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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
A 2013. évi gazdálkodásunk I-III. negyedévi teljesítésének tájékoztatója a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen került elénk – megvitatásra. Ennek az anyagnak a tárgyalásakor már látszott, hogy az utóbbi hét év legjobbikát zárhatjuk majd – legalábbis pénzügyi szempontból. Bár karácsony elõtt számítunk némi likviditási problémára, azért összességében
nyugodtabban tervezhetjük a következõ esztendõt. A kialakult stabil helyzetünknek két meghatározó oka van. Az egyik az önkormányzatokat,
köztük bennünket is érintõ konszolidáció, amely tényleg nagyon sokat segített településünknek, a másik ok pedig az elmúlt két évben meghozott,
átgondolt döntéssorozat, amely alapjaiban alakította át finanszírozási
rendszerünket. Ettõl függetlenül, a kicsit jobb helyzetünk nem jelenti azt,
hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióba olyan tételek kerültek volna,
amelyek pazarló gazdálkodásra utalnának. Jövõre is folytatjuk intézményeink átgondolt, kiszámítható mûködtetését, polgáraink komfortérzetének további javítását.
Bátorság, hõsiesség, önfeláldozás, tisztesség, önzetlenség, igazságérzet, tisztelet. Ízlelgetem a fogalmakat, hogy vajon melyik is vonatkozik
elsõsorban a polgárõrökre, ha egy fogalommal szeretném Õket jellemezni? Nos, nem tudtam választani, éspedig azért nem, mert szinte mindegyik a polgárõrök jellemzõi közé tartoznak. Azért vált aktuálissá a Dömsödi Polgárõr Egyesülettel foglalkozni, mert most ünnepelték 20 éves
születésnapjukat, egy nagyszabású ünnepi közgyûlés keretében. Az est
folyamán valamennyi hozzászóló kiemelte a két évtized alatt elvégzett
munka jelentõségét. A köszöntõk közül is kiemelném Pánczél Károly
képviselõ úr gondolatát, amely szerint jó érzéssel nyugtázta, hogy Dömsödön ennyi, szabadidejét önzetlenül feláldozó ember él. Településünk
összes lakója nevében én is köszönöm az egyesület valamennyi vezetõjének, tagjának, hogy nagyon nagy erõfeszítéseket tesznek nyugodt álmunk
biztosítása érdekében. A születésnapra pedig szívbõl gratulálok!
Szorosan idekapcsolódó hír, hogy a múlt héten elküldtük dr. Mihály István dandártábornoknak, megyei rendõrfõkapitánynak címzett levelemet,
amelyben kértem, hogy támogassa azt a közel évtizede visszatérõ kérésünket, hogy legyen Dömsödön egy önálló rendõrõrs. Talán a fõkapitány úr is
látja, hogy nemcsak kérünk, hanem erõnk megfeszítésével teszünk is a
közbiztonság megszilárdításáért, ugyanis a levélben megírtam a képviselõtestületünk legutóbbi döntését, hogy lízingszerzõdés keretében vásárolunk
a rendõrség részére egy személygépkocsit, amelyet a körzeti megbízott
rendõreink csak dömsödi helyszínen használhatnak! Reményeink szerint
ezzel a lépéssel látványosan fog nõni Dömsödön a rendõri jelenlét, amely
alapja minden közbiztonsággal kapcsolatos intézkedésnek!
A közelmúltban magasrangú vendége volt településünknek. Andrzej
R. Kalinowski, a Lengyel Köztársaság konzulja, hivatalos pécsi útját
megszakítva, néhány órát Dömsödön töltött. A konzul úr a második világháborúban Dömsödön menedéket kapó lengyel katonák, civilek esetlegesen élõ leszármazottairól, fennmaradó emlékekrõl érdeklõdött. Rövid, be-

Minden kedves olvasónak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván
a Dömsödi Hírnök szerkesztõsége
és fenntartója!

Fotó: Vass
mutatkozó beszélgetés után átkísértem a katolikus templomba, ahol Nemeskürti Ferenc esperes úr tájékoztatta a konzul urat a templom történelmének lengyel vonatkozásairól. A jó hangulatú találkozó lezárásaként
Dömsödön elõállított termékekkel ajándékoztuk meg a konzul urat.
Hála Istennek, szinte minden hónapra jut egy szépkorú lakótársunk köszöntése. Így volt ez most is, ugyanis Horváth Miklósné Ilonka nénit köszönthettem századik születésnapja alkalmából. Csodálatos dolog, hogy
szinte teljes szellemi és fizikai frissességben élte meg ezt a ritka kort. Csak
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
az érdekesség kedvéért említem meg, hogy Ilonka nénivel együtt már kettõ száz éven felüli polgára van Dömsödnek, ugyanis a három éve századik
születésnapján köszöntött Palkó László bácsi még jó egészségnek örvend!
Nem hiszem, hogy a hasonló nagyságú települések közül sok van az országban, amely ezzel büszkélkedhet.
A Dömsödi Mûvészeti Napok megnyitóján megköszöntem a pedagógus kar egész éves, magasszintû oktató munkáját. Elég csak az évközbeni
rendezvényekre gondolnunk, az ott fellépõ tanulók produkcióira, túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy jó kezekben vannak gyermekeink! Ezt bizonyította a rendezvénysorozat nyitó hangversenye is! A 2013-as év az elsõ, amikor sem a fenntartásban, sem a mûködtetésben ténylegesen nem veszünk
részt, túl azon, hogy havi rendszerességgel, komoly összeggel járulunk
hozzá iskoláink mûködtetéséhez. A köszöntõmben is elmondtam, hogy
azért napi kapcsolatban vagyunk az iskolákkal, és továbbra is segítünk
jónéhány dologban, elsõsorban a hétköznapokban felmerülõ problémák
megoldásában. Nem is tehetnénk másként, mert ezzel továbbra is a dömsödi gyermekek elõrehaladását segítjük elõ.
Már a tavalyi Idõsek Karácsonya is az összefogás jegyében került megrendezésre, mégis úgy gondolom, hogy az idei rendezvény széles támogatói körét a jövõben nem lesz könnyû felülmúlni. A hétfõ délután szórakoztató részérõl Csikósné Jutka gondoskodik, míg az idõsek által kötelezõen elfogyasztandó finomságokat elkészítõ leányokat, asszonyokat
Picard Anna fogja össze. Biztos vagyok abban, hogy karácsony elõtt egy
bõ héttel sokan fognak élni a néhány órás kikapcsolódás, együttlét lehetõségével. Várunk minden idõskorú lakótársunkat.
Az esztendõ hajrájában túl vagyunk némi közérzetjavító útjavításokon.
A Magyar Közút felújította a Dózsa György utcánk kilencszáz méterét.
Tényleg nagyon ráfért már az új aszfaltréteg! Köszönet érte képviselõnknek, Pánczél Károlynak és Pásztor Zoltánnak, a Magyar Közút megyei
igazgatójának. Rendkívüli testületi ülésen döntöttünk a Szép utca martaszfaltozásáról és az Árpád utca felújításáról, és ezzel az útjaink állapotá-

Elkészült a Dózsa György utca felújítása. A képen Pánczél
Károly országgyûlési képviselõ, Boncz Zoltán a Swietelsky Kft.
fõmérnöke, Pásztor Zoltán a Magyar Közút megyei igazgatója,
Bencze István polgármester
ban meglévõ jelentõs hiányosságokból egy kicsit talán lefaragtunk. Itt
szeretném jelezni, hogy nagy reményeket fûzök azokhoz az információkhoz, amelyek arra vonatkoznak, hogy a következõ esztendõben lényegesen több forrás juthat a belterületi utak építésére, felújítására.
Befejezésül engedjék meg, hogy Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánjak mindenkinek! Kívánom, hogy nagyon sok örömük legyen a közelgõ
ünnepekben! Kívánom, hogy a legtitkosabb vágyaik is teljesüljenek, és
kívánom, hogy közös életünk napról napra könnyebbé váljon! Ez csak akkor valósulhat meg, ha a jövõben is úgy segítik munkánkat, mint ahogyan
azt az idén is tették! Köszönet érte!

Tisztelt Üg yfeleink!
Értesítjük Önöket,
hogy a Dömsödi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
2013. augusztus 15-tõl megváltozott.

Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
December 19-én csütörtökön
14-15 óráig

Az új ügyfélfogadási idõpontok a következõk:
Nap

Idõ

Hétfõ

8.00–12.00, 13.00–17.30

Kedd

Nincs

Szerda

8.00–12.00, 13.00–16.00

Csütörtök

Nincs

Péntek

8.00–11:30

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

BALOGH LÁSZLÓ
LE V ENT E
képviselõ úr, az Ügyrendi
Bizottság elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013. NOVEMBER
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013. november 20-án ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk: Bencze
István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Ispán Ignác, Lázár
József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselõk
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
178/2013. (XI. 20.) 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./ A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi
észrevétele a hulladékszállítási közszolgáltatás tárgyában
4./ A helyi szociális rendelet megalkotásának
koncepcionális kérdései
5./ Helyi Értéktár Bizottság tagok jóváhagyása
6./ Közvilágítás fejlesztés
7./ Folyószámla hitelkeret szerzõdés megkötésének jóváhagyása
8./ Szakértõi és könyvvizsgálói feladatok ellátására szerzõdéskötés
9./ Dömsöd 0395/105 hrsz-ú ingatlanon lévõ
rekultivált, nem veszélyes hulladéklerakó utógondozása
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:
179/2013. (XI. 20.) 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 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
180/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a település közbiztonságának javítása
céljából rendõrségi használatra 1 db DACIA Duster
1.6 COOL típusú gépjármûvet vásárol az AutoMotor Trade Kft.-tõl (székhelye: 6200 Kiskõrös,
Izsáki út 13.) bruttó 3.100.000 Ft vételárért, valamint
ezen felül a forgalomba helyezés költségeiért.
A képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy a
gépjármû vásárlásának finanszírozásához hitelt
vegyen fel a Merkantil Bank ZRt.-tõl az alábbi
feltételekkel: – önerõ: 1.000.000 Ft,
– futamidõ: 36 hónap.
A képviselõ-testület kiköti, hogy a megrendelés
feltétele, hogy a fenti gépjármû 2013. december
20-ig átadásra kerüljön az önkormányzat részére.
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, az önkormányzat a megrendeléstõl eláll. A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert
és dr. Bencze Zoltán jegyzõt, hogy az új gépjármû
beszerzése, a hitelszerzõdés megkötése érdekében
eljárjon, és a szükséges szerzõdéseket aláírja.
A képviselõ-testület a 177/2018. (XI. 18.) Kt.
számú határozatát jelen határozattal azonnali hatállyal hatályon kívül helyezi.
Felelõs: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
181/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
3./ A Pest megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele a hulladékszállítási közszolgáltatás tárgyában
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
182/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal hulladékszállítási közszolgáltatás tárgyában írt törvényességi észrevételét nem fogadja el, mivel véleménye szerint az önkormányzat törvénysértést

nem követett el. A képviselõ-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest
Megyei Kormányhivatalt a hulladékszállítás
szervezésével kapcsolatos kérdésekrõl.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
4./ A helyi szociális rendelet megalkotásának koncepcionális kérdései
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
183/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az új helyi szociális rendelet tervezetének megalkotásához az alábbi döntést hozza.
Az új helyi szociális rendelet tervezetét az
alábbiak szerint kell elkészíteni:
a) az önkormányzatai segéllyel kapcsolatos hatáskörök a képviselõ-testület egyik bizottságához legyenek delegálva;
b) méltányossági ápolási díj ne kerüljön az új rendeletbe;
c) a méltányossági közgyógyellátás jelenlegi jövedelemhatárát meg kell emelni a 2013. és
2014. évi nyugdíjemelések szerint;
d) a hajléktalanok alapszintû ellátásával kapcsolatos egyes kérdések kerüljenek be a rendelettervezetbe.
A képviselõ-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
jegyzõt, hogy a fentiek szerinti rendelet-tervezetet a képviselõ-testület soron következõ ülésére
készítse el.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal
5./ Helyi Értéktár Bizottság tagok jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 1 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
184/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Helyi Értéktár Bizottság személyi
összetételével kapcsolatos döntését a soron következõ rendes ülésére napolja el.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
6./ Közvilágítás-fejlesztés
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
185/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a közvilágítási hálózat bõvítését
rendeli meg összesen 441.450 Ft+ÁFA értékben
a KISDUNA-VILL Kft.-tõl az alábbi helyekre:

