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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Jobb idõt, mint tavaly volt,
Ez új esztendõben;
Jó tavaszt, õszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Zsíros esõt, kövér hót,
Ez új esztendõben;
Bõ aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendõben!

Fotó: Vass
Agyagosok, csatornakanyarulat

A K T U Á L I S
Karácsonykor Aktuálist írni a leghálásabb feladatok egyike. Hálás, csak arra az egyre kell vigyáznom,
nehogy abba a hibába essek, hogy a most körülölelõ
hangulat – finom illatok, ízek, halk zene, gyerekzsivaj – elvarázsoljon, és értékítéletemet befolyásolja.
Miért is jobb most írni, mint bármelyik hónap lezárásaként? Nos, azért mert túl azon, hogy nyugalom
vesz körül, nem kell sietnem a lapzárta miatt. Nem
kell azon izgulnom, hogy vajon mi marad ki a múlt
havi történésekbõl, és nem is kell egy-egy bekezdést
félbehagynom csak azért, mert fontosabb dolgom is
van az írásnál. Szóval, ez az „idilli” környezet elmélkedésre, írásra inspirálja az embert!
Elõször is nagyon sikeres, nagyon boldog újesztendõt kívánok minden olvasónak, minden dömsödi
polgárnak! Kívánom, hogy a legtitkosabb álmaik is
teljesüljenek. Kívánom, hogy az a fejlõdés, amely
egyértelmûen látszik országunkban, tovább folytatódjék, és emeljen bennünket is magasra. Oda, olyan
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2014. január 31-én pénteken 18 órakor a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban

FALUGYÛLÉST
hív össze.
Erre az alkalomra a település lakóit tisztelettel
hívjuk és várjuk!
Aktuális témák:
– önkormányzati költségvetés 2014. évi tervezete
– ivóvíz projekt tájékoztató
– közbiztonság
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Folytatás a következõ oldalon.

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendõben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendõben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendõben;
Mitõl félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg
Ez új esztendõben!
Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!
(szlovákiai magyar népköltés)

