög földért saját
verítékükkel dolgoztak meg. Akik vasárnaponként templomba jártak hálaadásra, és hitték, hogy a nemzet Isten kezében van, hogy a tisztesség, a
jóakarat és az istenfélelem teszi jobbá az embert, nem az orvul megszerzett hatalom. A történelem õket igazolta. A szovjet, kommunista hatalom
porba hullott, azokkal együtt, akik ingatag fundamentumát hazugságra,
aljas emberi spekulációkra építették. Isten Úr a nemzetek felett. Csak az a
nemzet, és politikai hatalom maradhat fenn, amely Isten kezébe helyezi
alkotmányát, és az Õ törvényeire építkezik. Minden másnak el kell buknia. Bár hosszú árnyékot hagyott, végül a kommunizmus is elbukott.
Csak mélységes tisztelettel gondolhatunk azokra, akik ebben az idõszakban éltek és becsülettel megmaradtak jó magyar embernek. Falubeli
embertársaiknak nem ártottak, gyászt és megaláztatást, fogságot és nélkülözést viseltek. Eltelt már annyi év, hogy beszélhetünk mindenrõl, hiszen
az idõ kereke nagyot fordult azóta. Tartozunk az igazsággal azoknak, akik
odavesztek, akik hosszú és reménytelen fogságban vártak szabadulásra.
Azoknak akiket megbélyegeztek, kitaszítottak.
Ebben a sorozatban feltárult a múlt, egy olyan ember visszaemlékezéseibõl, aki végig meg tudott maradni igaznak és jónak. Aki megtanult küzdeni, alázattal viselte ha megtiporták és õ maga mindennek ellenére egyenes maradt. Aki a nehezebb utat választotta, mert soha nem manipulálta a
pénz és az érdek. Aki hûséggel szolgálta a falut.
Végig hitben maradt és ma is minden vasárnap elmegy a templomba.
Akinek szemében mindig ott látom csillogni a múltat, reményleni a jövõt.
Kedves Misi Bácsi! Elmondhatom, hogy engem nagyon gazdaggá
tesznek azok az órák, amelyeket nálad töltök. Abból amit mesélsz sok
mindent megértek. Bölcsességed és hûséged, ragaszkodásod az igazsághoz mindannyiszor nekem is nagy erõt ad. Õrzöd a múltat és benne mindent, ami érték. Köszönöm a fáradhatatlan kitartást és az igyekezetet,
amellyel átadod a tudást, a hitet, kis falunk szeretetét.
Isten gondviselõ áldása kísérje mindennapodat!

Tábori lelkész értesítése Karaszi István honvéd családjának

( Összeállította: Szabó Andrea )
Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ szöveghû közléssel.