Folytatás a következõ oldalon.
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– Öreghegyi út,
– Vasút út 48.,
– Széchenyi úti iskolaépület bejáró.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a megrendelés ügyében
eljárjon és a vonatkozó szerzõdést aláírja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
7./ Folyószámla hitelkeret szerzõdés megkötésének jóváhagyása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
186/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete folyószámlahitelt vesz fel az
OTP Bank Nyrt.-tõl az alábbiak szerint.
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.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit ajánlja
fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
3. Az önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévõ, a 204
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes
ingatlanán a hitel és járulékai erejéig, beleértve a
késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot
is, az OTP Bank Nyrt. számára alapított elsõ helyi
keretbiztosítéki jelzálogjog a folyószámlahitel keretszerzõdés biztosítékául szolgáljon.
A képviselõ-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul
rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitel-visszafizetés idõtartama alatt a kért
hitelt és járulékait a futamidõ éveiben – a felhalmozási és tõkejellegû kiadásokat megelõzõen – a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési elõirányzat-módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzõt,
hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon, a hitelszerzõdést és egyidejûleg a
hivatkozott ingatlanra a keretbiztosítéki jelzálogszerzõdést aláírja az önkormányzat képviseletében,
valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
8./ Szakértõi és könyvvizsgálói feladatok ellátására szerzõdéskötés
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
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187/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dr. Schmidt Géza Bt.-vel (1115
Budapest, Etele út 44/b) 2014. január 1-jétõl
2014. december 31-ig egy éves határozott idõre
az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódó
elõterjesztések auditálására, illetve szakvélemény
adására megbízási szerzõdést köt.
A megbízási díj: 181.000 Ft+ÁFA/év.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2014. jan. 1-jétõl 2014. dec. 31-ig.
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 1 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
188/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a FRAUDITOR Kft.-vel (1118 Budapest, Számadó u. 10.; I. ép. 4.) 2014. január 1jétõl 2014. dec. 31-ig egy éves határozott idõre
könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízási
szerzõdést köt. A megbízási díj: 300.000 Ft+ÁFA.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2014. jan. 1-jétõl 2014. dec. 31-ig.
9./ Dömsöd 0395/105 hrsz-ú ingatlanon lévõ
rekultivált, nem veszélyes hulladéklerakó utógondozása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
189/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete Dömsöd 0395/105 hrsz.-ú ingatlanon lévõ rekultivált, nem veszélyes hulladéklerakó-lerakó utógondozási feladatainak ellátására
szerzõdést köt a NATURAQUA Kft.-vel (székhely: 1035 Budapest, Nánási út 65.) 311.000
Ft+ÁFA/év vállalkozási díjért.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megbízási szerzõdés aláírására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2014. jan. 1-jétõl 2014. dec. 31-ig.

Képviselõ-testülete az Árpád utca burkolatának
felújítására, valamint a Szép utca mart aszfalt
burkolattal történõ ellátására érkezett ajánlatokkal kapcsolatban a következõ döntést hozza.
A képviselõ-testület megállapítja, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot a
VITÉP’95 Kft. (székhely: 2319 Szigetújfalu, Fõ
u. 1/A) tette. Az ajánlatban meghatározott vállalkozási díja: bruttó 11.011.853 Ft.
A képviselõ-testület megállapítja, hogy a beszerzési eljárás nyertese a VITÉP’95 Kft.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az Árpád utca burkolatának felújítására, valamint a Szép utca mart aszfalt
burkolattal történõ ellátására vonatkozó vállalkozási szerzõdést kösse meg a VITÉP’95 Kft.-vel.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
10.2 Borosné Philipp Réka útfelajánlása a
273/1 hrsz-ú ingatlan területébõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
191/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 157/2012. (X. 26.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Borosné Philipp Réka 1213 Bp.,
Szent István u. 151. szám és Bariczné Ürögi Kinga
1145 Budapest, Törökõr u. 9-11. II/12. szám alatti
lakosok tulajdonában álló 273/5 hrsz-ú 235 m2 területnagyságú területrészt ingyenesen elfogadja.
A képviselõ-testület a telekmegosztás és a tulajdon-átruházás költségeit az önkormányzat
költségvetésébõl fedezi.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a telekmegosztás és a tulajdonátruházás érdekében történõ eljárásra és a szerzõdések aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2013. december 19.

10./ Egyebek
10.1 Az Árpád utca burkolatának felújítására, valamint a Szép utca mart aszfalt burkolattal
történõ ellátására kiírt beszerzési eljárásban
nyertes ajánlattevõ kiválasztása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõtestület 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.

190/2013. (XI. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ
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SAJTÓCIKK
EURÓPAI UNIÓS FINANSZÍROZÁSSAL RENDEZÕDIK AZ
IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS HELYZETE DÖMSÖDÖN.

2013. november 20.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 479.678 ezer forint viszsza
nem térítendõ támogatást nyert a 2012 júliusában aláírásra került
ivóvízminõség javítása tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi
Terv keretében. Dömsöd lakosságának régóta várt és ígért közmûfejlesztése az ivóvízhálózat rekonstrukciója új kút , a Tölgyfa úti
vízhálózat és egy új víztorony építése valósul meg 2013-2014. év
folyamán az 547.120 ezer forint összköltségû beruházás eredményeként.
Dömsöd lakosságának régóta várt és ígért közmûfejlesztése, az
ivóvízhálózat rekonstrukciója és egy új víztorony építése valósul
meg 2013-2014. év folyamán.
A 2009 óta elvi vízjogi engedéllyel rendelkezõ környezetvédelmi,
lakossági kényelem-fejlesztõ, egészségvédelmi beruházás három
nagy részbõl áll:
1. Új kút fúrása: új ivóvízbázis-fejlesztõ, új kút fúrásával realizált
hálózatbõvítés, mely az egészséges ivóvíz lakosság irányába
történõ biztosítását szolgálja.
2. Vezetékcsere: a régóta meglévõ környezetvédelmi és egészségvédelmi okokból nem megfelelõ azbeszt anyagot tartalmazó alaphálózati ivóvízvezetékek teljes körû cseréje.
3. Meglévõ víztorony felújítása és új víztorony építése: a vízmû területén a vízkezelõ gépészeti épület toldása, mellyel még nagyobb
biztonsággal egészséges ivóvízzel szolgálható ki az egész település. Új 500 köbméteres víztorony építése a vízmû épület mellett, mely az ivóvízszükséglet nyári ingadozásainak kiegyenlítését, kiszolgálását megnyugtató módon biztosítani tudja a régi, de
most víztér oldali felújításra kerülõ meglévõ víztoronnyal együtt.
Ezen három részbõl álló beruházás lehetõleg a lakosság legkisebb mérvû zavarásával fog megépülni, az érintett ingatlan-tulajdonosok megfelelõ idõben történõ értesítésével.
A beruházás lényegileg a nagyközség belsõ útjait érinti, de rövid
hosszban az 51. sz. fõúton is tervezünk munkavégzést, ivóvízvezeték-cserét.
A kapacitásnövelõ, tisztább ivóvizet termelõ beruházás részek
mellett, megoldódik a Tölgyfa utcai vízszolgáltatási probléma is.
A jövõben remélhetõen a nagyközség messzirõl jól látható és építészetileg értékes tájékozódási pontja lesz az új víztorony, mely vasbeton elõre gyártott szerkezettel emelkedik a magasba.
A kivitelezés teljes folyamatát az önkormányzat figyelõ tekintete
mellett az üzemeltetést végzõ DAKÖV Zrt. is ellenõrzi.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Cím: 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
E-mail: domsod@domsod.hu
Honlap: www.domsod.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Leendõ víztorony látványterve
Fõvállalkozó a DIAMIT Zrt., mely több idevonatkozó referenciával
is rendelkezve nyerte el közbeszerzési eljárás során a beruházás kivitelezését. Az ivóvíz-rekonstrukciós beruházás munkáinak mûszaki
ellenõrzését az UTIBER Kft. végzi, mely cég már több hasonló beruházást bonyolított le országszerte.
A beruházás jelenleg az engedélyeztetés, kiviteli terv készítés fázisánál tart, melyet remélhetõleg a létesítési engedélyek birtokában
még 2013. év vége elõtt a tényleges kivitelezés követ. A kezdéstõl
számított 22 hónapon belül 2015. március közepére várható a teljes
befejezés, mely idõpontig a sikeresen lefolytatott próbaüzemeltetési
idõszaka is befejezõdik.
A kivitelezõi fõvállalkozói szerzõdés az ajánlati kiírás szerinti feltételek betartásával az átadási idõpont 2015. március 15-i dátumának
teljesítésén kívül kötbérfizetéssel tartozik az önkormányzat felé arra
vonatkozóan is, ha az átadást követõ elsõ két évben az üzemeltetési
költségek nagyobbak, mint a szerzõdésében vállalt éves kiadások.
A fõvállalkozó, illetve az összes résztvevõ teljes odafigyelése mellett is a beruházás nyilvánvalóan a nagyközség megszokott életének zavarásával végezhetõ csak el. A közlekedési nehézségek, a
zaj és porterhelések, a település területén zajló munkálatok egyaránt fokozott türelmet igényelnek a Tisztelt Lakosságtól, hiszen
mindannyiunk közös érdeke, hogy az ivóvizünk kiváló minõségû legyen a település teljes területén.
Bízunk abban, hogy az okozott kellemetlenségekért kárpótolja a
lakosságot a szolgáltatások zavartalansága és az ivóvízminõség
érezhetõ javulása.
Az önkormányzat a fejlesztés megvalósításáról folyamatosan tájékoztatja a település lakosságát és valamennyi érdeklõdõt a
www.domsod.hu oldalon.
A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.
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Beszámoló a Dömsödi Polgárõrség
Jubileumi Közgyûlésérõl
2013. november 23-án, szombaton, jó néhány
munkával telt hét után, 17 órakor Radó-Pék Anett
gazdasági vezetõ, jelen pillanatban a közgyûlés levezetõ elnöke és konferanszié, köszöntötte a vendégeket és megnyitotta a közgyûlést. Elsõként
Klszák Tamás, a Dömsödi Polgárõrség elnöke állt a
pulpitus mögé, aki szintén köszöntötte a vendégeket, a tagság megszavazta a levezetõ elnököt, a
jegyzõkönyvvezetõt és a jegyzõkönyv-hitelesítõket. Majd elmondta, hogy a polgárõrség 2013-ban
ugyan már 23 éves, de ezen az estén a 20 éves jubileumot ünneplik. Azért most került erre sor, mert
három évvel ezelõtt nem állt rendelkezésre az az
összeg, amelybõl egy ilyen rendezvényt illendõen
lehetne kivitelezni, de idén a Nemzeti Együttmûködési Alaphoz benyújtott és elnyert pályázat lehetõvé tette, hogy meghívottaikat méltó módon vendégül lássák és az arra érdemeseket megjutalmazzák.
Ezt követõen Bencze István, Dömsöd polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait a közel 200 fõ
résztvevõvel. Majd a 6. osztályos Liptai Melitta
mesét olvasott a Dömsödi Polgárõrség történetérõl,
és egy prezentáció bemutatására került sor az elmúlt 20 év képeibõl.
A Pest Megyei Polgárõr Szövetség elnöke, dr.
Bilisics Péter, a Ráckevei Rendõrkapitányság vezetõje, dr. Öveges Kristóf rendõr alezredes és
Pánczél Károly országgyûlési képviselõ mondtak
beszédet, kiemelve a dömsödi polgárõrök sikeres
és áldozatos munkáját, tevékenységük önkéntes és
lokálpatriotikus jellegét.
Rövid szünet után az oklevelek, érdemérmek és
emlékplakettek átadására került sor. Elõször az intézményeknek köszönték meg a támogatást egy
oklevél formájában: Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának, a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központnak, a Dunatáj Termelõszövetke-