Eredményekben gazdag,
békés, boldog új esztendõt
kívánunk minden kedves
olvasónak!
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Folytatás az elõzõ oldalról.
magasra, ahová méltán vágyakozunk: a kemény
munkával megteremtett viszonylagos jólétbe, a
biztonságos, harmonikus hétköznapokba, a feltételek nélküli megértésbe, szeretetbe! Biztos
vagyok abban, hogy 2014-ben határozott lépéseket fogunk tenni a fenti célok elérése érdekében!
Talán túlzottan optimistának tûnnek az elõzõ
gondolatok, de nagyon remélem, hogy van
alapja a bizakodásomnak. Tudom, nagyon jól
tudom, hogy Dömsödön is számos nehéz sorsú
család él, aki bizony mindennapi megélhetési
gondokkal küszködik, de hiszem, hogy a mi
szintünkön is tudunk segíteni az elesetteken, és
így némiképp jobbra fordul életük.
Vissza a bizakodásomhoz. Talán nem én vagyok az egyetlen, aki úgy gondolja, hogy a mögöttünk hagyott év alátámasztja az optimizmusomat. Igazodva az önkormányzati feladatok átalakításához, már több mint egy éve elkezdtük
azt az intézkedés-sorozatot, amely a mai kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz vezetett. Bizony, voltak ezek között olyan döntések is, amelyek egzisztenciákat érintettek, amelyek a képviselõ-testület tagjaiban is ellenérzéseket váltottak
ki. Az idõ igazolta döntéseink helyességét. Mûködnek az intézményeink, minden hónapban határidõre kifizettük az iskolákkal kapcsolatos kötelezettségünket (az iskoláktól nem szakadtunk
el). Ami az utóbbi hét évben nemigen volt: nincsenek kifizetetlen számláink, és még a sokak által féltett sportcsarnok is rendben üzemelt. Többet tudtunk fordítani a település-fenntartási költségekre, és több jutott a szociális kiadásokra is.
Ezekhez az eredményekhez hozzájárult a maga
módján szinte a nagyközségünk többsége. Képviselõk, hivatali dolgozók, intézményi közalkalmazottak, vagy csak egyszerû adózó állampolgárok, mind-mind a maga területén kiválót nyújtottak! A saját sikereinknek örülve sem feledkezhetünk el arról, hogy számunkra rengeteget
jelentett az önkormányzatok konszolidációja.
Tõlünk több mint százmillió forint hitelt vállalt
át a Kormány, így az ez évre esedékes tõke és kamat töredékét kellett csak megfizetnünk. Köszönet érte! December 31.-vel a maradék hitelállomány is konszolidálásra kerül, így tiszta lappal
indulhatnak az önkormányzatok. Jó lesz ez nagyon, mert van mit csinálnunk, bõven! Felsorolni is nehéz lenne! Szóval, feladat az van elég
sok, a céljaink pedig további átgondolt munkára
köteleznek bennünket!
A Karácsonyi koncert ismét felejthetetlenre
sikerült. A zsúfolt nézõtér is bizonyította a nagy
várakozást, és a szereplõk meg is feleltek ennek
a várakozásnak. Krnájszkiné Emi és Balikó Mariann tanárnõk varázslatos kórust vezényeltek az
est folyamán. A Ju és Zsu Társulat jelenete tökéletesen illett a program karácsonyi hangulatába.
Ha már a karácsonynál tartunk, akkor ismét
Idõsek Karácsonya! Tavaly elkezdõdött valami
olyan dolog, amely igazán szívmelengetõ volt.
Az összefogásra gondolok, arra az összefogásra, amely mára szinte „nem ismert határokat”.
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Nagyon sokan segítettek a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában. A délután háziasszonyai Picard Anna és Csikósné Jutka voltak. Anna fogta össze azokat a lányokat, asszonyokat, akik a kulináris élvezetekért tették a legtöbbet, Jutka pedig a színvonalas mûsorról gondoskodott. A finom falatok és a fergeteges elõadók tényleg valódi karácsonyi hangulatot
teremtettek. Köszönet érte! Úgy gondolom,
minden támogató megérdemli, hogy egy másik
cikkben megismerjük a nevüket!
Amikor a januári Hírnök megjelenik, addigra
az új honlapunk is elérhetõ lesz. Biztos vagyok
abban, hogy az új külsõ tartalmi változásokkal is
együtt fog járni! Folyamatosan töltjük fel a friss
híreket, információkat, így reményeim szerint
egy könnyen kezelhetõ, korszerû weblap áll az
érdeklõdõk rendelkezésére. Ami számunkra
még fontos, hogy végre dömsödi informatikus
készítette a honlapot, Ispán Imre személyében –
megelégedésünkre! Tehát keressék a www.
domsod.hu weblapot!
Az Amatõr Autocross SC ünnepi díjkiosztóval zárta az évet. Az Orosz család által kezdeményezett hat fordulós amatõr versenyen 2013ban komoly sikereket értek el a dömsödi versenyzõk. Közülük is kiemelkednek az összetett
elsõ helyezettek: Kovács Krisztián, Dobos Péter, Burján András és Kecskés Roland! A profik
között bronzérmes lett a dömsödi csapat: Tóth
Sándor, Radák Attila, Klenáncz József és Szabolcs összetételben. Jó látni, hallani, hogy Tóth
Sándor, az autocross sportág dömsödi ikonja
még most is aktív részese a sikereknek!
A Dömsödi SE is megtartotta évzáró rendezvényét. Az elfogadható tavaszt egy még eredményesebb õsz követte, amelyhez gratulálok. Különösen örömteli volt számomra a ráckevei fölényes gyõzelem, már csak azért is, mert így én
tudtam ugratni ráckevei polgármester kollégámat! Komolyra fordítva a szót, köszönöm az
egyesület vezetõinek, támogatóinak – Kovács
Ferenc elnökkel az élen – hogy továbbra is életben tartják az egyesületet, nem kevés munkával!
Már csak két dolog maradt hátra. Egyik az,
hogy ismét aktuálissá vált az 1% kérése alapítványunk számára. Teszem ezt akkor, amikor tudom,
hogy jónéhányan kaptunk levelet a NAV-tól, hogy
a legutóbbi 1%-ot nem tudják kiutalni az alapítványnak. Jelzem az érdekelteknek, mivel egy
jószándékú tévedés vezetett ide, ígéretet kaptunk,
hogy méltányosságból megkapjuk a nekünk szánt
összeget. Tehát a Dömsödért Alapítvány adószáma: 18668456-1-13. A másik dolog az immár tradicionálisan janáurban rendezett Falugyûlés. Várok mindenkit 31-én este hat órakor az OMK-ban.
Beszéljük meg közös dolgainkat, ötleteikkel segítsék környezetünk alakítását, életünk jobbá tételét.
Áder János köztársasági elnök úr újévi köszöntõjében a hazaszeretetet jelölte meg 2014
legfontosabb gondolatának. Számunkra ebbe a
fogalomba beletartozik Dömsöd szeretete is!
Egész esztendõben ez fog szemünk elõtt lebegni!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2014. január 22-én szerdán
14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ
képviselõ asszony tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

