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Õszi hangulatban

A K T U Á L I S
Október 23-án szinte teljesen megtelt az
OMK nagyterme az ’56-os forradalom tiszteletére rendezett megemlékezésen. Az ünnepi mûsort idén a mûvészeti iskola adta, Nagy Seby
rendezésében. Õ a dömsödi ifjú mûvészek egyik
jeles képviselõje, aki most új oldaláról, rendezõként mutatkozott be. Az elõadást megelõzte a híre, mert már napokkal elõbb arról lehetett hallani, hogy az újszerûsége talán nem mindenkinek
fog tetszeni. Magam is kíváncsi voltam arra,
hogy egy modern feldolgozásban sikerül-e viszszaadni a forradalom hangulatát, az egyéni sorsok tragikumát? Nos, az elõadás megfogott engem is! Hiteles volt a hangulata, nagyon jó színészi, énekesi produkciókkal. Ami bennem azért
némi hiányérzetet jelentett, az a forradalom hõseinek – Nagy Imre, Maléter Pál, Mansfeld Péter
és még sokan mások – kimaradása a történetbõl.
Persze lehet, hogy csak én vagyok túlzottan konzervatív, éppen ezért gratulálok a rendezõnek és
minden egyes szereplõnek.

Pánczél Károly képviselõ úr ünnepi megemlékezése egy szabadtéri tárlatvezetéssel kezdõdött. A budapesti Kossuth tér épületeinek és
szobrainak kapcsolata a forradalommal méltó
bevezetése volt annak az ajánlásnak, amely ma
is életszerû számunkra, hogy keményen küzdve, egymással összefogva tudjuk országunkat
felvirágoztatni! Résen kell lennünk, és alap dolgokban együtt kell gondolkodnunk, hogy a
nemzetközi pénzvilág hiénái ne kiszolgáltatott
nemzetként kezeljenek bennünket. Befejezõ
gondolatában utalt arra, hogy a Rákóczi-szabadságharctól kezdve, az ‘56-os forradalmon át,
a mai napig egy cél lebegett és lebeg a nemzet
elõtt: szabad, független, keresztény Magyarországot akarunk! A szónok hallgatósága nagy
tapssal jelezte egyetértését!
A koszorúzás után a polgármesteri hivatal
elõtti térre invitáltam a jelenlévõket. Köszönöm, hogy sokan gondolták úgy, hogy részesei
lesznek annak, ahogy ünnepélyes keretek közt

átadjuk a megújított teret a dömsödi polgároknak. Rövid köszöntõmben megköszöntem közremûködésüket mindazoknak, akik sokat tettek
a pályázat sikeres megvalósításáért. Még egyszer hangsúlyozom, ezt a pénzt – falumegújítás
és -fejlesztés keretében – csak erre a célra használhattuk fel. Tudom, nagyon sokan gondolják
azt, hogy településünk – a praktikus okokon túl
– egy kellemes színfolttal gazdagodott!
A márciusi Aktuálisban írtam utoljára az önkormányzatok konszolidációjáról, így aztán
kissé megkésve számolok be arról, hogy nálunk
is befejezõdött az adósságrendezési eljárás. Az
elõre jelzett módon, a tartozásaink 70 százalékát
vállalta át az Állam, amely esetünkben kicsivel
több mint százmillió forintot jelentett. Ez a törvény is segített abban, hogy egyértelmûen stabilizáltuk önkormányzatunk anyagi helyzetét.
Köszönet érte mindenkinek, aki kicsit is segített
bennünket a konszolidáció során!
Talán érzik lakótársaink, hogy az utóbbi hónapokban az eddigieknél többet teszünk a közbiztonságunk megszilárdításáért. Ennek egyeFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
nes folytatása a közbiztonsági fórum létrehozása. Eddig elsõsorban eszközökkel segítettük
rendõreink, polgárõreink, közterület-felügyelõink munkáját, a fórum létrehozásával viszont
már a hatékonyság került elõtérbe. Az elsõ tanácskozáson jelen volt a ráckevei rendõrkapitány, a kiskunlacházi rendõrõrs parancsnoka, a
dömsödi KMB rendõrök, a dömsödi polgárõrség parancsnoka. Az önkormányzatot a jegyzõ
úrral és a közterület-felügyelõkkel együtt képviseltük. A fórum során elmondtuk, hogy nem kívánjuk átvenni a rendõrség szerepét, de minden
elvárható segítséget megadunk ahhoz a munkához, amely nagyközségünk lakói nyugalmát
biztosítja. Megbeszéltük, hogy kéthavonta eszmét cserélünk az elmúlt idõszak tapasztalatairól
és a közeljövõ feladatairól.
November elsejével indul a közmunka program téli idõszaka, így sok álláskeresõ fog fél
éven keresztül rendszeres jövedelemhez jutni.
A mindennapos településtisztasági feladatokon
túl jutni fog munkaerõ az iskolába, az óvodába,
a konyhára és máshová is. Elkezdjük a térkõkészítést is, hogy tavaszra saját erõbõl folytathassuk köztereink szépítését.
Egy ráckevei értekezleten ismét felmerült a

Ráckevei Tûzoltó Parancsnokság jövõje. Baj
esetén õk nagyon sokszor segítenek nekünk, éppen ezért nagyon sajnálom, hogy nincs a költségvetésünkben annyi tartalék, hogy támogassuk fennmaradásukat. Nem könnyû elõteremteni a saját Önkéntes Tûzoltó Egyesületünk támogatását sem, pedig ennek alapvetõnek kell lennie. Részt vettem azon az ünnepségen, amely
során a tûzoltóink birtokba vették az újonnan
vásárolt autót. Soha ne legyen szükség a használatára, de azért jó érzéssel konstatáltam azt a
tényt, hogy egy igazán korszerû gépjármû segíti
tûzoltóink nem könnyû munkáját.
Talán sokan nem is tudják, hogy a mûvelõdési házunk ismét rangos eseménynek adott otthont. A Magyar Darts Szövetség itt rendezte
meg az országos elsõ- és másodosztályú csapatbajnokságát. Gratulálok a nagyszabású rendezvény szervezõinek, és gratulálok a kiválóan szereplõ dömsödi versenyzõknek!
Már-már közhelyszerû az a megállapítás,
hogy a legjobb rendezõ az élet, de ez most is
igaz. Az írásom befejezése után hallottam a legfrissebb hírmûsorban, hogy a Kormány tervezi
az önkormányzatok adósságának teljes átvállalását. Soha ne fejezzem be rosszabb hírrel a havi
mondandómat!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
November 20-án szerdán
14-15 óráig

VARSÁNYI ANTAL
alpolgármester úr tart
fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013. OK TÓBER
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2013. október 28-án
ülést tartott, amelyen az alábbi döntések
születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi
Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, Ispán Ignác, Szabó Andrea képviselõk
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
149/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-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./ Intézményi Tanácsba tagok delegálása
4./ Térfigyelõ rendszer bõvítése
5./ Közvilágítás fejlesztése térfigyelõ kamerarendszer körzetében
6./ Kolompár Lajos és Hartai Mária ingatlanvásárlási kérelme
7./ Vagyonrendelet módosítása
8./ Közútkezelõi hatáskörök átruházása
9./ Dömsöd 0395/105 hrsz-ú ingatlanon
lévõ rekultivált, nem veszélyes hulladéklerakó-lerakó utógondozása
10./ Dömsödi sportközpont üzemeltetõjének tájékoztatója
11./ Csónakház üzemeltetésével kapcsolatos kérés
12./ Az önkormányzat és intézményei
2013. évi költségvetési rendelet módosítása
13./ Tájékoztató az önkormányzat és in-

tézményei 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi teljesítésérõl
14./ Az önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetési koncepciója
15./ Közszolgáltatók beszámolói
16./ Egyebek
16.1/ Polgárõrségi, rendõrségi elismerés:
nevek kiegészítése
16.2/ Varsányi Antal alpolgármester sürgõsségi indítványa
16.3/ Települési honlapon „Fórum” újraindításának kérdése
16.4/ Dömsödi Kedvencekért Egyesület
kérelme
16.5/ Folyószámla hitelkeret iránti kérelem benyújtása
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
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A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
150/2013. (X. 28.) 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
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
151/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
3./ Intézményi Tanácsba tagok delegálása
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta
a következõ határozatot:
152/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a gróf Széchenyi István Általános Iskola intézményi tanácsába tagként Varsányi Antalt delegálja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta
a következõ határozatot:
153/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményi tanácsába tagként Csikós Lászlónét delegálja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
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(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta
a következõ határozatot:
154/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Dömsöd–Apaj Óvoda intézményi tanácsába tagként Lázár
Józsefet delegálja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazással elfogadta, hogy a
12./ Az önkormányzat és intézményei
2013. évi költségvetési rendelet módosítása
13./ Tájékoztató az önkormányzat és
intézményei 2013. évi gazdálkodásának
I-III. negyedévi teljesítésérõl
14./ Az önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetési koncepciója
16.5/ Folyószámla hitelkeret iránti kérelem benyújtása
számú napirendi pontok tárgyalására a
3. napirendi pont befejezését követõen kerüljön sor.
4./ Az önkormányzat és intézményei
2013. évi költségvetési rendelet módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal megalkotta a következõ rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének
11/2013. (XI. 8.) rendelete
az önkormányzat és intézménye 2013.
évi költségvetésérõl szóló 1/2013. (I. 31.)
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2013. november 8.
napján.
A rendelet hatályos: 2013. november 8.
napjától.
5./ Tájékoztató az önkormányzat és
intézményei 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi teljesítésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)