Helyesbítés
Históriánkból rovat szerkesztõjének kérésére múlt havi szám – A háború zsoldja 3. részben a következõ mondatot helyesbítjük: „Hála istennek!”
helyesbítve „Hála Istennek!”.
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NYÍLT LEVÉL
Tisztelt és Nagyrabecsült dömsödi Polgártársaim, Barátaim, volt tanítványaim! Úgy érzem,
hogy az utóbbi idõben tapasztaltakat nem tarthatom magamban, ezeket szeretném, sõt úgy érzem, kötelességem is közreadni jó és követendõ
példaként. Nem igaz, hogy kihalt az emberekbõl a jóság és segítõkészség. Az egyhuzamban
ledolgozott 42 év alatt csúnyán megkoptak és
károsultak a futómûveim, 41 év testnevelõi
munka elõtt egy év Budapesten a GOM vasraktárában mint anyagmozgató segédmunkás
kezdtem megalapozni jelenlegi állapotomat. A
sok fárasztó vízitúra is rásegített, amik csodálatosak voltak, ugye, gyerekek?
Hirdetem, hogy aki emberséget, segítõkészséget, egymásra odafigyelést szeretne látni, fõleg tanulni, költözzön Dömsödre. Biztos vagyok abban, hogy ez a hozzáállás nem csak személyemnek szólt, bárki megkapta volna. Köszönetem és tiszteletem szeretném tolmácsolni
a CBA összes dolgozójának, a kis tanulólányoknak is, akik olyan odafigyeléssel, türelemmel és jóindulattal segítették a mindennapi bevásárlásaimat, sokszor szinte megható volt. A
Horváth-kert üzleteiben – Tibike boltok, zöldséges Zita – szintén olyan figyelemben és segítségben volt részem, ami példa lehet mindannyiunk számára. Én magam is sokat tanultam az
engem ért napi pozitív élményekbõl. Igen, nagyon is oda kell figyelni egymásra, és ne szégyelljük pár métert vinni a kosarát, ha nem is
mozgássérült, csak idõs vagy elesett az illetõ.
A minap a postán a szokásos telt házba érkezve azonnal hellyel kínáltak, és egy a sor elején
álló fiatal személy, most is szégyellem magam,
nem ismertem meg, ezúton kérem elnézését,
hátraszólt: Dénes bácsi, én következek, de nagyon szívesen magam elé engedem! Hát kell
ennél több?
Ha az említetteket vizsgának lehetne tekinteni, kedves dömsödiek, jelesre vizsgáztatok.
Számomra nagyon nehéz volt ez a pár hónap
sántikálás és az állandó erõs fájdalom. Hiányzott a megszokott tavaszi, nyári, õszi kerti munka, a horgászat, kellõ foglalkozás az öt unokával, fõzések, sütések, talán még a mosogatás is.
Köszönet háziorvosomnak, hisz az odafigyelése révén derült csak ki, hogy más bajom van,
mint amivel eddig évekig kezeltek. Remélem,
november végén egy sikeres mûtét meghozza a
javulást, ebben önöknek is nagy szerepe lenne,
hisz ezeket a nehéz hónapokat nem elkeseredve,
hanem naponta sok pozitív élménnyel éltem
meg. Elõfordult, hogy a piacon vásárlás helyett
csak a megszokott kedves mosolyt és néhány jó
szót kértem. Higgyétek el, ez az egyetlen, legdrágább árucikk, ami nem kerül pénzbe. Köszönöm Erzsike, Esztike, Lacikám! Elnézést kérek
azoktól, akiket nem említettem, de ez a köszönõlevél nekik is szól, vagyis mindenkinek, aki
valamilyen formában segített vagy üzletében

kedvesen mosolyogva kiszolgált, néhány biztató szó kíséretében.
Más téma, kritikus szemléletem nem sérült.
A megelõzhetõ bajokat próbáljuk meg megelõzni. Remélem, illetékesek is olvassák levelemet. A postai pozitív élményemnek volt egy
árnyoldala is. Sehova nem tudtam a kerékpárom odalakatolni. Szép az a sövény, de teljesen
benõtte a korlátot, ahova régebben oda lehetett
kötni a lovat. A speciális kerékpártartók 8 darabbal megtelnek. Háromszor ennyi kellene.
Nem csoda, hogy egyre gyakrabban tûnnek el a
sokaknak nélkülözhetetlen jármûvek. Izgultam
is bent, hogy megvan-e még az enyém, csak a
hátsó kerekét lakatoltam le. Épp elõzõ nap láttam egy fiatalembert, a jármû hátsó részét megemelve, az elsõ keréken tolta a járgányt. Az
enyém is elmehetett volna így világgá. Láttam
már a CBA elõtti kerékpártartóba lakatolt elsõ
kereket, csak maga a kerékpár hiányzott, amely
akkor már nem kerékpár volt, csak egykerekû.
A kenyérbolt elõtti kerékpártartó olyan fura,
nem felel meg valahogy a célnak.
Évek óta várom, hogy a bolt elõtti tankcsapdák megszûnjenek. Hiába! Így szárazon is nagyon balesetveszélyesek, már volt bennük részem, de majd ha kapnak egy kis havat, jeget,
életveszélyessé válnak. Elnézést ezért a kis kitérõért, de akinek nem inge, az ne vegye magára!
Köszönöm a lehetõséget, hogy elsírhattam
örömömet, bánatomat. Nagyon remélem, hogy
ezentúl még többen részesülnek ilyen kellemes
és felemelõ élményekben. De ehhez ne kelljen
senkinek mozgássérültnek lennie!
Még egyszer köszönök minden segítséget, és
továbbra is szívesen maradok dömsödi polgár.
Nagy tisztelettel:
Dulcz Dénes nyugdíjas pedagógus