Tisztelt
Ü g y fe l e i n k !
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

XXIV. évfolyam 1. szám

3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013. DE CEMBER
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013. december 19-én tartotta
meg 2013. évi utolsó ülését, amelyen számos a
települést jelentõsen érintõ napirend került
megtárgyalásra.
A lejárt határidejû határozatokról szóló, valamint a polgármesternek a két ülés közötti eseményekrõl szóló beszámolóját követõen elsõként a helyi szociális rendelet-tervezet, valamint
az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeletek módosításai kerültek megtárgyalásra. Az országgyûlés
az önkormányzati segély kialakításával összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2013. évi
LXXV. törvénnyel módosította – többek között
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban:
Sztv.), így az Szt. 140/R. §-a szerint a települési
önkormányzatnak legkésõbb 2013. december
31-éig kellett megalkotnia az önkormányzati
segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenõrzésének
szabályairól szóló rendeletét.
Az új szabályozás szerint a települési önkormányzat képviselõ-testülete a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idõszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdõ személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. A 2014. január 1-jétõl nyújtható támogatási forma a korábbi átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátások összevonását követõen jött létre.
Önkormányzati segélyben elsõsorban azokat a
személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezõ, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedõ gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak. Emiatt valamint egyéb törvényi módosítások miatt is szükséges volt a rendelet szövegének felülvizsgálata,
és a szükséges változtatások átvezetése.
Az új rendelet tartalmaz szabályokat a hajléktalanok ellátásával kapcsolatban is, és ezzel öszszefüggésben a képviselõ-testület döntött arról,
hogy 2014. február 28-ig egy fürdõt létesít a hajléktalanok tisztálkodásának biztosítása céljából.
Ezt követõen a képviselõ-testület elfogadta a
2014. évi munkatervét, amely a közelgõ önkormányzati választásokra való tekintettel már csak
2014. szeptember végéig került megalkotásra.
Az év vége a helyi adókról szóló törvényben
is változásokat hozott, amelyek kis részben érintették a kommunális és építményadóról szóló
helyi rendeletet. A módosítás lényege, hogy a