A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
155/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az önkormányzat és
intézményei 2013. évi gazdálkodásának
I-III. negyedévi teljesítésérõl szóló tájékoztatót az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
6./ Az önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetési koncepciója
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
156/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az önkormányzat és
intézményei 2014. évi költségvetési koncepcióját az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
7./ Folyószámla hitelkeret iránti kérelem benyújtása
(Szavazás módja: minõsített többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
157/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
folyószámla hitelkeret szerzõdést kíván
kötni a számláját vezetõ OTP Bank
NyRt.-vel.
A hitelkeret összege
– 2014. január 1-jétõl 2014. szeptember
30-ig 22.000.000 Ft,
– 2014. október 1-jétõl 2014. december
20-ig 10.000.000 Ft.
A képviselõ-testület felhatalmazza
Bencze István polgármestert a hitelkérelem benyújtására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
Folytatás a következõ oldalon.
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8./ Térfigyelõ rendszer bõvítése
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
158/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a közterületi térfigyelõ rendszerének további négy kamerával történõ bõvítését rendeli meg a
rendszert kivitelezõ HITELES Kft.-tõl az
elõterjesztésben szereplõ helyekre, azzal,
hogy a kamerákat a megfigyelni kívánt
közterület minél jobb láthatósága érdekében kell elhelyezni.
II. A képviselõ-testület megrendeli továbbá a Béke tér 2. szám alatti kamera áthelyezését úgy, hogy a kamera a Petõfi
Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ
parkolóját és bejáratát is lássa.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
9./ Közvilágítás fejlesztése térfigyelõ
kamerarendszer körzetében
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
159/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a közvilágítási hálózat bõvítésérõl szóló döntését a novemberi rendes ülésére napolja el azzal, hogy
a következõ ülésig további két helyrõl
kell árajánlatot kérni.
Felelõs: Varga László mûszaki vezetõfõtanácsos
Határidõ: 2013. november 20.
10./ Kolompár Lajos és Hartai Mária ingatlanvásárlási kérelme
(Szavazás módja: minõsített többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
160/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
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Képviselõ-testülete értékesíteni szeretné
a tulajdonát képezõ dömsödi 6508 hrsz-ú
kert mûvelési ágú 694 m2-es területnagyságú ingatlanát.
A képviselõ-testület felhatalmazza
Bencze István polgármester, hogy az ingatlan értékének meghatározására szakértõt kérjen fel, és ennek ismeretében a
vételár összegérõl egyeztessen az ajánlattevõvel.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. november 30.
11./ Vagyonrendelet módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal megalkotta a következõ rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének
12/2013. (XI. 8.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló
3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2013. november 8.
napján.
A rendelet hatályos: 2013. november 8.
napjától.
12./ Közútkezelõi hatáskörök átruházása
(Szavazás módja: minõsített többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal megalkotta a következõ rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének
13/2013. (XI. 8.) rendelete
a közútkezelõi hatáskörök átruházásáról
A rendelet kihirdetve: 2013. november 8.
napján.
A rendelet hatályos: 2013. november 8.
napjától.
13./ Dömsöd 0395/105 hrsz-ú ingatlanon lévõ rekultivált, nem veszélyes hulladéklerakó-lerakó utógondozása
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:

161/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a dömsödi 0395/105
hrsz-ú ingatlanon lévõ rekultivált, nem
veszélyes hulladéklerakó-lerakó utógondozásával kapcsolatos döntését a következõ rendes ülésére napolja el.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. november 20.
14./ Dömsödi sportközpont üzemeltetõjének tájékoztatója
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
162/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Dömsödi Sportközpont üzemeltetésére megkötött szerzõdést további egy évvel meghosszabbítja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az
iskolás gyermekek tornaóráinak és
sportfoglalkozásainak megtartásához
2014. évben összesen 7 millió forintot
biztosít az üzemeltetési szerzõdés keretében.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
15./ Csónakház üzemeltetésével kapcsolatos kérés
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
163/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a tulajdonát képezõ
Csónakházra megkötött bérleti üzemeltetési szerzõdés módosításához hozzájárul
azzal, hogy a 2014. évi bérleti díjat
250.000 Ft/év összegre mérsékli.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
16./ Közszolgáltatók beszámolói
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
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164/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az ivóvíz közmûszolgáltatást és a szennyvízcsatorna közszolgáltatást végzõ DAKÖV Kft. beszámolóját elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
165/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a hulladékszállítási
közszolgáltatást végzõ Dunanett Kft. beszámolóját nem fogadja el.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
166/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a köztemetõt üzemeltetõ Gyertyaláng Kft. beszámolóját
elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

17./ Egyebek
17.1/ Elismerõ oklevél adományozása
A képviselõ-testület az elismerésben
részesülõk névsorát további, a település
közbiztonságáért huzamosabb idõn keresztül aktív szerepet vállaló személyek
neveivel egészítette ki. A díjazottakról és
az elismerések átadásáról a decemberi
számban a Dömsödi Polgárõrség részletesen fog beszámolni.
17.2/ Varsányi Antal sürgõsségi indítványa
A képviselõ-testület a napirendi pont
keretében döntést nem hozott.
17.3/ Települési honlapon Fórum újraindítása
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta
a következõ határozatot:
168/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a települési honlapon
(www.domsod.hu) a Fórum újraindításához nem járul hozzá.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
17.4/ Dömsödi Kedvencekért Egyesület kérelme
(Szavazás módja: egyszerû többség,
nyílt szavazás)

A képviselõ-testület egyhangú – 7 igen
– szavazattal meghozta a következõ határozatot:
169/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Dömsödi Kedvencekért Egyesület részére hozzájárul, hogy
az Egyesület a nevében a „Dömsöd” szót
használja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület következõ munkaterv szerinti ülésének idõpontja
2013. november 20.
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 tesszük közzé. Az önkormányzati
rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

Tisztelt Üg yfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy a Dömsödi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
2013. augusztus 15-tõl megváltozott.
Az új ügyfélfogadási idõpontok a következõk:
Nap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Idõ
8.00–12.00, 13.00–17.30
Nincs
8.00–12.00, 13.00–16.00
Nincs
8.00–11:30

Bízunk benne, hogy az új hétfõi hosszított ügyfélfogadási idõ könnyebbé teszi Önök számára az ügyintézést.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

6

XXIII. évfolyam 11. szám

Németországban jártunk
Knüllwaldból érkezett meghívás az önkormányzat és a Ju és Zsu Társulat részére. Csikósné Jutka szervezte az utat. Október 2-án a délelõtti
órákban érkeztünk Remsfeldbe, ahol Jörg Müller polgármester; felesége,
Anikó; Nyerges László és neje; valamint a vendéglátásban résztvevõ családok vártak bennünket.
Kedvesen fogadtak a házigazdák. (Mi dr. Bork és párja, Inze vendégszeretetét élveztük.)
Október 3. a Német Egység Napja. Ezen a napon Niderbalshaim településen evangélikus istentiszteleten, majd egy jó hangulatú ünnepségen
vettünk részt. Jörg Müller hosszasan megemlékezett a magyarok szerepérõl a német egység létrejötte kapcsán. (Nagyra értékelte az Európai piknik
nevû határnyitást és az NDK-s állampolgárok átengedését Ausztriába.)
Ugyanígy vélekedett Herrenhoff polgármestere is, aki meghívott egy
dömsödi küldöttséget a jövõ évi Egység napra. A beszédeken kívül hangulatos énekes-zenés mûsorban volt részünk. Ennek a mûsornak a fõ
attrakciója a dömsödi fiatalokból álló Ju és Zsu Társulat volt. Színvonalas
mûsort adtak, a meglévõ technikai hiányosságok ellenére. A közönség
nagy tapssal fogadta a dömsödi fiatalok produkcióját.
Pénteken Fulda városába invitáltak a vendéglátók bennünket. A monumentális bazilika mellett egy hangulatos kisvárost ismerhettünk meg. Este
többen Nyerges László otthonába voltunk hivatalosak. Laci német állampolgárként is õrzi magyarságát és fontosnak tartja dömsödi származását.
A szombat kasseli látogatással telt. Az esõ miatt inkább az áruházakkal
ismerkedtünk, mint a szép tájjal. Este nagyszabású fogadást tartottak számunkra. A remsfeldi polgárok házában adták át a német vendéglátók
Csikósné Jutkának Küllwald önkormányzatának oklevelét, melyben díszpolgárrá fogadták Jutkát. A fogadáson megjelent a Németországban dolgozó volt zeneiskola-igazgató Hegedûs István és neje, Zsuzsa asszony is.
Ezután kétórás mûsorral köszönték meg a dömsödi fiatalok és a fellépõ
„banyák” a vendéglátást. Rövid beszélgetés után mindenki igyekezett
nyugovóra térni, hiszen másnap reggel korán indultunk haza.
A német testvértelepülés nagy figyelemmel és törõdéssel látta vendégül küldöttségünket. Köszönet érte.
Varsányi Antal alpolgármester