zetnek, a Dömsödi Postahivatalnak, a Fókusz Takarékszövetkezet Dömsödi Fiókjának, Knüllwald
Város Partnerségi Egyesületének.
A településért végzett munkájukért Argalás Károly, Baka Miklós, Balázs Csaba, Bálint Attila,
Czikora András, Grósz János, Kajdácsi Imre, Kamrás Gábor, Karácsony László, Kiss Miklós, Lacza
Sándor, Laczó Csaba, Láng Lóránt, Ódor Zoltán,
Oláh Krisztián, Orosz Katalin, Ötvös József, Papp
Zsolt és Rogocz Zoltán rendõrök vehettek át oklevelet. Az elnök úr külön köszönte meg Czikoráné
Katikának a munkáját oklevél és virágcsokor kíséretében, valamint külön emlékezett meg Tabajdi
Lajosról, akinek az özvegyének tervezte átadni az
oklevelét, de õ sajnos nem tudott megjelenni.
Oklevéllel köszönték meg Bajnóczi Lászlónak,
Farkas Zsigmondnak, Kenéz Sándornak, Krnájszki Istvánnak, Kudar Zsoltnak, Molnár Csabának,
Nagy Józsefnek, Orosz Lajosnak, Poromb Péternek, Tóbisz Lászlónak a támogatását.
A magánszemélyek támogatását oklevéllel és
egy-egy gravírozott ezüstéremmel köszönték meg
Ács Balázsnak, Bábel Lászlónak, Bábel Viktornak,
Baranya Csabának, Bõdi Endrének, Csinos Zoltánnak, Dobos Györgynek, Fára Gábornak és nejének,
Fedor Jánosnak, Gergely Imrének, Gulyás Jánosnak, Gyivi Jánosnak, Halász Dezsõnek, Klszák Tamásnak, Kolompár Lajosnak, Kovács Gyulának,
Kovács Józsefnek, Laczó Csabának, Madarász
Andreának, Madarász Zoltánnak, Muzs Jánosnak,
Szabó Andreának, Székely Tibornak, Takács Istvánnak, Varga Ferencnek és Várkonyi Györgynek.
Volt, aki nem tudott jelen lenni a rendezvényen, így
nem tudta átvenni a támogatói érmét vagy oklevelét, de utólag mindenki megkapja.
Szomor Dezsõnek, a Dömsödi Polgárõrség kiemelt támogatójának oklevéllel és gravírozott

aranyéremmel fejezték ki köszönetüket.
Öt-, tíz- és tizenöt éves tagságukért elismerõ oklevelet és gravírozott dísztányért kaptak: Alberczki
Zoltán, Búsné Máté Erzsébet, Czaniga-Tassi Szilvia, Gyöngyösi Zoltán, Ispán Csaba, Klszák
Tamásné, Kovács Sándor, Móczár Piroska, Nagy
Ferenc, Szigeti Tamás, Tassi Szabolcs, Zilling
Christian, Klszák Tamás, Molnár László, Pongrácz
József, Pongrácz József Sándor, Radó-Pék Anett,
Sebestyén Gábor, Brassó József, Gesztelyi Péter.
Csere Csaba és Dobos György elnöki munkájukért vehettek át egy-egy gravírozott dísztárgyat.
Húszéves tagságukért jutalmul oklevelet és gravírozott dísztányért kapott Józan András, Szabó
József, Szigeti Barnabás és Tárkányi Béla. Szabó
József és Tárkányi Béla az Országos Polgárõr Szövetség Arany Fokozatú Polgárõr Érdemkeresztjét,
Józan András és Szigeti Barnabás pedig a Pest Megyei Polgárõr Szövetség elismerését vehették át dr.
Bilisics Pétertõl.
A Dömsödi Polgárõr Egyesület elnöke Pongrácz József Sándornak adta az Év Polgárõre elismerést, amit õ meghatódva vett át.
A tagság egy névsorral gravírozott óriás pezsgõvel és fa tállal, tányérral, kupával köszönte meg
Klszák Tamás elnöknek az eddigi munkáját.
Ezt követõen mindenki ürítette pezsgõvel teli
poharát a Dömsödi Polgárõrség 20 éves fennállására és a jövõre, majd elfogyasztották a vacsorát,
felvágták a 200 szeletes tortát, és hajnalig tartó bál
vette kezdetét.
A rendezvényen tiszteletét tette Lõwinger Zoltán, a Polgárõr Rádió fõszerkesztõje, a közgyûlésrõl szóló beszámolóját és képeit megtekinthetik a
www.radiop.hu-n.
Közreadta:
a Polgárõrség vezetõsége
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Jubileumi közgyûlés…
A Dömsödi Polgárõrség november 23-án, 20 éves fennállása alkalmából jubileumi közgyûlést tartott. A szervezõk alaposan elõkészített rendezvényt tudhatnak magukénak, mely kiemelt figyelemmel tüntette ki a meghívott vendégeket. A közgyûlés menete nem tért el a tervezettõl, mert
lendületes, fiatalos, jól szervezett, fegyelmezett esemény volt. Az ünnepi program részeként üdítõleg hatott Liptai Melitta tolmácsolásában az eltelt
húsz esztendõ története.
Az elhangzott beszédekben, hozzászólásokban, ha egy mondatban kellene összefoglalnom, elsõsorban a közbiztonság, bûnmegelõzés, valamint a
katasztrófa-elhárítás fontossága fogalmazódott meg. Mindezek megkívánják a polgárõrség, rendõrség és a tûzoltóság összehangolt együttmûködését
úgy egymással, mint az itt élõ emberekkel.
Bízva további hatékony munkájukban, Pánczél Károly képviselõ úr beszédének zárógondolatát idézem:
„Boldog születésnapot, az Isten áldja meg Önöket!”
-V.I.-

Lengyel emlékek településünkön
A II. világháború alatt a lengyel katonák számára Magyarországon át vezetett az egyetlen
menekülési útvonal a német seregek elõl. Ebben
az idõszakban szám szerint 141 lengyel katonai
menekülttábor és egészségügyi intézmény volt
országunkban. A környéken Kiskunlacházán,
Ráckevén és Dömsödön tartózkodtak lengyel
menekültek. Kapcsolatuk a helybeliekkel baráti
volt. Ma is gyakran hallgathatjuk az idõsebbek
elbeszélésében megemlíteni azokat a lengyeleket, akik helybéli lányokat vettek feleségül és
családot alapítottak. Ittlétük önzetlen és tevékeny idõszakának máig is fellelhetõ emléke katolikus templomunk mellékoltára, Szûz Mária
tiszteletére.
Emellett helyezték el a Czestochowai Szûz
Mária kegykép másolatát, felette a felirat: „Matka Boska Czestochowska”.

Visszaemlékezések alapján tudjuk, hogy az
itt állomásozó lengyel katonák a volt 48-as körben, a katolikus iskolában, az iparoskörben, a
kaszinóban és családoknál kerültek elszállásolásra. Egykori fényképfelvételek örökítették
meg a lengyel katonák felvonulását a Szabadság utcán, és amint baráti társaságokban beszélgettek, muzsikáltak.
Ezek az emlékek ma is élnek.
2013. november 20-án Andrzej Kalinowski, a
budapesti Lengyel Nagykövetség konzulja tett
látogatást Dömsödön. Látogatásának célja azon
lengyel emlékek, kapcsolatok felkutatása, melyek településünkön fellelhetõk. A konzul úr folyékonyan beszél magyarul, ezért a baráti beszélgetések mind a polgármesteri hivatalban, mind a
katolikus templomban zavartalanul zajlottak.
A jelenlévõk lelkesen beszélgettek, történeteket meséltek, kapcsolatokat fedeztek fel, melynek folytatásaként mindezek rögzítésre kerülnek, hogy a jövõ nemzedéke számára ismertté
válhassanak!
-V.I.-
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Márton nap…
November 9-én második alkalommal került megrendezésre a „Márton nap” a Petrovics háznál.
A helyszín egyedi hangulata meghitt, családias légkörben fogadta a résztvevõket. A vendégek
ügyességüknek és kreativitásuknak megfelelõen válogathattak aszerint, hogy gipszképet készítsenek, libatollal rajzoljanak, fessenek, libát tömjenek vagy társasozzanak.
A rendezõ, Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, valamint a Gyermekbarát Egyesület már október hónapban meghirdette az iskolások körében azt a rajzversenyt,
melynek témakörét meghatározva olyan munkákat vártak, amik Szent Márton életét, Mártonnapi hagyományokat jelenítenek meg. Az alsó tagozatból több osztály is megmérette magát
alkotásaival. A rendezõ a legügyesebb rajzokat a helyszínen kiállította, s a zsûri által legjobbnak ítélt munkákat díjazta.
Rajzverseny eredménye:
I.
Kun Kevin 4. b osztály
II.
Balogh Boróka Zsuzsanna 3. b osztály
III.
Kiss Richárd 4. a osztály
Különdíjat kapott:
Liptai Áron 1. osztályos tanuló
Bak Vivien 3. osztályos tanuló
Haraszti László 4. osztályos tanuló.
A díjazottak ajándékait a Fókusz Takarék képviselõi adták át a nyerteseknek.
-V.I.-