Ezután szólnék néhány keresetlen szót egy
eddig még ismeretlen, feltételezhetõen dömsödi
sráchoz, mert biztos vagyok benne, hogy a tavaly nyár elején itt mellettünk, az új játszótéren
elkövetett vandalizmus nem magamfajta öregemberek virtuskodásának eredménye. Azt is kizárom, hogy anyaságra készülõ fiatal hölgyek
tartottak volna szülési elõgyakorlatokat. A frissen ültetett díszbokrokból több mint húszat tövestõl kitéptek, feltételezhetõen meglengetve,
esetleg forgatva, kalapácsvetés-szerûen a játszótér egész területén szétdobálták. Ezt csak
erejük teljében lévõ fiatal srácok követhették el.
„Gratulálok, ez jó mulatság, férfimunka volt!”
Csak azt nem értem, hogy miért nem a pár méterre lévõ konditeremben döntöttétek el, hogy ki
legyen a Toldi Miklós? Ez viszont már valakiknek az inge, csak trehány módon szétszórtátok,
de még nem késõ utánajárni, mert elég hûvös
van már ahhoz, hogy magatokra is vegyétek,
hogy meg vagy rá ne fázzatok! Fiúk, még nem

késõ, minden jóvátehetõ! A helyetekben megpróbálnám! Szinte már hallom a védekezést,
biztosan az óvodások tartottak névkeresõ akciót, a legerõsebb és legügyesebb óvodai jele
ezentúl nem vödör lesz, hanem a Petõfi-fa.
Ez volt az üröm az örömben, nem szívesen írtam errõl, de a teljes képhez ez is hozzátartozik.
Nem lehet és ne is hagyjuk, hogy néhány felelõtlen így rombolja községünk fizikai, de erkölcsi képét is!
Még egy nagyon szomorú, de személyes dolgot említenék. Fiam halálának évfordulója elõtti
napon vettem észre, hogy a jobb oldali kõváza
betétjébõl kitépték a mûvirágot, pedig a végére
drótozott alátétekkel úgy be volt iszapolva,
hogy a legnagyobb erejû szél sem tudta volna
kitépni. Ez is szándékos erõpróba volt. Nagyon
elrontotta a hétvégémét, a megemlékezés nehéz
perceit. Nem szégyellem, sokat sírtam. Köszönöm kedves barátom, remélem, elégedett vagy
magaddal, az erõddel!
Levelem elsõ részét nagy örömmel írtam, de
most a végén megint gombóc van a torkomban.
Sajnos ez egy olyan gombóc, amit soha nem tud
lenyelni az ember.
Köszönöm türelmüket, abban a reményben,
hogy hamarosan én segíthetek másokon:
Dulcz Dénes nyugdíjas pedagógus

Legkedvesebb versem
Áprily Lajos:

Kérés az öregséghez
Öregség, bölcs fegyelmezõje vérnek,
taníts meg, hogy „Csendemhez” – csendben érjek.
Ne ingerelj panaszra, haragra,
hangoskodóból halkíts hallgatagra.
Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom mint a holló!
A közlékenység kútját tömd be bennem,
Karthauzi legyek a cellacsendben.
Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
folyók a torkolatnál csendesednek.
Ments meg zuhatag szájú emberektõl,
könyvekbe plántált szórengetegtõl.
Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez,
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz.
A tulsópartot látó révülésben;
a „Készen vagy”?-ra ezt felelni
„Készen”!
Életelvem!
Horatius
Egyszerû asztalt ki terít magának,
Régi sótartót középre állít,
Kincsre nem vágyik, kicsivel beéri,
Nyugodt az álma.
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Kossuth-emlékkiállítás a
Petrovics-féle házban
Szeptember 22-én nyílt meg könyvbemutatóval egybekötve Kossuth
Lajos életútját bemutató kiállítás. Húsz tabló, ritkán látott képanyaggal
szemlélteti a politikus gyermek- és tanulóéveit, tevékenységét tudósítóként, miniszterként. Átfogó képet kapunk a XIX. századi Magyarországról, arról a korszakról, melyben Kossuth élt (1802–1894-ig).
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„FALUSI ÉLETKÉPEK”
A dömsödi Nagyközségi Könyvtárban helytörténeti kiállítás tekinthetõ meg a könyvtár nyitvatartási idejében, amely falusi életképeket ábrázol.
A kiállítást Jancsó Attila 16 éves ifjú régiséggyûjtõ tárgyaiból rendeztük.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A kiállítás anyaga kitér Dömsöd és Kossuth kapcsolatára.
Az itt megtekinthetõ anyagot Gavlik István, a Kossuth Szövetség
örökös tiszteletbeli elnöke bocsátotta rendelkezésünkre.
A kiállítás megtekinthetõ október hónapban, telefonon történõ
egyeztetést követõen. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
A Kossuth Lajos díszpolgársága – emlékek – Budapesten és Pest
megyében c. helyismereti olvasókönyv a szerzõ, Gavlik István magánkiadásában jelent meg. Megvásárolható, elõjegyeztethetõ a múzeumban Vass Ilonánál, 4000 Ft -os áron.