A díszpolgári plakett és az oklevél

Homberg. Ebben a házban lakott hosszabb ideig Luther

A dömsödi küldöttség Fuldában a katedrális elõtt
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Szeptember – október hónap
Mint azt kevesen tudják, egyesületünk ez évben 80 éves. 1933-ban
Szõnyi Károly kántortanító alapította meg, akkoriban Dömsödi Tûzoltó
Testület néven, 24 fõvel. Õ volt az elsõ parancsnoka az önkéntes tûzoltóknak. Akkor, is mint most, a dömsödi lakosok életének és értékeinek védelméért dolgoztak önzetlenül, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, ahogy
ezt mi is csináljuk napjainkban.
Segítség, mi is sok segítséget kapunk az idõsebbektõl, akik elmondják
egyesületünkrõl amit tudnak, vagy általuk õrzött iratokat, fényképeket,
esetleg tárgyakat megmutatnak, vagy az egyesületnek adják. Az elõzõleg
leírtakat id. Sáfrán Józsefnek köszönhetem, meg amiért az általa õrzött
Dömsöd Község Állapotrajz címû 1937-es írást átadta nekem, amit el tudtam olvasni és azt be tudtam digitalizálni, ezzel is az utókornak megõrizni.
De ebben a hónapban Dulcz Dénes nyugdíjas tanár úrtól is kaptunk egy
általa hosszú évek óta õrzött plakettet, amely bronzból készült, egy arató
kombájn látható rajta és az a felirat, hogy Állami Gazdaság Országos
Tûzoltóversenye 1977. Ez az emléktárgy is bekerül a többi mellé a gyûjteményünkbe.
Folytatva a segítség gondolatot, az új tûzoltógépkocsi-fecskendõ is segítségbõl, összefogásból lett megvásárolva. Ebben a hónapban azoknak a
támogatóinknak is megmutattuk a gépkocsit, akik anyagi támogatásukkal
járultak hozzá a vásárláshoz, fejlõdéshez, és nem utolsósorban a dömsödi
emberek életének és vagyonának védelméhez.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság által kiírt pályázat
második fordulóján ismét pályáztunk és nyertünk. Ez most egy Sepura típusú EDR (Egységes Digitális Rádió) volt, amivel a káresetekhez történõ
vonulásoknál, a beavatkozásoknál tudunk kommunikálni a kiérkezõ egységekkel és a Megyei Mûveletirányítással is. Ez nagyon fontos, mert a
gyors és pontos kommunikáció emberéletet és vagyont menthet. Rendelkezünk már ilyen rádióval az Ifa fecskendõnkben, de így most már a
Steyr-ben is lesz. Az elnyert eszköz értéke 350.000 forint, amit sajnos
egyesületünk saját erõbõl nem tudott volna megvásárolni.
Megkezdtük a Steyr szertárának felépítését is, amit még a tél megérkezése elõtt szeretnénk is befejezni, hogy fûtött, zárt helyen legyen a gépkocsi, mindig indulásra készen. Ehhez is várjuk mindazon személyek jelentkezését, akik tudnak nekünk segíteni.

Káreseteink:
Szeptember 2-án reggel egy súlyos közúti balesethez kaptunk a megyei
mûveletirányítástól riasztást, ami az 51-es fõúton Kiskunlacháza irányában, a Dömsöd táblánál történt. A balesetnek három dömsödi lakos is sérültje volt. Egyikõjüket a ráckevei kollegákkal és a mentõszolgálat dolgozóival közösen emeltük ki a roncsból. Ezúton is szeretnénk nekik mielõbbi jobbulást kívánni!
6-án 11 óra körül Apaj községbe vonultunk, mert a tóparti nádas lángra
kapott. A tüzet a kunszentmiklósi kollegákkal közösen oltottuk el. Sajnos
ez a tûz is emberek felelõtlensége miatt keletkezett, amibõl egy szelesebb
idõben nagyobb baj is lehetett volna, mert a községi óvoda csak pár száz
méterre volt a káresettõl.
17-én a szeles idõjárás miatt Dömsöd–Kiskunlacháza 51-es fõút szakaszára kellett vonulni. Itt egy a szél által letört faág képzett forgalmi akadályt. Mire a káreset helyszínét a pontatlan bejelentés miatt megtaláltuk a
ráckevei kollegákkal, addigra valaki már az akadályt megszüntette, így
tûzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
Napról napra közelebb érkeznek az õszi-téli napok, és elkezdõdik a fûtési szezon. Ilyenkor sajnos rendszeresek az ebbõl adódó tûzesetek és
szén-monoxid-mérgezések. Néhány gondolat a megelõzéshez.

A szén-monoxid-mérgezésre jellemzõ tünetek:
– Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, szédülés, hányinger, tüsszentés
– Közepes mérgezés: erõs fejfájás, erõs szédülés, felgyorsult szívdobogás
– Erõs mérgezés: nehéz levegõvétel, ájulás, súlyos esetben halál.

Ezzel kapcsolatos balesetek és tûzesetek megelõzhetõek:
– ha a fûtésre használt készülékeket évente egyszer a fûtés megkezdése
elõtt szakemberrel átvizsgáltatjuk
– ha a kéményünk állapotát is rendszeresen ellenõriztetjük
– ha kérünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkre (konvektor, gázkazán, gázbojler)
– ha nem rakunk vagy tárolunk semmilyen tûzveszélyes dolgot a kazán
körül
– ha a kandalló közvetlen közelében nem szárítunk ruhát és nem tárolunk
gyúlékony dolgokat
– ha a lakásunkat felszereljük füst- és szén-monoxid-érzékelõvel.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 105-ös számon tegye meg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát
(06-20-383-5407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott
mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat, vagy akár
emberi életbe is kerülhet!

Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Ha baj van! 105
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület, számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve
(Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György
gazdasági felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818
Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Pest Megyei Tûzoltói Ügyelet:105
Ráckeve Városi Tûzoltóság ügyelete:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666
Szigetszentmiklósi Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság
ügyelete: 06-24-444-704
Tárkányi Béla, Dömsöd ÖTE parancsnoka:
06-20-383-5407
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A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet szervezésében a hagyományoknak megfelelõen 2013-ban is lehetõség nyílik arra,
hogy a szülõk, nagyszülõk, barátok és ismerõsök csomagot és ajándékot küldjenek gyermekeiknek, unokáiknak, szeretteiknek és barátaiknak a Mikulással krampuszok kíséretében.

Az ajándékokat 2013. december 6-án péntek délután Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén szállítjuk ki (17.00 és 20.00 óra között)!
Figyelem! Mindenkinek a saját igényei és lehetõségei 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 megrendelõlapon, 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 MEGRENDELÕHELYEN!!
Megrendelõhelyek:
– 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 határidõ: 2013. december 5. csütörtök – az üzletek nyitva tartása szerint!
A megrendelést minden esetben írásban és két példányban kérjük megadni, a megrendelõlap a fenti helyeken található meg!
Korona Sándor, a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet elnöke

Mikulás-program elõzetes:
Csomagkiszállítás 2013. december 6-án pénteken, elõtte a szokásos felvonulás a Horváth-kerthez, ahol 17,00 órától zenés gyermekmûsor és 18,00
órától pedig egy Mikulás show várja a gyerekeket és a felnõtteket.
(Ide hívjuk és várjuk a vállalkozó kedvû iskolai csoportokat és osztályokat, akik különbözõ finomságokat – kürtõskalács, fánk, lángos stb. stb. – készítenek és árulnak a várakozó nagyérdemûnek.)
Szombaton munkanap lesz, így most a szokásos kocsikázás elmarad délelõtt, de délután 17,00 órától RETRO térbuli lesz a Horváth-kertben, forralt
borral, teával, zsíros kenyérrel.
2013. december 8-án vasárnap reggel 10,00 órától a Petõfi Múzeum elõl indul a kocsikázás a Mikulással, valamint felállításra kerül a Falusi Betlehemes. Kísérõ programok a múzeumban, mesesarok, diavetítés, kézmûves foglalkoztatók 13,00 óráig.
Vasárnap délután a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban ajándék mûsor: a „Pinokkió” címû mese kerül bemutatásra.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a részletes programról, idõpontokról és díjakról plakátokon, a facebookon és az interneten tájékoztatunk
mindenkit.
Sok szeretettel hívja és várja a falu apraját és nagyját a Mikulás-programokra:
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet, a segítõik, támogatóik, s természetesen a Mikulás és a krampuszok

Felhívás a krampuszok felé!
Akik tavaly voltak krampuszok, most õket várjuk újra, jelentkezni lehet Tarrné Zsóka néninél a GAMESZ konyhán, Táncsics utca.
Jelentkezési határidõ: 2013. december 2. hétfõ.
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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

Kukoricát termelõtõl!
06-70-206-7055

VÁSÁRNAPTÁR
Országos állat- és kirakodóvásár 2013. december

December 01. (vasárnap) Lajosmizse
December 01. (vasárnap) András-napi vásár Nagykõrös
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A dömsödi zeneiskola az európai ranglista elején
Tisztelt Olvasók, engedjék meg, hogy tõlem rendkívül szokatlan gesztussal nyomatékosítsak egy olyan, már öt éve rendszeresen folyó munkát
a dömsödi zeneiskolában, melyrõl hírbõl talán többen tudnak, jelentõsége
azonban nem hiszem, hogy sokak által ismert. (Nem szokásom kiemelni
vagy hangsúlyozni bármiféle, számunkra értéket hordozó munkafolyamatot – most mégis úgy érzem, eljött az ideje egy nyomatékosabb figyelemfelkeltésnek.)
A dömsödi Dezsõ Lajos AMI az idén ismét nyert egy Comenius Iskolai
Együttmûködés pályázatot, immár öt év alatt a negyediket. A pályázati
anyag és koncepció az EURÓPAI RANGLISTÁN az elsõ 20 projekt között kapta meg a támogatást (nyertes projektek száma: kb. 1700 db). A
dömsödi zeneiskola az idén tehát egy olyan projektet indít el, ami, mivel
az európai ranglistán huszadikként szerepel, Magyarországon szintén az
elsõk között nyert támogatást. A támogatás országos kezelõje a Tempus
Közalapítvány. A projektet (mint Dömsödön az összes ilyen típusú nemzetközi együttmûködést) a dömsödi székhelyû MOSTart NKKE készítette el (partnerkeresés: Bajzák István; koncepció-ötletek: Nagy Seby; a végleges koncepció összeállítása és a pályázat angol nyelvû megírása, valamint nemzetközi koordinációja: Varga Anett).
A Comenius Iskolai Együttmûködések lényege, hogy két éven keresztül minimum 3 (jelen esetben 7) nemzetközi ország dolgozik együtt egy
közös témán; a projektmunka pedig projekttalálkozókkal, egymáshoz tett
látogatásokkal egészül ki.
A most induló FEARS / Félelmek elnevezésû projekt a gyerekek valós
és elképzelt félelmeit térképezi fel négy különbözõ témában: félelem az
oktatástól / félelem a hatóságtól / félelem a vallási és etnikai kirekesztettségtõl / félelem a szûkebb és tágabb szociális környezettõl. A munka nem
kis csoportban, hanem lehetõleg a társadalom minél szélesebb rétegeit bevonva zajlódik majd le elképzeléseink szerint, melyhez kérjük szíves