Különdíjas: Liptai Áron 1. osztály

A gyermekek által különbözõ technikával készített libás kép

Rövid körtúra karácsony környéki
szokásrendszerünkben
A karácsonyt megelõzõ és követõ szokások és hiedelmek szerves részét képezik a télközépi ünnepkörnek. Kezdete nem határozható meg
egyetlen dátummal, számítják Katalin vagy András napjától, illetõleg
Luca naptól. Két fõ periódusa: Lucától karácsonyig és karácsonytól vízkeresztig tart.
Az elsõ periódus tartalmazza az adventot, melyben a népi és egyházi
szokásformák keverednek.
Karácsonytól vízkeresztig a betlehemezés (csillagozás) a jellemzõ.
Az egész cikluson végigvonuló féldramatikus szokás az aprószenteknapi vesszõzés, az István- és János-napi köszöntés, az óévbúcsúztatás és
az újévköszöntés.
Nehéz elválasztani az egyes ünnepek köszöntõ szokásait, melyekért
aprósütemény, tojás vagy gyümölcs formájában jutalom jár. A lármázás,

lövöldözés, ostorcsattogtatás pedig éppúgy megfigyelhetõ karácsony estéjén, mint szilveszterkor.
Köszöntések fûzõdnek István és János naphoz, valamint a szokás szerint István napkor zabot és sót szentelnek, János napkor pedig bort.
A dramatikus szokások közül legismertebb a betlehemezés. Karácsonykor bemutatják a pásztorokat a mezõn, az angyal szózatát, a pásztorok látogatását a szent családnál.
Ugyanígy a dramatikus szokásokhoz fûzõdik, mikor vízkeresztkor
bemutatják a csillagot követõ három király útját és a gyermekgyilkos
Heródes fenyegetõzését.
Vízkereszt: a karácsonyi tizenketted zárónapja is egyben. Vízkeresztnapi szokások a koledálás (köszöntés), a csillagozás és a házszentelés is.
– forrás: Dömötör Tekla: Naptári ünnepek –
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Ünnepi könyvajánló
HOLNAP KIADÓ AJÁNLÁSA: „Az én gyerekszobám a Duna volt” –
így kezdõdik a könyv, s így is folytatódik, szeretetteljes emlékezéssel.
Bálint Ágnes mesekönyveit évek óta gondozza a kiadó. Ebben a kötetben is a szerzõ természet- és gyermekismerete mutatkozik meg a jóízû viszszaemlékezések során, melyek a mesék alapszövetét adják.
A rövid történetek hangulatvilágát hûen közvetítik Szimonidesz Kovács
Hajnalka rajzai a kis olvasóknak.

„1922. október 23-án született, és öt éve, 2008. október 24-én hunyt el
Bálint Ágnes József Attila-díjas magyar író, szerkesztõ, dramaturg.
Böbe baba, Mazsola, Frakk, Vízipók, Kukori és Kotkoda – csak
néhány azok közül a halhatatlan mesehõsök közül, amelyeket Bálint
Ágnes alkotott meg és készített belõle televíziós sorozatot vagy
mesekönyvet. Az írónõ hajdani vecsési otthona – ahol 61 évet élt családjával – 2010 óta megújulva, emlékházként várja a mesék szerelmeseit,
legyenek azok mai gyerekek vagy éppen a fenti meséken felnõtt szüleik.
Egy egész ország által szeretett meseírónõ gyermekkorát a természet
lágy ölén, a Duna partján töltötte. A vize akkor még tiszta volt, ma már
zavaros és kiszámíthatatlan. Bálint Ágnesnek sikerült egy új folyót is
fakasztania, a mesék és gyermekirodalom folyóját, mely azóta is tiszta
forrásunk. Talán sikerül megõriznünk a jövõ nemzedékeinek is.”
A Holnap Kiadó által megjelenõ önéletrajzi visszaemlékezés címe: Lepke
az írógépen. Valójában nem „igazi” mese, annál jóval több, Bálint Ágnes
életének meséje, melyben sorra veszi gyermekkori emlékeit, a szeretett
Duna-parton eltöltött nyarakat, teleket. Békagyûjtés, gyíkszelídítés, szúnyogkeltetés, izgalmas élményekkel teli események és kalandok Õ maga
így vall errõl az idõszakról: „csodálatos gyermekkorom volt…”
„…Szerettem nézni a vízimalmokat. Mint idõtõl megszürkült, rozoga
faházak, álltak a víz sodrában – de nem a hajók útjában –, egymás
mögött, ferde sorban, nehogy egyik malom elfogja a másik elõl a kerékforgató vízfolyást. Karvastagságú horgonylánc tartotta õket egy helyben.
A malom oldalából nyúlt ki a vastag fenyõszál, amelyik a malomkerék
tengelye volt. Három hatalmas abroncs tartotta a tengellyel párhuzamosan elhelyezkedõ lapátokat, vagyis a moszattól síkos, megzöldült
deszkaszálakat. A tengely másik vége egy kompféle alkalmatosságon nyugodott, ez volt a völgyhajó…
Évek múltán elkerültem szülõfalumból messze külföldre, nyelveket tanulni. Jó sorsom volt ott is. Hanem mikor esténként lehajtottam fejemet a
párnára, elfogott a vágyakozás a hazai tájak, kiváltképpen a Duna, a vízi-

malmok, meg a túlparti gulya után. Szinte hallani véltem, hogyan sustorog a víz a malom orránál, hogyan nyikorog a tempósan forgó malomkerék, s milyen nagyot bõdülnek déli itatáskor a tehenek. Attól pedig, hogy
mindezt csak elképzelem, de a valóságban nem hallhatom, úgy megfájdult
a szívem, hogy minden este sírva aludtam el.
Öreg vízimalmok tanítottak meg rá, hogy semmi, de semmi nem tud az
embernek úgy fájni, mint a honvágy. (részlet a könyvbõl)
A könyv illusztrálására a Holnap Kiadó Szimonidesz Kovács Hajnalkát kérte fel, akit nemcsak festõként, de mesekönyvek illusztrátoraként
is számon tarthatunk.
Bálint Ágnes most megjelent kötete értékes ajándék születésnapra,
névnapra, s a közelgõ karácsony igazi különlegessége lehet!

A könyv megvásárolható a Holnap Kiadó üzleteiben, valamint webes
megrendeléssel a kiadó honlapján (www.holnapkidó.hu), e-mail:
holnapkiado@holnapkiado.hu) és az illusztrátornál Szimonidesz Kovács
Hajnalkánál (tel.: 06-20-911-9328).
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ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a Kedves olvasókat!
Saját személyiségünkrõl alkotott képünk mások visszajelzései alapján tükrözõdik vissza.
Gondolom, többször megfogalmazódnak önökben a következõ kérdések:
Milyen anya vagyok? Jó feleség vagyok? Vajon mit rontottam el gyermekem nevelésében, vagy éppen mit csinálok jól? Milyennek látnak a társadalomban, amelyikben élek? Tényleg ilyen vagyok? Amikor önismeretrõl beszélünk, a „Milyen” kérdésekre várunk választ. Ezekre próbálok válaszokat adni önöknek, letesztelhetik személyiségüket, így jobban megismerhetik hû társukat, önmagukat.
Mivel közeledik a Karácsony, az elsõ teszt segítségével megtudhatnak
néhány dolgot ajándékozási szokásaikról.
Kellemes idõtöltést, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet kívánok!

16. Úgy gondolja, hogy az önkéntes segítségnyújtás is ajándéknak számít?
17. Szeret-e kitûnni az ajándékaival ?
18. Nagylelkû embernek tartja magát?
19. Szokott-e imádkozni másokért, anélkül, hogy kérnék ezt Öntõl?
20. Képes-e érdek nélkül segíteni mások életének jobbá tétele céljából?
Kiértékelés: Az Igen válaszok +1 pontot, a Nem válaszok -1 pontot és
a Bizonytalan vagyok válaszok 0 pontot érnek.
15-20 pont: Ön egy nagylelkû ember. Jól ismeri az emberi lelket és jó
szimata van az ajándékok kiválasztásában. Sok örömet okoz a környezetében élõknek. Akkor is képes az eseményhez illõ ajándékot adni, amikor
anyagi lehetõségei nem teszik ezt lehetõvé. Legtöbbször mások érdekeit
helyezi elõtérbe a sajátjaival szemben.

Mennyire jó ajándékozó Ön?
1. Szokott-e Ön kifejezetten ajándékokra megtakarítani?
2. Gyakran szokott ajándékozni?
3. Könnyen áthelyezi magát annak az embernek a bõrébe, akinek ajándékot fog adni?
4. Észben tartja rokonai és közeli barátai születésnapját?
5. Ajándékai általában örömet okoznak?
6. Elõrelátó, amikor ajándékot vásárol?
7. Ajándékvásárláskor figyelembe veszi-e saját anyagi korlátait?
8. Képes diszkréten kideríteni, hogy milyen ajándéknak örülne az
illetõ?
9. Akkor is ajándékoz, ha ez nem kölcsönös?
10. Elég-e Önnek, ha csak egyszer köszönik meg az ajándékát?
11. Szokott ajándékozni akkor is, ha nincs erre esemény?
12. Figyel arra, hogy jó minõségû ajándékot adjon?
13. Elkerüli-e, hogy ajándékba kapott tárgyait továbbajándékozza?
14. Tud-e eszmei értékû ajándékot adni?
15. Tud-e örülni mások öröme láttán?

8-14 pont: Önnek az a szokása, hogy csak közvetlen hozzátartozóit
ajándékozza meg, általában nem túlságosan adakozó. Szükségét érzi az
ajándékozása viszonzásának. Nem mindig képes belebújni annak az embernek a bõrébe, akinek ajándékot ad.
0-7 pont: Ön nagyon ritkán szokott ajándékozni, és ez nem is okoz örömöt Önnek. Nem híve az ajándékozásnak, és nem igényli azt sem, hogy
önt megajándékozzák. Az ajándékvásárlás stresszhelyzetet okoz önnek.
0 pont: Az adakozás és az önzetlenség nem része az Ön személyiségének. Sohasem ajándékoz meg másokat. Társadalmi beilleszkedési nehézségei lehetnek. Elsõ lépésként próbálja ki, hogy „Jobb adni, mint kapni”.
(Forrás: V. Bodo)
Biricz Márta Enikõ
Mester okleveles pszichoterapeuta

Tisztes eredményt ért el focicsapatunk az õszi
idényben
Kakucs : Dömsöd 1:4 (0:3)
Fontos gyõzelem. A mi csapatunk volt az esélyes, de ezt nem mindig
sikerül érvényesíteni egy lelkes kiscsapattal szemben.
Góllövõink: Pallagi, Cziráky, Pallagi, Balázs 11-esbõl
Dömsöd : Dabas II. 1:1 (0:1)
Egy rutinos, jó csapat ellen jó eredmény lenne a döntetlen, ha a Dömsöd nem hagyott volna ki legalább
tíz helyzetet. Faragó Gábor gólja hozta meg az
egyenlítést.
Dömsöd : Taksony 1:1 (0:1)
Dömsöd: 100 nézõ. Jv. Budai (Berendi, Todorovics)
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Bognár S. (Kun G.), Kelemen,
Bognár B. – Agócs L., Magyar M., Faragó, (Palotai) – Cziráky, (Papp),
Pallagi, Végh, (Hóbor A.). Edzõ: Nagy Attila.
Gólszerzõ: Pallagi Máté 80. percben.