A Nagyközségi Könyvtár
új nyitvatartása
Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy a könyvtár nyitvatartása
az alábbiak szerint módosul:

A könyvbemutatón Gavlik István dedikál

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és Vecsési Sándor

Hétfõ:
Zárva
Kedd:
10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12
Tel.: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel várunk!

állandó kiállítása

***

Nyitva tartás:
kedd, péntek, szombat: 1000 – 1600 óráig.
Belépõjegyek:
felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

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

Bejelentkezés: 06-20-253-2589
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„…Emeljétek fel fejeiteket…”
(Zsolt 24,7)
„Egymás terhét hordozzátok:
és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)
A dömsödi református gyülekezet rendhagyó ünnepségre gyûlt össze
2013. szeptember 8-án. A Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség a Szõnyi Lakóotthon alapkõletétele alkalmából ünnepi istentiszteletet és szeretetvendégséget szervezett. Ebben a lakóotthonban olyan embertársaink fognak majd lakni, akik különbözõ típusú fogyatékkal élnek.
Legtöbbjük egész életét zárt otthonban tölti, sokukat nem is látogatja a család, vagy reménytelen állapotuk miatt véglegesen lemondanak róluk. Az
otthon alapításának gondolata Madocsai Enikõtõl és férjétõl, Atze van der
Wijk-tól származik, akik Hollandiában élõ házaspár. Négy gyermeket nevelnek. A feleség pszichológus, aki munkája során sok sérült emberrel dolgozik. A férj orvos. Közeli kapcsolatot alakítottak ki egy Magyarországon
élõ fiatalemberrel, aki szintén fogyatékkal él. A fiatalembert Attilának hívják, aki több sorstársával együtt egy nagyméretû állami otthonban lakik,
ahol tömegellátásban részesül, amely hosszú távon kilátástalan, kevésbé
élhetõ környezetet jelent. Fogyatékkal élõ embertársaink számára ideálisabbak a kisméretû, családias lakóotthonok, ahol részben kipróbálhatják
önálló képességeiket is, valamint több figyelmet tudnak rájuk fordítani az
õket gondozók. A házaspár másfél évvel ezelõtt kereste meg a Dömsöd–Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészét, Szabó Péter lelkipásztort azzal a gondolattal, hogy saját vagyonukból, valamint mások
adakozásából létrejött egyszeri összeget biztosítanának egy olyan lakóotthon megépítéséhez, ahol lelkileg sérült emberek élnek. Az elgondolásban
az is benne van, hogy olyan közösséget kerestek, amely ezt az ügyet sajátjaként vállalja fel, és szeretettel gondoskodik az itt élõ emberekrõl.
A terület, amely a református egyház tulajdona, valamikor református
általános iskola volt, amelynek Szõnyi Károly kántor-tanító és felesége
voltak nagy hírû pedagógusai, akik keze alatt több tisztességes szellemben nevelkedett generáció nõtt fel, s akik most is szeretettel emlékeznek
tanítóikra. A tervek szerint 2014. év közepére készül el a Szõnyi Lakóotthon, amelynek lakói kevés segítséggel képesek az önálló életre. A kivitelezõ cég a Mesterünk Kft., amely nevében láthatóan is keresztyén vállalkozó. A ház érdekessége az ún. passzív ház jelleg, amely olyan korszerû
fûtést és berendezésrendszert takar, amely folyamatosan biztosítja a lakóinak a friss levegõt és az energiatakarékos fenntartást. A háromszáz négyzetméteres bentlakásos otthonban tizennégyen élhetnek majd kétágyas
szobákban.
Az otthont a Dömsöd–Nagytemplomi Református Egyházközség mûködteti majd.
Az alapkõletétel ünnepi istentisztelettel kezdõdött, amelyen igét hirdetett dr. Szabó István dunamelléki református püspök, imát mondott Takaró András esperes. Az egyházmegye sok lelkipásztora is jelen volt az
eseményen. Így megannyi imádság és fohász kíséri ennek az otthonnak a
megépülését. Az ünnepségen nem tudott részt venni az otthonteremtõ házaspár, de levélben így köszöntötték az egybegyûlteket:
„Az ötlet ugyan tõlünk származik, de semmire sem jutottunk volna, ha
nem találunk olyan helybéli munkatársakat, akik nagy gondossággal és
lelkesedéssel magukévá tették a gondolatot. Velük már évek óta munkálkodunk együtt a terv megvalósításán, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik, és nagyra értékeljük a közremûködésüket. Eddig fõleg elméleti síkon
dolgoztunk velük, s törtük a fejünket a sok utunkban álló nehézség megoldásán, ezért örülünk most különösen annak, hogy az elsõ kis sikert, az
alapkõ lerakását ünnepelhetjük.”
Az ünnepségen jelen volt még Bencze István, Dömsöd Nagyközség
polgármestere, valamint Pánczél Károly országgyûlési képviselõ, akik
méltatták ezt az országban is elsõként létrejövõ kezdeményezést.
A gyülekezet nagy szeretettel készült a vendégek fogadására. A közös-