együttmûködésüket (a közremûködési szándékot a zeneiskolában lehet
jelezni). A téma nagy önkritikát és tükörbe tekintést követel meg elsõsorban a felnõtt társadalomtól, aminek irányába a gyerekek félelmei megfogalmazódnak.
A projekt témája és elõkelõ helyezése a külföldi partnerországok mindegyikében (Törökország, Olaszország, Lengyelország, Bulgária, Horvátország, Románia) nagy visszhangot és elismerést váltott ki. Az elsõ projekttalálkozó során Törökországban a partnerség számos protokoll-látogatáson esett át ennek kapcsán: a másfélmillió lakosú város polgármestere
és vezetése, a török oktatási minisztérium képviselõi, valamint a török
nemzeti iroda reprezentánsai is szükségesnek érezték, hogy köszöntsék a
projekt ötletét és végrehajtóit. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy
külföldön ennyire kifejezik a munkánk iránti megbecsülést.
Záró gondolatként hadd jegyezzek még meg annyit, hogy a Dezsõ Lajos AMI elõzõleg lezárt Comenius projektje szintén elõkelõ helyen végzett az európai ranglistán, melyet az idén egy európai minõsítõ versenyen
való részvétellel kívánunk megerõsíteni. Az iskola elsõ, két évvel ezelõtt
lezárt projektje pedig országos nívódíjat nyert, tehát Magyarország legjobb Comenius projektjének címét kapta meg.
Úgy gondolom, ezekre az eredményekre érdemes a helyi civil közösségben is figyelmet fordítani, nem csak európai szinten. Talán egy kicsit
másképp tekintünk így az iskolákban folyó munkára; és talán egy kicsit
büszkék is lehetünk arra, hogy nálunk, éppen Dömsödön fut az ország elsõ számú projektje.
Köszönöm a figyelmet.
Üdvözlettel:

Varga Anett
Dezsõ Lajos AMI mûvésztanár
MOSTart NKKE nemzetközi koordinátor

„BRETHI6” Comenius projekt a Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskolában
2012. szeptemberében indult a Comenius projekt, BRETHI6 néven. A
BRETHI egy mozaikszó, a projektben résztvevõ országok kezdõbetûibõl
áll össze: Belgique (Belgium), Romanie (Románia), Espagna (Spanyolország), Turqie (Törökország), Hongrie (Magyarország), Italy (Olaszország), a 6 az országok számát jelzi. A projekt alcíme: „BRETHI, a hõs
hogyan válik emberré”.
Magyarországról a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola grafika
tanszakos hallgatói vesznek rész a munkában.
A pályázat célja, hogy fejlessze a gyermekek kreativitását, mûvészi képességeit, felkeltse érdeklõdését más kultúra és nyelv ismerete iránt, fejlessze a csapatmunkát, erõsítve ezzel a bizalom és tolerancia képességét.

Az iskola tanulói kisebbfajta ünnepléssel készültek fogadásunkra

A 2 éves projekt alatt a képregényhõs, BRETHI, fokozatosan emberi képességekre és tulajdonságokra tesz szert (kommunikáció, együttmûködés...), és
végül önálló gondolkodásra lesz képes, emberré válik. 2013 októberében a
Törökországi Eskipazarban „SehitFaikBaskayaIlkögretimOkulu” voltunk
projekttalálkozón a partneriskolában. Számos protokoll látogatást tettünk
a város vezetésénél, ahol a vezetõk kíváncsiak voltak munkánkra és idõt
szántak ránk.
Szálláshelyünk a gyönyörû Safranboluban volt. A város oszmán kori
török építészeti emlékeit az Unesco a világörökség emlékének nyilvánította.
Guba Anita koordinátor
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
A mi iskolánkban is elindult a tanév, minden
mûvészeti ágban folyik az oktatás. Szeptemberben már megkezdõdtek a próbák az október 23ai ünnepségre. A mûsor igazi összmûvészeti és
dömsödi produkció volt. Nemcsak iskolánk növendékei és tanárai vettek részt benne, hanem a
Ju és Zsu Társulat, valamint az Iringó Színjátszó Kör tagjai. A nagysikerû elõadás létrehozói:
Bajnóczi Annamária, Balikó Mariann, Bíró
Klára, Csikós Lászlóné, Csikós Zsuzsanna,
Csonka Nóra, Fehér Richárd, Hartai Ádám,
Hartai Martin, Horváth Balázs, Horváth Norbert, Horváth Zsigmond, Jagodics Anna, Jancsó
Attila, Katona Viktor, Kolompár Dániel, Kolompár Petra, Kovács Dóra, Kuna Orsolya, Mészáros Bettina, Mihó Diána, Papp János, Rátkai
Tamás, Rüsics Alexa, Sass Levente, Simonidesz Boglárka, Sipos Evelin, Szabó Bettina,
Szijártó Mónika, Tarr Istvánné, Varga Anett.
Az elõadást Nagy Sebastián, iskolánk volt
növendéke rendezte. Õ fogta össze a szereplõket (próbált velük hétrõl hétre), irányította a háttérmunkát, hiszen voltak, akik nem a színpadon
teljesítettek szolgálatot.
Szeretném megköszönni valamennyiüknek a
színvonalas produkciót!

Fotó: Kaszner Éva
Októberben az iskolában folyó két Comenius
projekt keretében két kis csapat utazott, a véletlen folytán: Törökországba.
A „BRETHI6” projekt a felénél tart, a
„FEARS” projekt pedig most indult.
Az elõbbirõl Guba Anita, az utóbbiról Varga
Anett tanárnõ írt cikket.
Novemberben már versenyre mennek társastáncosaink, sokat dolgoznak a koreográfiákon.
Az alkalomra új ruhák is készültek.

November 29-én és 30-án ismételten megrendezésre kerül iskolánk szervezésében a Dömsödi Mûvészeti Napok. Az elsõ napon a zenészek,
a színjátékosok és képzõsök mutatkoznak be a
mûvészeti iskola épületében, a második napon a
táncosok mutatják be tudásukat az OMK-ban.
Mindkét bemutató 18 órakor kezdõdik.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Köntös Ágnes
igazgató

Jubileumi ünnepség óvodánkban
Október 4-én ismét köszöntöttünk.
Tassi Lászlóné Ildikó 30 éve elhivatott óvónõ.
A három évtized alatt sok tehetséges, ügyes
gyerek került ki csoportjaiból, és vették az élet
nem könnyû akadályait!
„A gyermekek úgy éreznek,
ítélnek és cselekednek,
miként azt azoknál látják,
akiket szeretnek és becsülnek.”
Dr. Wlassics Gyula
„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!”
Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta
ránk. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a pedagógust
pedagógussá teszik. Ebbõl is látszik, hogy milyen nehéz mesterség, milyen komoly feladat,
milyen életre szóló hivatás a pedagógus pályája.
Nagy dologra, egyesek szerint a legnagyobbra vállalkoznak, amikor fiataljainkat tudásra,
szívbéli jóságra tanítják, miközben tudásukat
megosztják velük, és a mindennapokban példaként állnak elõttük.
Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc,
hiábavaló erõfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi
ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri
az embert.

Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott –
szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor
mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi
azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen
munka sem, amelynek a valódi hasznát csak
évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk.
A pedagógusi munkát a csendes esõhöz lehet
hasonlítani. A csendes esõhöz, amely jó sokáig
tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok
magukba szívják a nedvességet, és késõbb ezért
aztán akár szárazság idején is képesek termõre
fordulni.
Az, hogy gyermekünk milyen élményekkel
gazdagodik az óvodában, nagyrészt az óvónõjétõl függ. Õ az, aki a gyermek napjának jelentõs
részében vele van, így bizalommal kell viseltessen iránta. Hiszem, hogy óvónõnek születni
kell!
Ezt a hivatást nem lehet megtanítani, hiába az
iskola… Az élet, az elsõ, gyerekekkel töltött év
megmutatja, hogy valaki óvónõnek való vagy
sem. A gyermeki szemek csillogása, az ajkuk
mosolygása, amikor azt mondják „szép
vagy!”,vagy hogy „szeretlek!” és megölel, esetleg amikor feléd fordul, megfogja a kezed és azt
mondja „anya”.
Ezekért a kiejtett szavakért már megérte óvónõnek lenni.

Kedves Ildikó!
Kívánjuk, hogy továbbra is legyen szellemed
világos, tudásod nagy és szíved jó!
Köszönjük Ildikó volt és jelenlegi óvodásainak a kedves, színvonalas mûsort, amivel nagy
örömet szereztetek óvó néniteknek és a jelenlévõknek. Ezúton is köszönjük a szervezõk és segítõk odaadó munkáját!
Németh Józsefné, Marika óvó néni
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Nem kell messzire menni…
Szilvásvárad, Szalajka-völgy, Õsember barlang (vagy Istállós-kõi-barlang), Fátyol-vízesés, Pisztrángos-tavak. Ezek közül szerintem egyrõl-kettõrõl már mindenki hallott, de biztos vagyok benne, hogy olyanok is akadnak nagy számmal, akik azt mondják: már megint?? Hát igen, már megint.
Az igazság az, hogy én sem szeretem a közhelyeket, de emellett a téma mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ilyen sokszínûség: természeti kincs, kaland, túralehetõség, gasztronómia, kirakodóvásár, kisvonat, lovak és vadállatok ritkán található meg egy helyen. Mindez Dömsödtõl kb. 200 km-re, de
garantáltan kellemes kikapcsolódás az egész családnak. Amíg a Nagyi elmajszol egy pisztrángot a tóparton, Apa és a gyerekek felszaladnak az Õsember-barlanghoz, Anyu meg ásványokból készült nyakláncot és karkötõt
válogat. Ideális, nem? Bár én inkább a sétáljunk együtt a Nagyi tempójában,
süssünk szalonnát a réten típus vagyok, de mindkettõ nagy élmény lehet.
Nem tudom nem megemlíteni az ezzel a hellyel kapcsolatos élményeimet és érzéseimet. Tizenévesként osztállyal, családdal látogattunk el ide,
sokadjára már tényleg kissé közönyösen. Pedig a sok zöld, a csörgedezõ
patak, a lovak és különbözõ vendéglátóhelyekbõl kiszûrõdõ finom illatok
fogadják a látogatót, ahogy a völgyet a közlekedés elõl elzáró sorompón
belépünk. Majd az árusok, akik mellett szerintem senki nem megy el anélkül, hogy a portékájukat legalább egy pillantás erejéig meg ne nézné. Aztán az erdei kisvasút. Minden gyermek boldogan szalad az öreg kocsikhoz, hogy a számára legjobb helyet elfoglalhassa a nyáron nyitott, télen
zárt vagonokban. Aztán lassan elindul a szerelvény, végig az illatos és hûs
erdõn, fel egészen a rétig, amin a piknikezõ családok és labdázó gyerekek
között átsétálva megpillanthatjuk a híres Fátyol-vízesést. Itt családok és
szerelmesek fényképezkednek a háttérben a vízeséssel vagy a patak fölött
átívelõ fahidakkal. A látnivalók sorának még közel sincs azonban vége.
Innen vezet a turistaút fel az Istállóskõi-barlanghoz, amely 1944-ben védetté, 1982-ben fokozottan védetté nyilvánított természeti érték lett. A
barlanghoz vezetõ szerpentin a Szalajka-forrás mellõl indul. A történelmi
idõkben a barlangot sokáig használták, leginkább sertéseket tartottak ben-