Taksony: Török – Kozári, Hégner, Szabados, Agócs, Gyõri, Bábik,
Piroska (Fehérvári), Lakatos, Kajdácsi (Sooky), Mészáros.
Edzõ: Halász Gyula.
Gólszerzõ: Szabados 33. percben.
A listavezetõ ebben az idényben elõször pontosztozkodásra kényszerült. Némi szerencse volt, hogy Pallagi
óriási szabadrúgás gólja beakadt. (Egyszer már a
dömsödi csapatnak is lehet szerencséje.) A presztízs
mérkõzésen nagyszerû eredménynek számít a döntetlen.
Felsõpakony : Dömsöd 3:0 (2:0)
Hét mérkõzés után vereség. Papírforma eredmény
született. A pocsék idõben a szintén szebb napokat látott
Pakony otthon tartotta a három pontot.
Csapatunk az õszi idényt a hetedik helyen zárta 22 ponttal és 31-25-ös
pozitív gólaránnyal.
Varsányi Antal
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Nem kell messzire menni…
Az ország tetején
Most, hogy lassan itt a meteorológiai után a csillagászati tél kezdete is
(december 21.), a havazás, az ünnepek, a lobogó tûz és a piros arcú,
overállos gyerekek eszembe juttatják a mátrai kirándulásokat. Lepelhóban, vagy térdig érõben mindig nagy élvezet volt számomra a hidegben hegyet mászni, vagy szánkózni a barátokkal, családdal. Õszintén
szólva ez az, ami a dömsödi létben nagyon hiányzik.
Általános iskolában megtanultuk, hogy az ország legmagasabb pontja az 1014 m magasságban fekvõ Kékes. Így az Alföldrõl szemlélve ez
csak egy földrajzi adat, ám a környékbelieknek a mindennapok része,
ahogyan nekünk a Duna, a csónakázás vagy a pecázás. A Mátra településeinek nagy részérõl, de még egyes bükki falvakból is jól látszik a
csúcs. Amikor az emberek dolgozni mennek vagy kertészkednek, felnéznek rá és például azt mondják: „most épp nem látszik a Kékes, vihar
készül”. Ugyanennyire szolgálhat tájékozódási pontként is, de jelképezheti az otthont, vagy bármi mást. Nekem a gyakran havas hegytetõ látványa a tévéantenna süveggel a szívdobbanást, a múltat, a szerelmet, a
melegséget jelenti.
Látjuk a hegyet, ahogyan ott áll az M3-as autópályától északra, jelezve, hogy az Alföldet itt dombvidék, a kényelmes sétát kapaszkodós, lihegõs túra váltja. A tiszta levegõ, az árnyas erdõ, vagy épp a
havas táj hazája.
Autóval Mátraházáig mentünk a szerpentines úton, ahol a Kedvesem
nagy élvezettel vette a kanyarokat, bár az arrafelé ritkán járó jó ha vigyáz, mert ezek a kanyarok hóborítással és jegesen igen veszélyesek lehetnek. A parkolóból egy kellemes sétával, bár jelentõs szintkülönbséget legyõzve felérünk a tetõre. Ha nem rohanunk, láthatjuk a csodás fenyõket vastag hópaplannal az ágaikon, mesébe illõ látvány. Felérve játszótér, sípálya, forralt bor fogad, és a kõ a nemzeti trikolor színeivel,
amelynél kötelezõ fényképezkedni. Nem szabad elmulasztani a 187 méteres tévétorony 38 méter magasan fekvõ kilátószintjén elénk táruló panoráma megtekintését sem, ahonnan nemcsak a Bükk és a Karancs, hanem tiszta idõben még a Magas-Tátra vonulatai is láthatók. Amint itt kigyönyörködtük magunkat, sorra jönnek az ötletek, hová menjük még. A
további lehetõségek között biztosan szerepel a „kistestvér”, a 964 m magas Galyatetõ, az ország második legmagasabb pontja. Majd
Mátraszentlászló, Mátraszentimre és Mátraszentistván, amelyek gyakorlatilag összenõttek, és nemrégiben komoly sípark alakult 4 km-es
pályarendszerrel, mindenkinek tudásának és bátorságának megfelelõ
pályával. Ha a másik irányba indulunk, Mátraházáról Mátrafüred is lehet úti célunk, ha kirakodóvásárra, éttermekre vagy kisvasútra vágynánk. Ezt követõen az 1960-as évektõl népszerûvé vált kirándulóhely
esik még útba, Sástó, ahol már rengetegszer voltam, de nem tudok úgy
arra járni, hogy be ne kelljen kanyarodni felé. Nem elégít ki modern igényeket, de a valamikori Kõolajkutató és Feltáró Vállalat számára készült, végül fel nem használt fúrótoronyból lett kilátó vonzereje számomra mit sem fakult. Mint az ország legmagasabban fekvõ (520 m)
csónakázásra és horgászatra alkalmas tava és a rajta átívelõ rozoga, gazdátlan hidacskáké sem. A mátrai barangolások Gyöngyösön érnek véget, ahol – hogy megint csak hazabeszéljek (a földrajz felé) – a Mátra
Múzeum még a múzeumundorral megáldottak számára is tartogat érdekességeket, pláne mióta felújították. A fogadótérben egy teljes mamutcsontváz tekinthetõ meg, az állat eredeti méreteit mutatva. De láthatunk
itt hatalmas ásványokat, õsmaradványokat (hajdan élt állatok kövesedett maradványait és életnyomait), a környék állatvilágát bemutató preparátumokat, trófeatermet, helytörténeti és vadászattörténeti tárlatot.
Ez a környék télen-nyáron remek kirándulóhely, de azt hiszem, hogy
a hóra „éhezõ” gyermekeink és gyermeki énünk arra ösztönöz minket,
hogy Magyarország tetejét télen látogassuk meg.
Cs.L.J.

„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
Akit úgy vártunk: megszületett végre!”
(Wass Albert)

Ünnepi nyitva tartás
A Nagyközségi Könyvtár és az OMK a téli szünet idõszakára szüneteltetni szeretné a két intézmény nyitva tartását az alábbi idõpont szerint:

2013. december 23. – 2014. január 5-ig
Nyitás: 2014. január 6. (hétfõ)
Minden kedves látogatónknak áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Nagyközségi Könyvtár dolgozói

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
November hónap
Ebben a hónapban káresetünk egy mûszaki mentésünk volt. November
19-én 15 óra 13 perckor érkezett bejelentés, mely szerint a volt paprikaszárító és -feldolgozó üzem területén gázömlés van. A helyszínen egy
colos csõ csapjának fedele engedett, mert ismeretlen személy megpróbálta lelopni. Amikor megbontotta, a gáz elkezdett nagynyomással ömleni,
és az ismeretlen a helyszint elhagyhatta. Kiérkezéskor a gázcsõ elzárásra
került, majd a Tigáz szakemberének megérkezése után ledugózása is
megtörtént. Remélem, jó lecke volt az ismeretlennek, aki megpróbálta a
csapot ellopni, és legközelebb nem csinál ilyet, mert ebbõl tûz vagy akár
gázrobbanás is lehetett volna. Köszönet Szigeti Barna úrnak, aki jelezte a
problémát és a helyszínen is segítette munkánkat!

Mire figyeljünk az ünnepek alatt?
Ha már az ünnepeknél tartunk, úgy gondolom, van néhány dolog, amit
meg kell említenem az ilyenkor felmerülõ veszélyek miatt.
Karácsony elõtt és az ünnep alatt is az adventi koszorúk, gyertyák,
különféle izzósorok és a feldíszített karácsonyfa adják meg az ünnepi
hangulatot. Azonban nem árt óvatosnak lenni, mert ezek a szép dolgok
egyben veszélyforrást is jelenthetnek.
Az elmúlt években már kevesebbet olvashatunk vagy hallhatunk
bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus eseményekrõl adventi gyertya
lángjától, illetve karácsonyfa tüzétõl kiégett lakásokról. Azonban kellõ
körültekintéssel szabad a gyertyákat elhelyeznünk, valamint meggyújtanunk. Néhány gondolat a karácsonyi tüzek megelõzésére.
A mai nehéz gazdasági helyzetben minden forint számít, fõleg a nagycsaládosoknak, de pár ezer forintért beszerezhetõ tûzjelzõ berendezés,
mely erõs hangjelzéssel figyelmeztet arra, hogy baj lehet.
Gyertyagyújtáskor annak közelében ne hagyjunk felügyelet nélkül
gyerekeket. A gyújtóeszközöket is zárjuk el elõlük, valamint ne rakjuk
semmilyen gyúlékony tárgy (pl.: függöny stb.) közelébe, mert könnyen
lángra kaphat.
Vágott fenyõ vásárlása esetén lehetõleg „vizes” tartóba állítsuk, amelybõl pótolható a fa nedvességtartalma, így nehezebben szárad ki.
Mûfenyõbõl próbáljuk a tûzálló kivitelt választani. A fenyõfa felállításánál kellõen stabilan rögzítsük azt, nehogy felboruljon.
Izzósor vagy más elektromos díszítõelem vásárlása esetén csak és
kizárólag megbízható helyrõl, szaküzletbõl vásároljunk, és gyõzõdjünk
meg arról, hogy azok mûszaki állapota megfelelõ, minõségi tanúsítványnyal rendelkeznek. Lefekvéskor, vagy ha elmegyünk otthonról, ezekrõl a
díszekrõl se feledkezzünk meg, minden esetben húzzuk ki a hálózatból.
Decemberrel itt az év vége, és jön a szilveszter is. Itt is fel szeretném
hívni az olvasók figyelmét néhány dologra.
Legelõször is a pirotechnikai eszközöket, más néven a tûzijátékok és petárdákat említeném meg, amik nagy veszélyforrásai ennek az ünnepnek.
A pirotechnikai eszközöket csak és kizárólag engedéllyel rendelkezõ
üzletekben vagy szintén engedéllyel rendelkezõ ideiglenes árusítóhelyeken
szabad megvásárolni. A pirotechnikai eszközök egy része az év csak egy
bizonyos idejében (december 28-tól december 31-ig) vásárolható meg.
Ezeket felhasználni szintén csak az év egy bizonyos idejében (december 31én 18 órától január 1-je reggel 6 óráig) lehet kizárólag a használati utasítás
leírása szerint. Minden egyes termék megvásárlásakor függetlenül a darabszámtól és a méretétõl használati utasítást kell adni az eladónak a számunkra,
de ha nem kapunk, akkor kérni kell. A használati utasításon mindig
ellenõrizni kell a használati idõt (szavatossági idõt), ha ez nem látható és nem
tudjuk biztosan, hogy nem járt-e még le az idõkorlát, akkor inkább ne vegyük
meg. Lejárt szavatosságú pirotechnikai terméket ne vásároljon, ne tároljon,
és semmiféleképpen ne használjon! Egy rossz vagy hibás petárda vagy rakéta súlyos, életveszélyes sérülést (égési sérülést, végtagcsonkítást) okozhat.