ségi összefogás példáját láthattuk a szíves vendéglátásban és az elõkészületekben.
Elgondolkodván az otthon létrejöttének körülményein, megfogalmazódott bennem néhány gondolat. A Zsoltárok könyve 24. fejezetének 7.
versében így szól Dávid:
„Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és
emelkedjetek fel örökkévaló ajtók,
hadd menjen be a Dicsõség Királya!”
A tervek megvalósulásához idehaza is volt fogadókészség. A távoli
gondolat ezen a helyen találkozott a megvalósító szeretettel. Isten elkészítette a helyet. Ezek a falak állni fognak, az ajtók nyílni fognak.
Az Úr megbízatást adott: szolgálatra hív.
Mintegy hatvan évvel ezelõtt, a második világháború idején ezen a helyen hadikórház mûködött iskola helyett. Súlyos sebesülteket és haldoklókat láttak el itt. Aki tudott a dömsödiek közül jött és segített. Segített a
gyógyításban, életek mentésében. Mentésre ma is szükség van. Sokan vagyunk mi sérültek, ki belsõleg, ki külsõleg.
Talán némelyek számára szokatlan lesz a gondolat, hogy sérült emberek
kerülnek ebbe az otthonba. Mintha a Mindenható felemelne egy ajtót,
amelyen most be kell lépnünk, hogy lássunk. Lássunk valakiket, akik híján
vannak a teljességnek, de szeretnének figyelmet, törõdést, szeretetet kapni.
Megmutatni, hogy vannak, akarnak gyógyulni, boldogságban lenni.
Jézus Kapernaumban tanított egy alkalommal, amikor egy embert hoztak oda, aki gutaütött volt. A nagy sokaság miatt nem tudták a nyoszolyán
fekvõ embert a Mester elé vinni, mert nem tudtak vele bejutni a házba.
Azok, akik hozták õt, nem hagytak fel a próbálkozással:
„…igyekezének azt bevinni és Õ elébe tenni. De nem találván a
módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék õt be, felhágnak a háztetõre és a cseréphéjazaton át bocsáták õt alá ágyastól Jézus elé, középre. És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak neked a te bûneid.” (Luk 5,19)
Látjuk azoknak a hitét, akik ide hozzák õket, akik nem hagyják, hogy
kívül maradjanak. Nem számít, hogy le kellett bontani a tetõt. Csak így
kerülhetnek õk Jézus elé középre. Épül lassan a lelki ház, épülnünk kell
nekünk is vele együtt. Igyekezni szolgálni, felnõni a feladathoz.
„Emeljétek fel fejeiteket…” És emelkedni fognak az ajtók is, hogy bejöhessen az Örökkévaló. És abban a házban felépül majd a Teljesség.
Isten áldja meg azokat, akik híjával vannak, az igyekezõket, akik nem
adták fel, sem nem tántorodtak meg lebontani a tetõt, akik hittel bátorodva
Jézus elé középre hozták õket.
Õelõtte állva mindannyian egyformán fontosak vagyunk: a magunk tökéletlenségében, botladozó igyekvéseinkben. Így szeret minket, s akar látni hitben, szolgálatban, bizonyságtételben.
Hogy egyszer majd elõtte állhassunk a középen mindnyájan: fogyatkozás nélküliek és fogyatkozással valók.
Legyen Istené a dicsõség e ház épüléséért, áldás a benne lakókért,
imádság a szolgálatot tévõkért.
Markóné Zöldág Ágnes
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LEJÁRT SÍRHELYEK
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1988-ban
vagy korábban váltották meg a DÖMSÖDI
REFORMÁTUS TEMETÕBEN, úgy annak érvényessége a törvények értelmében –
25 év elteltével – idén lejár. Amennyiben
szeretnék azt megõrizni, újra meg kell váltani
2013. december 31-ig.
Újraváltani a Lelkészi Hivatalban lehet:
Dömsöd, Petõfi tér 7.
Hivatali idõ: hétfõ és csütörtök 9-12 óra.
Tel.: 06-24-434-477