ne (állítólag akár ezret is). Errõl kapta a nevét maga a hegy is: kõistálló –
Istállóskõ. Régészeti leletként kõeszközöket és kerámiatöredékeket találtak, de jó néhány emberi csont is gazdagította a leletanyagot. Mindezeken
kívül a barlang volt a lelõhelye egy közel 80 mázsás tûzhelynek is, amely
a cseréptöredékeit és tengeri kagylóból készült ékszereket õrzött.
Sokszor sétáltunk a barlanghoz való felkapaszkodás és leereszkedés
után a kisvasút helyett a turistaúton vissza a völgybe. Az út során ismét fotó a Szikla-forrásnál, majd a pisztrángokat figyeltük a tavakban, és már
alig vártuk, hogy elérjünk a füstölt-halashoz, ahol a helyben füstölt pisztrángot papírba csomagolva a patakparton a fûben elfogyasztottuk. (Természetesen ma már vannak padok és tálcák, meg tányérok, de én ma sem
hagynám ki a patakparti lakomát.)
A Szalajka-völgy a legtökéletesebb kirándulóhely, amit csak elképzelni
lehet. Az én szívemhez nagyon közel áll, mert minden megtalálható itt,
amiért rajongani tudok: természet, lovak és a földtan. És ha a tinédzserkorom szerelmes pillanatainak helyszíneként gondolok is rá, mindenképpen
elfog a bizsergés. Látogassanak el ide Önök is, és érezzék a bizsergést!
Cs.L.J.
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Mezõgazdasági hírek
2013. év november hó
Kedves dömsödi vagy nem dömsödi olvasó,
lakótárs, kertészkedõ, gazdálkodó, nagyra becsült dömsödi polgártárs! Mielõtt a gazdálkodásról, kertészkedést érintõ aktuális témákról
írnék, engedjék meg, hogy egy-két mondatban
kitérjek az elõzõ, októberi „Hírnök”-ben megjelent „Nyílt levél” címû írásra, melyet Dulcz
Dénes tanár úr adott közre. Nagy figyelemmel
és tisztelettel olvastam sorait, mert amit leírt,
azt ugyanúgy tapasztalom és élem át. Lehet,
hogy mi, az idõsebb korosztály már érzékenyebbek vagyunk, mint a fiatalabbak, ezt nem
tudom, de sajnos mindannyiunkat, szülõket,
nagyszülõket, oktatókat, de fõként a nagypolitikában, országvezetõket is felelõsség terheli,
hogy ide jutottunk. Megállapíthatjuk, hogy
egyre háttérbe szorulnak az erkölcsi értékek, a
becsület, a tisztesség és az alapvetõ kötelesség.
A családi kapcsolatok, a szülõk, nagyszülõk
közötti kötõdések fellazultak, és sajnos a média
azt sugallja, hogy csak a saját anyagi és egzisztenciális érdekeik szerint éljenek.
A fentiek szerint, amiben a negatívumokat
írtam, mégis azt mondom, hogy hála Istennek
vannak pozitív, jó példák, és bízom benne,
hogy eljön az az idõ, amikor ezek a jó példák
lesznek túlsúlyban.
A fenti kis kitérõ után térjünk rá az aktuális
mezõgazdasági, kertészeti teendõkre.
Most, amikor e sorokat írom – október vé-

gén –, nagyon jó az idõ, szinte nyárias meleg
van, az õszi gabonavetések szépen kikeltek. Ha
még eddig nem tudtuk elvetni az õszi búzát, a
hónap közepéig még elvethetjük. November
hónapban még reméljük, hogy nem jön a téli
idõ, és elvégezhetjük az õszi mélyszántást, illetve elõtte a szerves trágya kiszórását.
A kiskertekben is van még tennivaló, ha
még eddig nem takarítottuk be a késõi érésû
káposztát, azt most már mielõbb takarítsuk be.
A szervestrágyázást és az õszi szántást a kiskertekben is fejezzük be. Még nem késtünk el a
gyümölcsfák telepítésével, ültetésével, sõt az
õsszel ültetett facsemetéknek jobb a megeredési esélyük. Az ültetendõ facsemetéknek megfelelõ méretû gödröt ássunk, aljára tegyünk szerves trágyát vagy érett komposzttrágyát. Csak
egészséges, ép gyökérzetû facsemetét vásároljunk, és arra is figyeljünk oda, hogy nehogy kiszáradt legyen a facsemete.
A téli hónapokban olcsó vitaminforrás a savanyú káposzta, amely eltételének most novemberben van az ideje. A káposztasavanyítással õsi módszert követünk, a legyalult káposzta romlását a tejsavbaktériumok termelte
tejsavval akadályozzuk meg, azaz így tartósítjuk. Az átalakulásban a sónak döntõ szerepe
van, de csak természetes sót használjunk, mert
például a jódozott só nem alkalmas a savanyításhoz. A savanyítás (erjedés) kezdetén a 15-20

fok az ideális, ezt követõen – három-négy hét
után – már nem emelkedhet a hõmérséklet 15
fok fölé.
Igazán jó savanyú káposzta csak jó alapanyagból, érett, tömör fejû káposztából készíthetõ. Fontos a szeletelés (gyalulás), amit a torzsával párhuzamosan végezzünk, és minél vékonyabb szeletekre vágjuk a káposztát.
Ezt követõen a káposztaszeleteket tömörítsük, döngöljük le az erjesztõ edénybe, ami régebben fahordó volt, most már lehet megfelelõ
minõségû mûanyag hordó is.
Következik a sózás, a fûszerezés, amit rétegenként végezzünk. Káposzta kilónként egymásfél dkg konyhasóval, 1-2 g köménymaggal, 1 babérlevéllel, 2-3 szem egész feketeborssal, egy-egy szál vékony, tisztított tormaszelettel, birsalmaszelettel és piros hüvelyes fûszerpaprikával ízesítünk. Amikor megtelik a tároló,
savanyító edény, nagyon fontos annak lenyomása, hogy a káposzta lében legyen folyamatosan. A savanyú káposzta felhasználásával sokféle étel készíthetõ, de mint savanyúság is fogyasztható. A hagyományosan eltett savanyú
káposzta nem tartalmaz semmiféle tartósítószert. Gazdag rosttartalmának köszönhetõen
megtisztítja a belek falát, eltávolítja a salakanyagokat. Magas C-vitamin-tartalma miatt
immunerõsítõ, s mert kevés benne a kalória, a
diétázóknak is ajánlott.
A fentieken túl még van sok minden tennivaló a ház körül, a kertben, az állatok körül, e
munkákhoz kívánok jó egészséget.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász

Á L L AT O RVO S I TA N Á C S O K
A kutya etetése, tartása télen
Már õsszel el kell kezdeni a téli tartalékok kutyára való „feltöltését”.
Nem elég az a mennyiség és minõség, amit a kutyánk nyáron evett. Plusz
kalóriával és tápértékkel kell megnövelni a téli hónapokban a kutya adagját. Tápetetés esetén zsírosabb, tápértékekben gazdagabb táppal kell etetni
ilyenkor a kedvencünket. A táp mellett adhatunk kutyánknak állati nyesedéket (csirke, kacsa, liba, nyúl, ipari tepertõ stb.). Nagyon fontos hogy a
húsokat és a belsõségeket fõzve adjuk az ebnek, mert baktériumok lehetnek bennük, ami több betegség okozója is lehet. Télen ajánlott a megfõzött húsokat tésztára, esetleg rizsre önteni, és a rizs vagy tészta megdagadása után ezt a keveréket adjuk langyosan kedvencünknek, így hõérzetüket is javítjuk. Nagyon fontos, hogy ha kutyánk nem volt rendszeresen féregtelenítve, azt tél elõtt mindenképpen tegyük meg, mert a férges kutya a
téli idõszakban nagyon lesoványodik.
Télen nem elég csak a kutya etetésére figyelni. A kertben lakó kutyáknak biztosítani kell fedett, széltõl védett helyet, kutyaházat. Ezt nedvességtõl óvni kell. Ne hagyjuk, hogy kutyánk vizes, nyirkos helyen feküdjön, mert tüdõgyulladást kaphat, ami télen veszélyes, és orvosi kezelés
nélkül végzetes kimenetelû lehet. Kutyánk helye lehet télen boksz, kutyaház, vagy mellékhelyiség, a lényeg az hogy fedett legyen, és ne a hideg
betonon, csempén feküdjön a kutya. Már egy gumiszõnyeg, szivacs vagy
rongyok is sokat segítenek a téli mínuszok ellen. Nagyon káros kutyánk
egészségére ha be-ki engedjük a kutyát a lakásba. A nagy hõmérséklet-

különbség a kutya ízületeinek sem tesz jót, megterhelõ számára, valamint
könnyebben meg is fázik. Télen kint vagy bent legyen kutyánk, ezzel
meghosszabbíthatjuk kedvencünk életét.