Ezek az eszközök nem csak bennünk, emberekben, de az értékeinkben
is nagy kárt okozhatnak, ezért is nagyon nagy óvatossággal és körültekintéssel kell õket használni. Kézben mûködtetni ezeket a termékeket szigorúan tilos a már említett sérülések okozása miatt is. Mindig meg kell
gyõzõdni róla, hogy senki és semmilyen gyúlékony vagy éghetõ tárgy ne
legyen ezek közelében a mûködtetésük során. A rögzített termékek
(rakéták) közelébõl indítás elõtt minimum 5-10 méterre el kell távolodni.
A sérült vagy az el nem használt pirotechnikai eszközöket a vásárlás
helyére vissza kell vinni, és vissza kell adni a számlája felmutatása mellett
(a számlát vásárlás után meg kell õrizni).

Kéménytûz
– a 105-ön értesíteni kell a tûzoltóságot (Dömsöd ÖTE 06-20-383-5407)
– minden fûtõ-tüzelõberendezésen van levegõszabályozó (huzatszabályozó), ha ez biztonságosan megközelíthetõ, akkor zárjuk el teljesen,
és ezzel megszûnik az égés az égéstérben a fellépõ oxigénhiány
miatt
– kémény sok esetben az épületben valamelyik helyiség falában van
elvezetve, ilyen esetben mindent éghetõ anyagot távolítsunk el errõl a
szakaszról (képek, falidíszek stb.)
– folyamatosan figyeljük a pincétõl a padlásig a kémény szakaszt, amíg
a segítség megérkezik
– lehetõség szerint értesítsük a kéményseprõ szolgálatot is
– FIGYELEM! A kéménytüzet vízzel oltani tilos, mert abban akár
1000 °C-os hõmérséklet is lehet.

Kéménytûz megelõzése:
– Nagyon fontos hogy rendszeresen, de minimum a fûtés szezon
elkezdése elõtt szakemberrel tisztítsuk ki a kéményt és a fûtõtüzelõberendezést
– a kazánháznak legyenek megfelelõ szellõzõnyílásai, amelyek a
szabadba nyílnak, és ezek sohase legyenek eltorlaszolva, elzárva. A
tökéletes égéshez oxigén szükséges (1 m3 földgáz vagy 1 kg fûtõolaj
elégéséhez 15-18 m3 levegõ szükséges, 1 kg tûzifa elégéséhez 12-15
m3 levegõ szükségeltetik).
– a kazánházban mindig legyen rend, soha ne rakjon semmilyen éghetõ
vagy tûzveszélyes dolgot a kazán közvetlen közelébe vagy a
kéménytisztító nyílásához
– csak engedélyezett gyújtóanyagot használjon
– ne tüzeljen el hulladékot, mûanyagot festett fát, nedves fát, fáradtolajat stb., mert ezek égésekor komoly koromlerakódás keletkezik a
füstelvezetõkben, kéményekben!
A laza és rosszul záró kéményajtók, rosszul szigetelt égéselvezetõ csövek, tömítetlen kazántagok miatt csökken a hatásfok, de mindezek
egyenként vagy együttesen is nagyon tûzveszélyesek!
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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!

További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Ha baj van!

Pest Megyei Tûzoltói Ügyelet:
105

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!

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

Mezõgazdasági hírek
2013. év december hó
Mielõtt a mezõgazdasági, kertészeti témával
foglalkoznék, minden kedves olvasónak, lakótársamnak kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Már megint elmúlt egy esztendõ, és újra
számba vehetjük az elmúló év gazdálkodási tapasztalatait, és kiértékelhetjük, hogy mit csináltunk jól vagy rosszul. Lehet, hogy már unalmasnak tûnik, hogy szinte mindig az elmúlt év
idõjárásának az értékelésével foglalkozunk, de
még ma is döntõen befolyásolja a terméseredményeket. Ha az elmúlt év terméseredményeit
nézzük, akár a kalászos gabona vagy a kapásnövények termése jónak mondható. A nyári
hónapok az átlagosnál szárazabb aszályos idõjárást és szélsõségesen meleg idõszakokat hoztak, és az egy hektárra számított hozamok nagy
eltéréseket mutatnak.
Mint tudjuk, a termõföld minõségét, termõképességét a több mint száz éve kialakított
„aranykorona” érték fejezi ki. Ez a szám nem
mindig reális, illetve csak megközelítõen mutatja a föld értékét, de mûvelési áganként (szántó, gyep, kaszáló, ültetvény) van meghatározva
az aranykorona érték, amelyet a területenként
illetékes földhivatal tart nyilván. Régebben a
kataszteri hold, most az egy hektár (10.000 m2)
területre számítva mutatnak ki. A föld forgalmi
értékét, piaci értékét módosíthatja többek között az is például, hogy hol van, hogyan lehet
megközelíteni, van-e odavezetõ mûút. Az idõk
folyamán a mûvelési ágak is változhattak, például a legelõt felszántották és a legelõbõl szántó lett, vagy fordítva. Elmondhatjuk, hogy az

„aranykorona” érték azért hosszú távon meghatározza a termõföld értékét.
Az aranykorona érték után a várható terméseredményt a mindenkori talajmûvelés és a
megfelelõ tápanyag, szervesanyag utánpótlás
határozza meg, és már az elõbb említett mindenkori idõjárás. Nagyon fontos és sok esetben
meghatározó a kellõ idõben és minõségben elvégzett talajmunka és vetés, hogy a tenyészidõ
biztosítva legyen.
A mai modern mezõgazdasági termelésben a hozamok, a terméseredmények növelése csak a vegyszerek, hibridvetõmagok alkalmazásával lehetséges, ami költségek növelésével és ellentmondásos, környezetkárosító hatásokkal jár.
Az újságokban, rádióban, televízióban
sokat hallunk arról, hogy kevés az állat, ami
nemcsak foglalkoztatási, jövedelmezõségi
probléma, hanem az állatok által termelt istállótrágya is szükséges lenne a talajerõ
visszapótlása miatt is.
A régi idõkben is elõdeink a megtermelt takarmányt feletették az állatokkal, és így többletbevételhez jutottak. Most is folyik a vita,
hogy a nagyüzem vagy a kisgazdaságok legyenek túlsúlyban, de mindkettõre szükség van,
mert az adottságaink megvannak, az ország
legnagyobb természeti kincse a termõföld.
A vidék, de az egész ország érdeke, hogy a
termõföld adta lehetõségeket minél jobban kihasználjuk, minél több magyar embernek lehessen megélhetési forrása a föld és a mezõ-

gazdasági termelés. Sajnos azt olvassuk és
tapasztalhatjuk, hogy az országban sok az
éhezõ gyermek és nagyon nagyok a jövedelmi különbségek, és nincs munkalehetõség,
mert felszámolták a sok cukorgyárat, azért
fizettek, hogy vágjuk le a teheneket, és ide
jutottunk. Községünkben is sok az üres disznóól, alig van tehén.
Az elmúlt évtizedekben sok minden épült,
de mégsem jól ment minden, mert sok mezõgazdasági termelõ, feldolgozó üzem leépült, a
magyar termelõk érdekeit nem védték meg.
Szép fürdõk, szállodák, kikövezett településközpontok épültek, persze azok is kellenek, de
a magyar munkásember – ha egyáltalán ki szabad még ezt mondani – kis része tud eljutni
oda, nem beszélve a kisnyugdíjasokról.
Ezek után nézzük, hogy most decemberben,
január, február hónapokban, a téli idõszakban,
ha még az idõjárás engedi, és nem végeztünk
az õszi szántással, azt végezhetjük, ha nem lesz
erõs fagy vagy hóakadály. Aki állattartással is
foglalkozik, annak bizony télen is ugyanúgy el
kell látni az állatokat, sõt még fokozottabban
oda kell figyelni, hogy az itatóvályú ne fagyjon
be, és száraz alom legyen alattuk.
A kiskertben is befejezõdtek a munkák, a téli hónapok a favágás idõszaka, ha azt is megengedi az idõjárás.
Befejezésül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedõnek eredményekben
gazdag új esztendõt, erõt, egészséget, békességet, jó termést kívánok.
Összeállította:
Tóth István
nyugdíjas mezõgazdász
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B I Z TO S K E Z D ET Ú J R A !
A Kisherceg Gyerekház az elmúlt évek
során településünk életének szerves részévé vált. Sokan ismerik mûködését, sokan
keveset tudnak róla. Jövõ év tavaszán a
folytatás, a plusz egy év fenntartás és mûködtetés veszi kezdetét. Ennek a folytatásnak a normatív támogatására adtunk be pályázatot. Más gyerekházak mûködését figyelve, településünk adottságai jó néhány
új programot és szolgáltatás-kiegészítést
tesznek lehetõvé, melyek – a Biztos Kezdet program szigorú elõírásai mellett – elõrelépést jelentenének sok területen. A Még
1000 év Dömsödért Egyesület vezetõsége,
a Gyerekház fenntartója úgy döntött, hogy
elõbbre kívánunk lépni: fejlesztünk. Szó
szerint is, a gyerekek fejlesztésére és a szülõk segítésére az eddigieknél is több hangsúlyt fektetünk. Ennek érdekében változások lesznek a Gyerekház életében. Személyi és tartalmi változások. Mindez a hozzánk látogató gyerekek és szülõk érdekében. Azt gondoljuk, hogy az eddigi munka

és az eddigi tapasztalat feljogosít bennünket arra, hogy az önök, a Dömsödi Polgárok érdekeit még jobban képviselhessük,
az Önök igényeit még hatékonyabban kiszolgálhassuk.
Új kezdet, de inkább jobb és hatékonyabb folytatás. Azt gondoljuk, ahogy
eddig is, Önök, Dömsödiek ebben partnerek lesznek. Számítunk az Önkormányzatra, a kulturális bizottság hatékony
együttmûködésére. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal új alapra helyezzük az
együttmûködést, szorosabb és konkrétabb
munkával szeretnénk elõrébb vinni közös
érdekeinket.
Új kezdet tehát, de hogyan? Elõször is,
még több gyereket és szülõt szeretnénk bevonni programjainkba. Az eddigieknél még
érdekesebb és a fejlesztés több területét lefedõ szakmai munkát tervezünk. A partnerszervezetek bevonását – pedagógiai szak-

szolgálatok, munkaügyi központ stb. – a
gyerekekkel és a szülõkkel közösen tervezzük többek között az esélyegyenlõség érdekében. Közösségi programokat tervezünk,
melyek forrásaira pályázatokat készítünk.
Tájékoztatókat tartunk szülõknek, és persze
sok játékos rendezvényt a gyerekeknek.
Mindezeket az Önök igényeit felmérve, átérezve és figyelembe véve. A változásokat
tehát nem csak Önöknek és Önökért és
Gyermekeikért, hanem Önökkel közösen
szeretnénk lebonyolítani és szervezni.
Mint ezt korábban is tettük, mindezt
azért, hogy Dömsöd még 1000 évig a térség fontos települése lehessen.
Találkozzunk tehát a Gyerekházban és
egyesületünk rendezvényein, melyek a
Gyerekházhoz kapcsolódnak. Jöjjön el Ön
is, segítsük egymást, figyeljünk gyermekeinkre és egymásra.
A Biztos Kezdet után legyen biztos a
folytatás is: Dömsödért, egymásért.
Korona Sándor
Még 1000 év Dömsödért Egyesület elnöke
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Az emberi szív szeretetbõl áll össze,
Adj ma egy darabot másoknak belõle.
Ne félj, hogy elfogy, hisz neked is adnak,
Ezért van értelme e gyönyörû napnak.
Adj belõle bátran, így lesz szép az álom,
Legyen Nektek csodaszép e mesés karácsony.
Békés és boldog karácsonyt kívánunk minden kedves
dömsödinek, olvasónak, támogatónknak!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú
Szervezet és a Kisherceg Gyerekház