Temetõi istentiszteletek
halottak napja alkalmából
2013. november 3-án
vasárnap délután
2 óra katolikus temetõ
3 óra dömsödi református temetõ
4 óra dabi temetõ

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Takács István – Bõdi Szilvia
NOÉMI

Házasságot kötöttek:
Mendi Gyula – Kiss Éva Ildikó
Csabai Viktor – Bányai Regina
Csehi Sándor – Nagy Krisztina

Elhunytak:
Pataki Zsigmondné Péter Julianna 74 éves
Benkõ Andrásné Kiss Matild Veronika
64 éves
Lengyel Imre
69 éves
Baracskai Imréné Jónás Eszter
91 éves
Maczejka József János
65 éves

EMLÉKEZÉS
Bazsonyi Arany halálának 2. évfordulója
alkalmából.
Szeretõ férje és barátai

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:
06-70-634-5434

Háziorvosi
rendelés
Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: október 20.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: november eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Budai Ignácné,
Budai Szilvia, Csányiné Laczó Judit,
Dulcz Dénes, Guba Anita, Habaczellerné
Juhász Judit, Klszák Tamás, Markóné Zöldág
Ágnes, Németh Józsefné, Orbánné Kiss Judit,
Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter,
Szücsné Ágh Anikó, Tóth István.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103
06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455
06-70/605-7056
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180
06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.

Háziorvosi ügyelet

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

(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idõ:
hétfõtõl–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona

Fogorvosi rendelés:
Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig,
hétfõn és csütörtökön: 13-18 óráig

Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

Tel.: 06-24-519-720

Sar ok gyógyszertár
NYITVA TARTÁSA:
hétfõtõl péntekig: 7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!

105

domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407.
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818
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A Szõnyi Lakóotthon alapkõletétele
Madocsai Bea tolmácsolta az adományozó levelét

Ünnepi prédikációt mond
d r. S z a b ó I s t v á n , a D u n a m e l l é k i
Református Egyházkerület püspöke

Az ünneplõ közönség, középen ül Szõnyi Mária

Fotó:
Bábel László

A szifont elhelyezi Takaró András esperes úr

„Itthon vagy! Magyarország szeretlek” Dömsöd

Fotó: Kõvári Zoltán