Veszettség oltás!
Egy nagyon fontos és aktuális teendõre szeretném felhívni a figyelmet.
Az elmúlt hónapokban, annak ellenére, hogy a rókák veszettség elleni immunizálása már évek óta sikerrel zajlik, ismét több alkalommal találtak
veszett rókákat Bács-Kiskun megyében. Az elõfordulás Dömsödtõl 50
km-en belül történt, az ismételt repülõgépes vakcinázás érintette Dömsöd
Bács-Kiskun megyével határos részét. A veszettség állatról emberre
terjedõ, mind ember, mind állat esetében gyógyíthatatlan, halálos kimenetelû betegség!
Az ebek veszettség elleni oltása (évente) valamint mikrochippel
történõ egyedi megjelölése minden állattartó részére kötelezõ!
Fenti kötelezettséget a hatóságok (polgármesteri hivatal is) ellenõrzik,
oltatlanság és jelölés hiánya esetén súlyos pénzbírság mellett akár el is lehet a kutyát kobozni. Felhívom mindenki figyelmét, ha még nem jelöltette meg kutyáját, vagy egy éven belüli veszettség elleni oltással nem rendelkezik, keresse fel állatorvosát és pótolja a hiányosságokat.
Dr. Siket Péter
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TA L Á LTA M E GY
KÉPET
Dobosné Marcsika Nénitõl kaptuk az alábbi képeket, amelyeken régi
kedves arcok tûnnek elõ. A képek 1974-bõl valók a Fáy András Takarékszövetkezet dolgozóiról.

Varsányi Antal alpolgármester Úrtól kaptuk az alábbi képeket, aki
hosszú évek óta rajongója a futballnak, s a helyi labdarúgás történetét jól
ismeri. Ma is ott találjuk vasárnaponként a nézõtéren. A játékosok felismerésében Tóbisz László is segített, akinek neve évtizedek óta fémjelzi a
dömsödi labdarúgást.
Az elsõ képen a Dömsödi Sport Egyesület labgarúgói láthatók,
1981.március 8-án a Dömsöd – Vácszentlászló mérkõzésen, ahol Dömsöd 4:0 arányban gyõzött.

Dömsödi felnõtt labdarúgó csapat, 1981 (Fotó: Bulyáki István)
Álló sor balról: Tóbisz Misi bácsi szertáros, Szõke József, Szili István,
Bieber László, Jaksa István, Polgár Ferenc, Horváth László, Necsász Sándor, Aszalai Imre.
Ülõ sor: Tóbisz László, Schneider István, Máté János, Straub Endre,
Kontha Béla, Szurgent Lajos (játékos-edzõ), Havasi László, Balogh Béla
gyúró
Ez a csapat arról nevezetes, hogy évekig játszottak köztük volt NB I-es
játékosok, mint például Máté János, Horváth László, Szurgent Lajos,
Aszalai Imre , majd Bene Ferenc, Egervári Sándor, Várhidi Péter, Ekkor
a csapat a Nemzeti Bajnokság országos területi bajnokságának harmadik
vonalában játszott. (Duna csoport, Kõrös csoport).
Amikor megkérdeztem Tóbisz Lászlót, a csapat egyik játékosát, hogy
mi jut eszébe a képrõl, összefoglalóan így válaszolt:

„ Szép volt az idõ, szép volt a pálya, jó volt a csapat,
sok volt a nézõ.”

A képeken látható személyek: Rátkai Jánosné Ispán Erzsébet, Dobos
Gyuláné Ujj Mária Harsányi Sándorné Sinkó Mária, Lesi Györgyné
Csécs Krisztina, Nyerges Istvánné Ágoston Zsófia.
Köszönjük a képet!
Összeállította:

Szabó Andrea

Ezen a képen dömsödi futballistákat láthatunk 1981-bõl, egy mérkõzés
utáni banketten.
Szemben balról: Straub Endre, Egervári Sándor, Bilek József
Háttal balról:
Lázár Ferenc, Szabó Lajos
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Varsányi Antalt kérdezgettem a képrõl, aki elmondta, hogy annak aktualitását a szemben látható Egervári Sándor adja , aki a 80-as évek elején
eredményesen játszott a dömsödi csapatban, s akinek pályafutása késõbb
is a focihoz kötõdött. 2013. október elejéig õ volt a Magyar Labdarúgó
Szövetség kapitánya, egészen addig a Hollandia–Magyarország mérkõzésig, amelyen a magyar csapat 8:1 arányú vereséget nem szenvedett.
Ezt követõen lemondott posztjáról.
„Egervári Sándor lemondása érthetõ a 8:1-es vereség után, ugyanakkor
a VB selejtezõ mégsem nevezhetõ eredménytelennek, hiszen a mostanában jobb eredményeket elérõ Törökországot is sikerült megelõznünk.” –
mondja Varsányi Antal.
A képeket Bulyáki Pista bácsi készítette, aki maga is nagy foci rajongó
volt, és sokszor nagyon jó pillanatokat tudott elcsípni egy-egy felvételhez.
Varsányi Antalnak és Tóbisz Lászónak köszönjük a képeket és a segítséget a személyek felismerésében.
Összeállította: Szabó Andrea
Cikkek az eredeti kézirattal megegyezõ szöveghû közléssel.

Keresünk
Dab és Dömsöd vonatkozásában Levente Egyesülettel kapcsolatos
fényképeket, dokumentumokat, visszaemlékezéseket.
Akinek bármilyen emléke vagy fényképe van kérjük jelezze az alábbi telefonszámon: 06 30 5947169 (Szabó Andrea)

Kiegészítés
„Históriánkból” rovatunk októberi számához helyesbítõ kiegészítést
kaptunk a Karaszi család egyik tagjától, mely szerint:
Karaszi István fiai voltak: István, Sándor és Gábor. Karaszi Ferenc
pedig a család egyik unokatestvére volt.
A múlt sok személyes emlék mozaik kockáiból lassan feltárul, ha
vannak, akiknek még fontosak az elõdök, akik nem feledéssel, hanem
hûséggel emlékeznek vissza gyökereikre.
Így a régi világ nem valami elveszett álom, hanem bennünk élõ folytonos valóság.
Köszönjük a kiegészítést.
Szabó Andrea
Cikkek az eredeti kézirattal megegyezõ szöveghû közléssel.

A Nagyközségi Könyvtár
nyitvatartása
Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csütörtök: 10-16,
Péntek: 10-16, Szombat: 08-12
Tel.: 06-24-519-711
***
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító
úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

Köszönetnyilvánítás!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Koszár Róbert dömsödi
lakosnak, aki könyvadományával támogatta könyvtárunkat.
*
Ezúton szeretnénk megköszönni Túróczi Gábornénak,
hogy a könyvtárunk helytörténeti gyûjteményének ajándékozott
2 pár kaptafát, amely igazi különlegességnek számít.
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Zajlik az élet a
Duna partján
Az októberi számban nem tudtam leadni idõben a cikket a labdarúgók szereplésérõl, ezért most pótolom az elmaradt tájékoztatót a mérkõzésekrõl.
Dömsöd : Dabas-Gyón 1 : 6 (1 : 1)
Súlyos vereség itthon. A rutinos ellenfél fél óráig emberhátrányban
játszott, ennek ellénére sokkal jobb volt csapatunknál. Rossz idénykezdés! Az elsõ két hazai mérkõzésen vereség.
A dömsödiek gólját Balázs István szerezte 11-esbõl.
Dömsöd : Délegyháza 3 : 3 (2 : 0)
Biztos gyõzelmet engedett ki csapatunk a kezébõl. 2:0-ra, majd 3:1re is vezettünk, de Délegyháza 10 emberrel is tudott egyenlíteni. Az elsõ itthon tartott pontnak azért lehetett örülni.
Gólszerzõink: Palotai, Balázs I., Cziráky
Pereg : Dömsöd 3 : 0 (1 : 0)
Az eredmény alapján sima vereségnek látszik, de ha a helyzeteinket
kihasználjuk, sokkal jobb eredmény is születhetett volna.
Dömsöd : Újhartyán 6 : 1 (2 : 1)
Az elsõ biztos hazai gyõzelem. A második félidõben kimondottan jó
játékkal.
Góllövõk: Hóbor, Bognár S., Pallagi, Palotai, Palotai, Végh
Hernád : Dömsöd 1 : 1 (1 : 1)
Értékes döntetlen vendégként.
A mieink gólját Végh Gábor szerezte.
Dömsöd : Gyál 3 : 2 (1 : 1)
Szoros eredmény, de gyõzelem. Jó hogy sikerült itthon tartani a három pontot.
Gólszerzök: Benkovics öngól, Balázs 11-esbõl, Cziráky
Ráckeve : Dömsöd 0 : 7 (0 : 5)
Lehengerlõ gyõzelem a járási központban.
Gólszerzõk: Ciráky 4, Pallagi, Faragó, Bognár S.
Dömsöd : Bugyi 2 : 1 (2 : 1)
Dömsöd, 100 nézõ
Játékvezetõ: Eisenbacher (Almási, Szépi)
Dömsöd: Balázs, – Bognár B. (Kun G.), Bognár S., Kelemen A.,
Turcsán T. – Magyar M., Faragó G., Hóbor A. (Szabó L.), Végh G. –
Ciráky T. (Papp Z.), Pallagi M. Edzõ: Nagy Attila.
A mezõnyben a Bugyi többet birtokolta a labdát, de a kapu elõtt teljesen veszélytelen volt.
Góllövõk: Pallagi a 29. és a 38. percben, ill. Tõkés a 28. percben.
Kiállítva Végh G. az 58. percben sorozatos szabálytalanságok miatt
a második sárga lap után.
Jók: Bognár S., Pallagi M., Turcsán T.
A tabellán csapatunk a 6. helyet foglalja el.
A hátralévõ mérkõzések.
Nov. 3.
13.30
Kakucs : Dömsöd
Nov. 10.
13.30
Dömsöd : Dabas II
Nov. 17.
13.00
Dömsöd : Taksony
Nov. 23.
13.00
Felsõpakony : Dömsöd
Az U20-as csapat az átszervezett bajnokságban egy gyõzelmet aratva az utolsóelõtti helyet foglalja el.
Varsányi Antal
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Novemberi séta a temetõkben, a múltban
Halottak napja, november 2. Ekkor emlékezünk
elhunyt szeretteinkre, imáinkkal könyörgünk lelkükért. Mindez a hátramaradottaknak vigaszt
nyújt, hogy így tehetnek valamit elköltözött szeretteikért. Az emberek a temetõkben istentiszteleteket tartanak, mécseseket gyújtanak, emlékeznek.
Így történt településünkön is. A sírkerteket járva, egy-egy síremlék elõtt megállva elõ-elõvillan a
múlt.
A Dömsödi Hírnök 2012. novemberi számában
Tóth István emlékezett a dömsödi temetõben
nyugvó, II. világháborúban elesett magyar és
orosz (szovjet) katonák síremlékérõl. A dabi református templom falán lévõ márványtábla és a Petõfi téren álló Hõsök Emékmûve szintén az I. és II.
világháborúban elesett dabi és dömsödi hõsökre
emlékezik.
Hányan vannak közülük, kik idegen földben pihennek, jelölt vagy jelöletlen sírokban …
Kovács Sándorné Tinike néni olyan felvételt
osztott meg velem, mely igen meghatott. A kép
hátulján az írás jól olvasható: „1944. május 16.;
Magyar hõsök temetõje; Ukrajna, Beleza karlocska; Bajtársunk temetése”