15

Fogjunk össze katolikus templomunkért!
A Dömsödi Hírnök októberi számában alapos részletességgel ismertettem a településünk
történelmi tengelyén húzódó római katolikus
templom technikai állapotát, helyzetét. Az épület felújítása nem odázható tovább, megmentése halaszthatatlan feladat. Ennek lehetõségeként nagy segítséget jelent az a 40 millió forintos EU-s pályázat, melyet az egyházközség
nyert meg erre a célra. A pályázat egyik feltétele, hogy az elnyert összeg 10%-át (4 000 000
Ft-ot) a pályázónak önerõbõl kell elõteremteni.
Mindazok, akik az önrészhez szükséges öszszeg elõteremtését segíteni szeretnék adományaikkal, a plébánián ügyfélfogadási idõben
(hétfõ, szerda, péntek 9-11-ig), valamint a templomban kihelyezett csekkeken tehetik meg.
A felújítás menetét tovább nehezíti a templom ablakainak restaurálása. Ez öt darab színes
alakos ablaküveget és hét darab egyszerû
ólombetétes ablaküveget jelent. A színes alakos ablaküvegek felújítása egyenként 500 000
Ft-ba, míg az egyszerû ólombetétes ablaküve- Jézus Szent Szíve szígeké egyenként 360 000 Ft-ba kerülne. Ezt a nes alakos ablaküveg
felújítást a fent említett 40 milliós pályázati
összeg nem tartalmazza, tehát újabb terhet ró az egyházközségre.
Az említett ablaküvegek Palka József üvegfestõ mûhelyében készültek
1928-1930-ban.
„Palka József Róth Miksa pályatársa volt. 1894-ben nyitotta meg önálló
mûhelyét Budapesten. 1930-ig 600 templom részére készített festett üvegablakokat. 1928-ban ezüst-, 1930-ban aranykoszorús mesteri címet kapott.”
A kórus fölötti ablaküveg a Magyarok Nagyasszonyát, Szûz Máriát ábrázolja. A többi négyalakos ablak szinte vele szemben helyezkedik el, a
templom nyugati felében. Elsõként balra, a mellékoltár mellett Szent Imre
látható, akit Szent István fiaként ismerünk.
Szent Imre fehér liliomot tart kezében, mely a szüzesség és tisztaság jelképe.
Tovább haladva a fõoltár mellett Szent Lászlót láthatjuk, akit a köztudatban lovagias királyként emlegetnek. A fõoltár másik oldalán Szent Józsefet, a szószéktõl jobbra a Jézus Szent Szívét ábrázoló ablakot pillanthatjuk meg. Az alakos ablaküvegek mindegyikén feltüntetve áll a felajánló vagy felajánlók neve.
Ezeknek az ablakoknak a rendbehozatala nagy körültekintést igényel.
A festett alakok belülrõl jól láthatóak, kívülrõl drótüveg védelmezi az
esetleges külsõ sérülésektõl. A templom falazatának síkjába keretestõl
építették be az ablakokat, azok nem rendelkeznek nyitható mechanikával.
A falakon keletkezõ repedések következtében a beépített ablakvázak és
maguk az ólombetétek is folyamatosan húzódnak szét. Ennek következtében, az ablakok felújításakor igen körültekintõen, speciális módon lehet
csak mozdítani rajtuk, egyéb esetben az üvegek kipotyoghatnak.
Az ablakok rendbehozatala nagy összefogást, önzetlen jóakaratot kíván
meg a település lakóitól. Lehetõség van arra is, hogy egy vagy akár több
család örökbe fogadjon egy ablakot. Minden esetben az örökbefogadók
neve feltüntetésre kerül az ablaküvegeken.
Dömsödön a Szent Mártonnak szentelt római katolikus templom 1928ban épült meg, létrejöttét a hívek, a gyülekezet, az itt élõ családok segítõ
szándéka tette lehetõvé.
Ma, 2013-ban is erre az önzetlen segítõ szándékra hagyatkozhatunk!
-V.I.-
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Keresztyén élet
„Egyedüli reményem”
„Árnyékként jár-kel itt az ember, bizony hiába fáradozik… Így hát mit
várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem.” (Zsolt 39,7-8)
Az egyházi naptár szerint beléptünk az ádventi ünnepkörbe. Ennek két
arca van: az egyik visszatekintõ, a másik pedig elõretekintõ. Egyfelõl
visszagondolunk arra az idõre, hosszú évszázadokra, amikor az ószövetségi nép várta a megígért Messiást. Hogy ennek emléke milyen mélyen
belevésõdött a magyar nép lelkébe is, arra jellemzõ a közmondás: „Úgy
várta, mint a zsidók a Messiást.”
Másfelõl elõretekintünk Jézus második eljövetelére. Mert Jézus, mielõtt eltávozott volna ebbõl a látható világból, megígérte, hogy vissza fog
jönni a Megváltás nagy mûvének a teljes befejezésére. Ez a mi keresztyén
reménységünk. Bárcsak szólna egy közmondás: „Úgy várja, mint a keresztyének Jézust.”

Éppen ezen a ponton van a 39. zsoltár írójának mély üzenete hozzánk.
Amikor õ eljutott reményeinek a romba dõléséhez és szembesült arasznyi
életének a realitásával, így kiáltott fel: „Így hát mit várhatok, Uram?” De
utána rögtön így kiált fel: „Egyedül benned reménykedem.”
Egy rendkívül fontos fordulatról van itt szó. A zsoltáríró nagy cserét
hajt végre reménykedésében. Eddigi reménységeit felváltja az Istenben
való reménységgel. Ez az, ami jó, és amit meg is kell tanulnunk tõle. Akkor válunk igazán hívõ emberekké, ha nem csupán hiszünk Isten létezésében, hanem minden reménységünket is belévetjük. Pál apostol a keresztyénséget a „reménység vallásának” nevezi. (Zsid 10,23) Ugyancsak õ
mondja: „hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élõ Istenben reménykedünk.” (1Tim 4,10)

Az ádvent fõ témája tehát a reménység. Mi a reménység? A hit édestestvére, a hit jövõ felé forduló arca. Éppen olyan nagy szükség van rá,
mint a hitre. Dum spiro-spero = amíg élek, remélek – szól a latin közmondás. Aki nem tud reménykedni, annak már vége.

De figyeljünk csak oda még jobban a zsoltáríró szavára: Nem azt
mondja csupán: „benned reménykedem”, hanem „egyedül benned reménykedem”. Ezzel az „egyedül”-lel azt akarja kifejezni, hogy õ a legkomolyabban akarja venni az Istenben való reménységet. Nem kíván vele
játszadozni, ahogyan talán korábban tette, amikor reménykedett Istenben
is, de ugyanakkor sok másban is.

A 39. zsoltár egy panaszzsoltár. A szerzõre súlyos csapás nehezedik,
bûnei gyötrik, sorsát kilátástalannak látja. Úgy érzi, hogy nincs tovább.
De úgy élni, hogy nincs tovább, nem lehet. A holnapra, a jövõ távlatára
éppen olyan szüksége van az embernek, mint a mindennapi kenyérre.
Ezért ösztönösen belekapaszkodik valamibe, ami erõt ad arra, hogy kibírja a jelent és tovább folytassa útját. Ez a belekapaszkodás a reménység.
Nem véletlen, hogy a reménység emblémája a horgony.

Itt ahhoz az emberi magatartáshoz érkeztünk, amely hajlamos egyszerre „két vasat tartani a tûzben”. Úgy gondolom, hogy mindnyájan jól ismerjük ezt az okoskodást. Sok embernek ilyen is-is reménysége van. Istent is belekalkulálják a lehetõségek közé – hátha beválik. De talán mondanom sem kell: Istennel nem lehet játszani.

Csak az a nagy kérdés, hogy mibe vagy kibe kapaszkodik bele az ember? Sokféle reménység van, éppen úgy, mint hit is. Íme néhány:
Vannak, akik önmagukba vetik reménységüket. Ahogy József Attila
mondja: „Magamban bíztam eleitõl fogva.” Sokan másokban reménykednek: bizonyos nagyhatalmú emberekben, politikusokban, vezetõkben,
bankárokban, bizonyos csoportokban vagy pártokban, amelyektõl problémáik megoldását várják. De talán még szélesebb a személytelen reménységek skálája. Ki tudná felsorolni, hányféle eszme és ideológia ragadta
már meg az emberek képzeletét a történelem folyamán. (Ez a mi XX. századunk az ideológiák és utópiák százada volt.) Azután itt vannak a szintén
személytelen, de vallásos jellegû reménységek sorsba, szerencsébe, csillagképekbe, jóslásokba stb.
Az élet tapasztalatai azonban azt bizonyítják, hogy ezek a remények
sorra cserbenhagyják az embert. Akárhogy igyekszem és ügyeskedek is,
nem vagyok képes elképzelésem szerint formálni sorsomat. Jó és szükséges az önbizalom, de ha csak ennyire volna szükség a boldogsághoz, akkor semmiféle szenvedés nem létezne a világon. Az utópiák szép álmai
rettenetes valóságba torkollnak, és sokmillió ember vérével kell fizetni értük. Gondoljunk csak Hitlerre és Sztálinra! A sorsról legtöbbször az derül
ki, hogy egyszerûen könyörtelen, a szerencsérõl pedig az, hogy a legnagyobb csaló a világon. Lehet, hogy valaki megnyeri a fõnyereményt, de
az sohasem én vagyok – és te se.
Ha nem akarjuk egész életünket elvesztegetni hamis reményekkel, akkor meg kell szabadulnunk tõlük. De nagyon óvatosaknak kell lennünk,
nehogy az ördög tõrébe essünk, aki azt akarja elhitetni velünk, hogy semmiféle reménységnek nincs értelme. Ez depresszióhoz vagy élettagadáshoz vezet.