A nyírfából készült bejárat felett jól olvasható
felirat: FELTÁMADUNK.
Temetõi sétánkat folytassuk Dömsödön. Településünkön jelenleg három temetõ üzemel: a dabi,
a dömsödi és a katolikus. Miért alakult ez így, annak jártam utána.
Visszaemlékezések alapján tudjuk, hogy az
Öreg temetõ a mai Határ út és Thököly utca közt
húzódott. Ezen a területen temetkeztek Dömsöd
lakosai, s ennek folytatásában egy kis területen
Dab község lakói temetkeztek. – Homokos, magasan fekvõ területrõl van szó, ahol a Duna áradása s
a talajvíz kevésbé volt fenyegetõ. – Az egymáshoz
közel fekvõ Dömsöd és Dab lélekszámának emelkedésével növekedett a település lakott területe.
Ennek köszönhetõen a két falu közt húzódó temetõkbe a dömsödiek 1874-ben, a dabiak 1875-ben
temetkeztek utoljára. A temetõk végleges bezárása
csaknem harminc évre rá, 1906-ban történt meg.
Az erre vonatkozó okiratot és az adatokat Balogh
László Levente, a Dabi Egyházközség lelkésze bocsátotta rendelkezésemre.

„16/1906 szám Dabi református Lelkészi Hivataltól
A község érdemes Elöljáróságának
Ráczkeve
A dabi református egyház tulajdonát képezõ
dabi régi temetõre nézve, mely 1876. január 1-én
hatósági rendelettel bezáratott és azóta temetkezési célokra nem használtatott a dunavecsei járás fõszolgabírói hivatalának 195/1906. számú végzésével a mûvelés alá vétel, illetõleg a beépíthetõségi
engedély megadván: felhívatnak mindazok a kik
ott nyugvó hozzájuktartozóknak maradványait az
új temetõbe áthelyezni akarják, arról hatósági engedély kikérése mellett folyó évi október hó 1-ig
gondoskodjanak.
Mirõl a T. Czímet azzal a kérelemmel értesítem,
hogy ezt a községben szokásos módon közhírré tétetni szíveskedjék…
Dab 1906. febr. 1.
Kerecsényi Zoltán
Reform. lelkész
A kihirdetés megtörténtérõl szíves értesítést
kérek.”
A Dabi Egyházközség irattárában õrzött levél
igazolja a régi temetõ végleges bezárását.
1906 szeptember 30-án vitték át Hidaskürti
Nagy István (Dab község földesura és Pest vármegye fõjegyzõje) és családjának hamvait az új
temetõbe.
További irattári levelek igazolják, mely szerint a
dabi egyház a falu elöljáróitól saját részére kért területet, hogy arra új temetõt létesíthessen. Ez irányú kérelmüket a falu vezetése elutasította. Dab
község közlegelõjébõl biztosított területet az új temetkezési helynek, mely terület késõbb is a falu
tulajdonában maradt.
A ma is mûködõ dabi temetõ a Dunavecsei út
mentén húzódik.
A dabi református gyülekezet lelkésze a halálozási adatokat ma is az 1857-ben megkezdett halotti anyakönyvbe vezeti.
A dömsödiek 1875. január 1-jén temettek elõször új temetõjükbe, mely ma a településtõl északi
irányban, az 51-es fõúttal párhuzamosan terül el. A
terület, így a temetõ is az egyház tulajdonát képezi.
Az elsõ temetkezésre vonatkozó hiteles okirat a
Halotti anyakönyv, melyben az 1875. évszámmal
megkezdett lapon ez áll:
„1874. dec. 31.; (elhunyt) Siket Gáborné, Gergely Erzsébet; 33 év; Dömsöd 244 (porta, cím); orv.
kez. n. (orvosi kezelés nélkül); január; Új temetõ.”

Az „Új” temetõre vonatkozó adatokat Szabóné
Lévai Csilla, Dömsöd református gyülekezetének
beosztott lelkipásztora bocsátotta rendelkezésemre.
Elmondta, hogy a régi temetõbõl áthozott síremlékek ma is fellelhetõk a temetõben. Különösen
érdekes egy nagy szürke márvány, melyen a következõk olvashatók:

„Itt nyugszanak az Úrban Váradi szül. Monoki
Kis Anna asszony. Meghalt 1793. ápril 24-én életének 39-ik, házasságának 21-ik esztendejében. Nagytiszteletû tudós Váradi István úr. A Dömsödi szent
Egyháznak buzgó lelkipásztora és a solti egyházmegye esperese. Meghalt 1818 október 12-én életének
78-ik az Isten oltára körüli igaz szolgálatának 46-ik
esztendejében. A fentebbiek unokája Gerenday Johanna meghalt 1824. márt. 2-án életének 15-ik esztendejében. A tisztelet és szeretet mely életükben õket
környezi, mint hû emlékezet lengi körül sírjaikat.”
A síremlék hátoldalán:
„A múlt jelen s jövõ ölelkeznek e helyen!
A rég elmúlt idõben a hívõk szeretete kíséretében s nagytiszteletû Báthory István püspök fenkölt
halotti beszédjének szavai mellett 1818. okt. 12-én
nyilott meg a föld elõször e nyugvó csontoknak a
menyország pedig mindörökre a buzgó lelkipásztorok igaz hívõ lelkének.
A régi temetõbõl ide Dömsöd község kegyeletes
presbitériuma által felajánlott eme új sírhelybe,
neje és unokájával 1904. május 15-én helyeztetett
át tiszteletes Gózon Gyula lelkész emelkedett szavai mellett a község s a hálás dédunokák Gerenday
testvérek jelenlétében.
Legyen jövõre a szeretet és hála eme megnyilvánulása jó példa a földön haladóknak és álljon majdan újabb temetõben is e sírkõ. Az immár ereklyét
képezõ és Dömsöd Ref. Egyházközség múltjával
összeforrt áldott emlékû porok felett hirdetve a késõ utódoknak virrasztó kegyeletét.
A. Ö. F. N.”
Virtuális sétánkat a katolikus temetõvel zárom,
mely Dömsöd keleti részén terül el, a mai Széchenyi
utca végén. D. Nagy Judit a Dömsödi Katolikus
Egyházközség történetére vonatkozó kutatásaiban,
utal arra, hogy Csík József plébános 1926. november
14-én, búcsú napján egyszerre szentelte meg a gyülekezet új harangját és a temetõt. Ebbõl arra következtethetünk, hogy a temetõt 1926-ban nyitották meg.
Temetõi körsétánkat a következõ gondolattal
zárom: az õsök tisztelete és emlékezete maradjon
meg mindannyiónkban!
Összeáll.: -V.I.-
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Különleges ajándék…
Egykor a Petõfi utcában álló egyházi iskolát a településen mindenki
csak Szõnyi iskolaként emlegette. A helyére épülõ lakóotthon tradicionálisan Szõnyi Károly rektortanító nevét viseli majd, hivatalosan is.
(Dömsöd Református Egyházközségének tulajdonában álló épület
bontását 2013 tavaszán kezdték meg. Helyén lakóotthon létesül, melynek
alapkövét ugyanezen év szeptember 8-án helyezték el.)
Az alapkõ letételének ünnepségén részt vett az egykori rektortanító leánya, Szõnyi Mária és az õ családja. A lakóotthon alapkõletétele alkalmából a család egy igen tiszteletreméltó gesztussal azt az 1936-ban kiadott
Szent Bibliát adományozta a gyülekezetnek, mely Szõnyi Károly rektortanítóé volt. A Szentírás különlegessége, hogy az elsõ lapon tulajdonosának kézjegye látható.

Szõnyi Károly kézjegye
Mária néni elmondása szerint a háború után, mikor Dömsödön nem
volt lelkész, édesapja tartott istentiszteleteket. A Biblia hátuljába piros ceruzával bejegyezve istentiszteleti vázlatot olvashatunk. Érdekesség még,
hogy a Szent könyvet lapozgatva elõkerült egy prédikáció vázlat, melynek címe Jézus Pilátus elõtt. A lapon feljegyzett dátum szerint 1947. március 8-án, szombaton hangzott el az igehirdetés.
Az adományozó eredeti kérése az volt, hogy a Biblia kerüljön az alapkõbe. Szabó Péter lelkipásztor javaslata alapján azonban mégsem az alapkõbe helyezték, hanem majd a Szõnyi Károlyról elnevezett megépülõ lakóotthonban állítják ki, mindenki által jól látható helyre. Ez a megoldás az
ajándékozók beleegyezésével kerül megvalósításra.
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vonatkozólag. Presbitérium az I. sz. állást pályázat útján Szõnyi Károllyal, a III. számút pályázat útján Balogh Lászlóval, az V. számút meghívás útján Szõnyi Károlyné Steier Margittal töltötte be. A Solti e.m. elnöksége a dömsödi presbitériumnak az I. III. és V. sz. tanítói állások betöltésére vonatkozó 1947. január 11-én hozott határozatát jóváhagyta.
…
Pragmatika 140§-a kimondja, hogy a rendes tanítókat a presbitérium
iktatja be, és a beiktatás megtörténtét a presb. jegyzõkönyvben meg kell
örökíteni, presbitérium jelen gyûlésében az I. III. és V. tanítói állásra
megválasztott tanítókat beiktatja.
Jelen presbiteri gyûlés elõtt tartott istentisztelet után a templomban
Szõnyi Károly tanító beiktatott a dömsödi rektortanítói állásba a Szentírás, az iskolai tankönyv és az iskola kulcsainak szimbolikus átadásával.
Jelen presbiteri gyûlésen lelkész-elnök szeretettel köszöntötte a megválasztott I-III. és V. sz. állás tanítóit és munkásságukra Isten áldását kéri.
Presbitérium Szõnyi Károly tanítót beiktatja az I. sz . állásba és igazgatói
tisztségébe, Balogh tanítót a III. sz. tanítói állásba, Szõnyi Károlyné Steier
Margit tanító nõt az V. sz. tanítói állásba.
…
Szõnyi Károly igazgató úgy a maga mint a megválasztott Balogh László
és Szõnyi Károlyné Steier Margit tanítók nevében megköszöni a presbitériumnak azt az elõlegezett bizalmat, amit a megválasztásuk alkalmával beléjük helyeztek. Ígéri úgy a maga mint tanítótársai nevében, hogy az E.T
alapján az egyház tradíciói szellemében fognak munkálkodni Krisztus
Urunk anyaszentegyházának a dömsödi gyülekezetnek felvirágoztatása érdekében. Nehéz idõben választotta Õket az egyház munkásokul, de éppen
ez a nehéz idõ kíván ma mindenkitõl fokozott munkát, újabb és újabb tetteket. A tanítóság készen áll önzetlenül a presbitériummal kéz a kézben együtt
dolgozni a gyülekezeti élet elmélyítése érdekében. A tanító minden iskolán
kívüli munkájával áldozatot vállal. Arra kéri a presbitériumot, hogy mûködjön együtt a tanítókkal s igyekezzék nemes vetélkedéssel belekapcsolódni az egyházépítõ munkába. Ha a tantestület a lelkész úr, a presbitériummal karöltve felveszik az egyház nehéz terhét, akkor hamarosan elsimulnak
a nehézségek s meg fog kezdõdni a kibontakozás.”
Összeáll.: -V.I.-

Dömsöd Református Egyházközség hivatalos irataiban megtaláltam
azt az 1947-es presbiteri jegyzõkönyvet, melyben az egyházi iskola igazgatójául nevezik ki Szõnyi Károly tanítót.
„6/1947
Presbiteri Gyûlés
Jegyzõkönyv készült a dömsödi ref. presbitérium 1947. évi március hó
30-én, vasárnap d.e. 11 órakor a dömsödi ref. lelkészi hivatalban tartott
presbiteri ülésrõl.
Jelen voltak: Kovács László h. lelkész-elnök, Marjai Sándor fõgondnok, Ács Zsigmond, Csaplár Lajos, id. Dobos József, Fejes Lajos, Juhász
Lajos, Keresztesi Lajos, Krizsa Lajos, I. Kudar Bálint, Laczi Ferenc, Németh Antal, Németh Imre, Németh József, Nyerges Bálint, Pálföldi Lajos,
Takács Mihály, Tóth Antal és Szõnyi Károly.
Lelkész elnök szeretettel köszönti a megjelenteket, majd éneklés, imádkozás és bibliaolvasás után megállapítja, hogy a gyülekezet az S.T.T. b. e.
67. §-a alapján hívta egybe és határozatképes, azt megnyitja s a jegyzõkönyv hitelesítésére Ács Zsigmond és Takács Mihály presbitereket kéri fel.
1. Tárgy: Az I. III. és V. sz. tanítói állásokra megválasztott tanítók beiktatása.
36/1947. sz. határozat. Presbitérium elõtt ismertetést nyert a Solti e. m.
elnökségének (Bpest-Ksztmiklós 1947. február 28-án kelt 9-1947. sz.) a
legutóbbi dömsödi tanítóválasztások tárgyában hozott megerõsítõ határozata. A dömsödi egyházközség fölterjesztette esperes úrnak 1947. január hó 11-én hozott határozatait az I.-III. és V. sz. tanítói állások betöltésére

A Szent Biblia 1936-os kiadásának címlapja
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„Küzdöttél, de már nem lehet
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”
(Tóth Árpád)
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett
munkatársunktól, barátunktól

Bélavári Tibornétól
(szül. Alberczki Máriától)
aki hosszantartó betegség után ment el
közülünk, s akinek hiánya fájdalmas ûrt
hagy mindannyiunkban.
Horváth-kert dolgozói

Tizenegy szomorú esztendõ telt el, amióta
elmentél örökre, nem látunk, de köztünk
vagy, a szívünkbõl soha nem fogunk kizárni.
Szeretettel gondolunk rád.

Juhász Józsefné
Földi Mária
Bennünk él egy arc egy meleg
tekintet. Egy simogató kéz
mely minket szeretett
Bennünk él a múlt a végtelen
szeretet.
Amit tõlünk soha senki
el nem vehet
Fájó szívvel emlékezik:
Erzsi lánya, veje, unokája és 3 dédunokája

L E J Á R T S Í R H E LY E K
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

Részlet egy ismeretlen,
Lilla nagymama versébõl:
Öregségben unokáimhoz
Ne gondoljátok ti, fiatalok,
Hogy öregségben minden csak volt!
Eltemetve minden mi szép
Reménytelen szürke minden kép!
Tagadom!
Görnyedt test, ráncok alatt
Doboghat melegen a szív,
Ragyoghat a nap:
Visszhangra talál a Ti kacajotok,
Ragyogó arcotokra boldogan tekintek,
Virágos réteken én is elmerengek.
A halált nem képzelem csontváznak,
Hisz lelkünk tovarepül,
Isten kegyelmébõl megdicsõül
És ha az Égben testet ölt
Nem lesz az vén…
Fiatal, ragyogó, körülötte fény.
Ezért Ti se csüggedjetek,
Öregségre bátran menjetek!
Mondom nektek, nem oly rémes
Ha nem is oly káprázatosan fényes.
Már szunyókálok, s várom
Mikor jön testemre az örök álom!
Nagyon meg ne sirassatok,
De síromra sok virágot szórjatok!
Áldani foglak Benneteket,
Kik bearanyozzátok végsõ életemet!
Közreadta: T. I.
2013. november hó

EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

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

Vasárnap 9 óra
Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Ügyintézõ lelkész:
Dr. Almási Mihály
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Suli Persely Alapítvány Dömsöd

Háziorvosi
rendelés

Köszönjük az 1% esélyt!!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok
támogatását, akik a 2012. évre vonatkozó
(beadás 2013. május) adóbevallásukban
felajánlották személyi jövedelemadójuk
1%-át.
A NAV által 207 539 Ft került kiutalásra a
Suli Persely Alapítvány bankszámlájára.
Az összeg felhasználásáról a közhasznúsági
jelentésben fogunk beszámolni.
Szücsné Ágh Anikó
Suli Persely Alapítvány Kuratórium
elnöke

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Varga Zoltán – Gábor Katalin
LÍDIA
Bucsi András – Mózes Henrietta
HENRIETTA SÁRA
Gonda László – Perger Andrea
HANNA

Házasságot kötöttek:
Tóth Géza Mátyás – Juhász Teréz
Heli Imre – Kis Viktória
Fabula János – Boda Emese

Elhunytak:
Pokornyik István
Pokornyik István
Kiss József
Várkonyi György
Laczi Gyula
Tassi Géza
Gyöngyösi Lászlóné Csabai Piroska
Fehér Sándor
Bélavári Tiborné
Alberczki Mária Erzsébet

38 éves
58 éves
77 éves
84 éves
62 éves
63 éves
91 éves
83 éves

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: november 20.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: december eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Budai Szilvia,
Csányiné Laczó Judit, Guba Anita,
Habaczellerné Juhász Judit, Korona Sándor,
Köntös Ágnes, Markóné Zöldág Ágnes,
Németh Józsefné, Orbánné Kiss Judit,
Pongrácz József, Richter Gyuláné, dr. Siket
Péter, Szabó Andrea, Szücsné Ágh Anikó,
Tóth István, Varga Anett, Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.

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
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:

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

HA BAJ VAN:

Sar ok gyógyszertár

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

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

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

46 éves

Polgárõrök elérhetõsége

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz

Tel.: 06-24-519-720

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

Telefon: 06-24/434-393

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

Tûzoltóság elérhetõségei
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

20

XXIII. évfolyam 11. szám

Képes összefoglaló október 23-ról

Fotó:
dr.
dr. Czerny Károly

Fotó: Vass
Vass