Valaki elmesélte, hogy egyszer nagy bajba került. Nem volt más választása, minthogy segítségül forduljon egy hírneves emberhez, aki meg
is ígérte pártfogását. Nemsokára azonban egy másik pártfogó is kínálkozott. Barátunk úgy gondolta, hogy a kettõ csak több mint az egy, tehát erre
az emberre is rábízta az ügyét. Aztán az történt, hogy a két pártfogó véletlenül összetalálkozott egymással, és kiderült, hogy ugyanazt az ügyet
képviselik. Természetesen mind a ketten felháborodtak, és ejtették védencüket. Ez az az eset, amire azt szoktuk mondani, hogy két szék között a
földre esni. És ez az eset megtörténhet a földi székek és a mennyei
(trón)szék között is.
Ezzel nem azt kívánom mondani, hogy semmiféle emberi szolgálatra
vagy közremûködésre nincs szükségünk (pl. az orvos gyógyító kezére).
De a hívõ ember tudatában van annak, hogy Istené a hatalom, az emberek
csak eszközök az Õ kezében. (Ezért nagyon is helyénvaló a zsoltáríró hitvallása: „Egyedül benned reménykedem”. Sokan szeretik a 276. énekünket: Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Bárcsak õszintén és igazán énekelnénk.)
Mindezek után is fel lehet tenni a kérdést: Érdemes-e egyedül Istenben
reménykedni? Mi a garancia arra, hogy ez nem fog ugyanúgy illúziónak
és öncsalásnak bizonyulni, mint az egyéb reménységek? A leghatározottabb választ erre a kérdésre az ádvent beteljesedése, a karácsony adja.
Abból indultunk ki, hogy a zsidó nép hosszú évszázadokon keresztül
várta a Messiást. Sokszor úgy tûnt, hogy hiába. „De amikor eljött az idõk
teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levõket megváltsa” – olvassuk a Galata levélben
(4,4-5).
Krisztus feleletet hozott minden emberi várakozásra és reménységre.
A tiédre, az enyémre – mindnyájunkéra.
Szabó Imre
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ÜNNEPI ALKALMAK
Dabi református egyházközség
Dec. 24-én kedden du. 4 órakor szentestei istentisztelet és ünnepség
Dec. 25-26-án szerdán és csütörtökön de. 9 órakor istentisztelet és úrvacsora
Dec. 31-én kedden du. 18 órakor óévi istentisztelet
2014. jan. 1-jén szerdán de. 9 órakor újévi istentisztelet
Baptista gyülekezet
Dec. 25-én szerdán de 10 órakor és du. 17 órakor ünnepi istentisztelet
Dec. 31-én kedden du. 17 órakor óévi istentisztelet
2014. jan. 1-jén szerdán 10 órakor ünnepi istentisztelet

Dömsödi református egyházközség
Dec. 22-én vasárnap de. 10 órakor adventi istentisztelet a templomban
Dec. 24-én kedden du. 3 órakor karácsonyi istentisztelet a gyermekek
szolgálatával a templomban
Dec. 25-én szerdán de. 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban; délután: házi úrvacsora – kérés szerint
Dec. 26-án csütörtökön de. 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentisztelet
a templomban
Dec. 29-én vasárnap de. 10 órakor istentisztelet

Katolikus egyházközség
Dec. 24-én kedden este 22.30-kor éjféli szentmise
Dec. 25-26-án szerdán és csütörtökön de. 9 órakor ünnepi szentmise
Dec. 31-én kedden du. 15 órakor szentmise
2014. január 1-jén szerdán 9 órakor szentmise

Dec. 31-én kedden du. 3 órakor óévi istentisztelet a gyülekezeti házban
2014. jan. 1-jén szerdán de. 10 órakor újévi istentisztelet
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket ünnepi alkalmainkra!

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

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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özv. Horváth Miklósnét
100. születésnapján
szeretettel köszöntik
lányai: Ilona, Jutka;
unokái: Zoli és Csaba;
dédunokája: Csaba
és veje: István

2013. december 16-án hétfõn 13 órától
az Oktatási és Mûvelõdési Központ
nagytermében

Karácsonyi Ünnepi Mûsor
kerül megrendezésre, melyre Önt ezúton
szeretettel hívjuk és várjuk!
Karácsonyi összeállítást láthatnak,
hallhatnak:
az Iringó Színjátszó Kör,
a Ju és Zsu Társulat tagjai,
a Dezsõ Lajos A.M.I. tanulói,
valamint a Banya Klub elõadásában.

Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret ezt ne feledd,
a legtöbb amit adhatunk a családi szeretet.
Köszöntjük Édesanyánkat, Kontra

Kedves dömsödi
nyugdíjas!

Fogadja el meghívásunkat, hogy közösen
tölthessünk el egy kellemes délutánt
a karácsony jegyében!

Jánosnét 70. születésnapja alkalmából.
Családja, unokái, dédunokái

Anno…
„Ács Sándor emlékei”
1995 márciusában a Dömsödi Hírnök „Olvasóink írták” rovatában jelent meg ez az írás:
Mivel vadászati élményeket dolgoz fel, így december tájékán, az idény
közepén aktuálisnak mondható.
„A Dömsödi Hírnök Históriánkból címû rovatában megjelenõ cikkekhez szeretnék humorosabb, de valóban megtörtént történetekbõl egy párat
leírni, mivel több mint harminc évig vadõr-halõr voltam. Sok derûs történetet éltem meg a szolgálati idõm alatt. Ezek közül párat visszaemlékezetbõl leközlök.
Az egyik eset az 1970-es években történt Apajpusztán, a Halastónál vadászat közben. A Halastón és a környékén lévõ rizstelepeken akkoriban
nagyon sok és eredményes vadkacsavadászatra nyílt alkalom. Ugyanis az
akkori vadásztörvények lehetõvé tették, hogy napi 30 forintos, úgynevezett
napijeggyel, kacsavadászaton vehetett részt az a személy, aki úgynevezett
„kacsajegyet” váltott és vadászigazolvánnyal rendelkezett, magyar vagy
külföldi személy egyaránt vehetett az apaji halastavon és a környéki rizstelepeken.
Egy ilyen vadászat alkalmával történt az alábbi humoros eset.
Egy decemberi alkalommal, pontosan dec. 3-án Ferenc napkor megkért egy cigány származású vadász, hogy mivel a mai napon az õ nevenapja van, õ hoz egy fél birkát és vadászat után abból fõzzek egy jó vacsorát, az ott megjelent vadászok részére. A birkapaprikás nagyon jól sikerült, és a hangulatos vacsora alkalmával a résztvevõk közül az asztalnál
észrevette valaki, hogy a cigány származású vadász mellett egy református lelkész (N. Gábor dömsödi pap), egy orosz tábornok, az orosz tiszt
mellett egy magyar õrnagy, az õrnagy mellett egy angol gyártulajdonos
ül. Valamelyik vadásznak eszébe jutott a látottak alapján az a vicc, hogy a
katona meg a pap meg a cigány stb., és erre hatalmas kacagás tört ki,
hogy itt most egy mesebeli vacsora folyik. Az orosz tábornok nem értett
magyarul. Az angol gyáros szintén egy szót sem értett az egészbõl. Én jól

A rendezvényt a dömsödi háziasszonyok és
vállalkozók támogatják.

beszélek még ma is oroszul, és lefordítottam az esetet oroszra, N. Gábor
lelkész angolra, mivel õ tolmácsként került a vadászházba. Ezek után
nagy kacagás között mindenkit bemutattunk egymásnak, és a katona meg
a pap meg a cigány mesét õk is ismerve, az egész társaság összeölelkezve
baráti ajándékozásba kezdett. A szovjet tábornok tölténytáskáját, az angol
gyáros vadász-tõrkését a cigány származású vadásztársunknak ajándékozta és a szûnni nem akaró kacagás és baráti ölelkezések között elnevezték ezt a találkozást a Béke és Barátság estéjének. Sokáig fog bennem is
élni ez a derûs és szép történet.
– A másik megtörtént humoros eset egy téli havas nyúlvadászat alkalmával volt. A havas téli tájakon megtartott nyúlvadászat után a vadászházhoz érkezve több vadásznak nem jutott nyúl. Nagyon könnyen be lehetett csapni K. L. újságíró és jogász vadásztársunkat, mivel egészen gyengén lövõ és szemüveges új vadász volt. Az örökös mókamester H. Jóska
meg a tapasztalt B. Imre bácsi kieszelték a következõt:
Találtak a vadászház körül egy nyúlbõrt szalmával kitömve, és kitették
egy kb. 100-150 méteres távolságra a vadászház mögé a hóra. Téli délután
3 és 4 óra körül alkonyodik, és a szemüveges újságíró barátunkat könnyen
beugrató Imre bátyánknak sikerült a terve. Beszóltak az újságíró új vadásznak, hogy ott fekszik egy nyúl a vadászház mögött. Persze az azonnal
puskát ragadó V. Laci lépre ment és agyonlõtte a kitömött nyúlbõrt. A nagy
kacagás megtörtént, de az esetnek még nem lett vége. Ugyanis K. Laci barátom jogász és újságíró lévén, viszonozta a mókát az alábbiakban:
Kikereste az egyik kezdeményezõ hátizsákját, és az agyonlõtt nyúlbõrt
kicserélte egy valódi lõtt nyúlra, és el is vitte Budapestre. A következõ vadászat alkalmával, egy hét múlva a két mókamester kénytelen volt beismerni, hogy igaz, hogy õk kezdték a becsapást, de õk is be lettek csapva
alaposan. Persze semmi harag sem volt, csak belátták, hogy a jogásszal
nem lehet kifogni, mert elõször is „ti mondtátok tanúk elõtt” jegyezte meg
a jogász, hogy „ott fekszik egy nyúl. Én egy nyulat, amit ti mondtatok meg
is lõttem, és csak egy nyulat vittem haza. Ez pedig jogszerû.”
A derûs történet után semmi harag és semmi neheztelés nem volt, csak
a jó, hangulatos baráti kapcsolat maradt meg.
Ács Sándor”
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi
rendelés

Születtek:
Születés nem történt.

Házasságot kötöttek:
Házasságkötés nem történt.

Elhunytak:
Kovács Béláné Zsákai Erzsébet
Balogh László
Bíró Lajos
Kovács István
Busay Istvánné Kiss Anna
Várkonyi Attila Imre

76 éves
65 éves
87 éves
91 éves
92 éves
67 éves

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.
Január 15-ig csak elõzetes
bejelentkezéssel fogadjuk
a látogatókat.
Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.

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

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

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: december 20.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: 2014. január eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Biricz Márta
Enikõ, Budai Szilvia, Csányiné Laczó Judit,
Habaczellerné Juhász Judit, Korona Sándor,
Markóné Zöldág Ágnes, Orbánné Kiss Judit,
Pongrácz József, Richter Gyuláné,
dr. Rókusfalvy Sylvia, Szabóné Lévai Csilla,
Szimonidesz Kovács Hajnalka, Tóth István,
Varga László, Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

Háziorvosi ügyelet

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

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
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455
06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180
06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.

(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:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153
06-20/9422-698
Gyermekorvosi rendelési idõ változás!
2013. november 13-tól kb. 6 hétig a gyermekorvosi rendelés az alábbiak szerint változik:
Hétfõ: 13.00–16.30 óráig
Kedd: 7.30–11.00 óráig
Szerda: 13.00–16.30 óráig
Csütörtök: 7.30–11.00 óráig
Péntek: 13.00–16.30 óráig

Tel.: 06-24-519-720

Sar ok gyógyszertár

Polgárõrök elérhetõsége

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz

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

Telefon: 06-24/434-393

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
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XXIII. évfolyam 12. szám

Márton nap képekben
Balogh Boróka Zsuzsanna
3. osztályos tanuló rajza

Eredményhirdetés

Fotó: Vass

Lengyel emlékeink
Lengyel és magyar
címer a mellékoltáron

Ács Sándor, Nemeskürti Ferenc esperes, Andrzej Kalinowski, a budapesti
lengyel nagykövetség konzulja, Bencze István polgármester, Nemoda Márta,
Burján András