törvény január 1-jétõl részletesebben szabályozza az adókötelezettség keletkezésére és megszûnésére vonatkozó szabályokat, így a helyi rendeletben az erre való hivatkozást is módosítani kellett. Ez azonban a lakosság adóterhét nem érinti.
Az ülés napirendjén szerepelt a köztemetõrõl
szóló rendelet módosítása is, mivel azonban az
ülés elõtti napokban az országgyûlés elhalasztotta 2015-re a szociális temetés hatályba léptetését,
ezért a képviselõ-testület nem hozott döntést ebben a kérdésben.
A háztartásokban keletkezõ nem közmûvel
elszállított szennyvíz elszállításával kapcsolatos
közszolgáltatásról szintén önálló rendelet kell
alkotni. Ezen kötelezettségének tett eleget a
képviselõ-testület ezen az ülésen. Emellett döntött arról, hogy a közszolgáltató kijelölése céljából 2014. januárjában pályázati felhívást tesz
közzé egy decemberben megjelent kormányrendelet alapján.
Az ülés legfontosabb napirendi pontja a település rendezési tervének, valamint a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása. Az
évek óta tartó felülvizsgálat eredményeként
megszületett anyagban figyelembe lettek véve
mindazok a gyakorlatban felmerült problémák
és lakossági kérések, amelyek a rendezési terv
2002-es elfogadását követõen jutottak az önkormányzat tudomására.
Ezt követõen került sor a 2014. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadására. Éves szinten
jelentkezõ kötelezettsége az önkormányzatnak,
hogy el kell fogadnia a következõ évre szóló
belsõ ellenõrzési ütemtervét, amely alapján az
általa szerzõdtetett belsõ ellenõr átvilágítja az
önkormányzat és szervei mûködését, és adott
esetben feltárja, ha valahol hibát észlel.
A képviselõ-testület módosította a folyószámla hitelkeret szerzõdés 2014. évi megkötésére vonatkozó határozatát. Ez a hitel úgynevezett éven belüli likvid hitel, amely a pénzforgalom zavartalanságának biztosítására szolgál. A
gazdasági stabilitásról szóló törvény szabályai
szerint ezt a hitelt minden év végéig maradéktalanul vissza kell fizetni, ahogy ez az idei évben
is történt. Ilyen hitelkerettel régóta rendelkezik
az önkormányzat. Az elmúlt években ennek
maximális összege 45 millió forint volt, ezt
2013-ban 22 millió forintra csökkentette, majd
2014. évben már csak maximális 15 millió forintos keretet vehet igénybe az önkormányzat.
Jellemzõ ennek kihasználtságára, hogy a 2014.
évi önkormányzati adósságkonszolidációban ez
a hitelkeret nem vesz részt Dömsöd esetében,
mivel 2013. december elején a hitelkeret nem
került részben sem felhasználásra.

Az ülésen döntés született a Települési Értéktár Bizottság tagjairól is. A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottság szervezi
a településen fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjteményt és
megküldi azt a megyei értéktárba.
A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történõ megküldésével megbízhat a település területén mûködõ,
már korábban is nemzeti értékek azonosítását,
gondozását végzõ állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy
azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõ területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet. Az értéktár bizottság tagjai: Varsányi Erzsébet, Lázár Józsefné, Markóné Zöldág Ágnes, akik az idõközben felkért, a település életének, történetének
egyes részeit jól ismerõ személyek bevonásával
végzik majd munkájukat.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata évek
óta a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás keretében gondoskodott a
szúnyoggyérítési feladatok elvégzésérõl. A társulás megszûnésével Szigetszentmiklós városa
megkeresett minket a 2014. évi közbeszerzési
eljárások megindítása miatt, és egyben kérte,
hogy az képviselõ-testület hozzon döntést arról,
hogy továbbra is a társulás kereteiben kívánja-e
ellátni a tevékenységet, továbbá, hogy a földi és
a légi kémiai védekezés alá vont területek nagyságát közöljük.
Az idei évben az elõzõ évek tapasztalatait is
figyelembe véve 100 ha légi, míg 200 ha földi
gyérítésre teszünk javaslatot a 2013. évi menynyiségeknek megfelelõen.
Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs információ abban a kérdésben, hogy a Magyar Turizmus ZRt. bármilyen formában is támogatná-e
idén a szúnyoggyérítés költségeit, ezért arról is
döntés született, hogy a költségeket az önkormányzat saját költségvetésébõl elkülöníti.
Végezetül a képviselõ-testület módosította
egy korábbi, a Kunszentmiklósi úton található
telkeinek határrendezésével kapcsolatos döntését az idõközben elkészült pontos földmérési
adatoknak megfelelõen.
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy
2014. január 22-én 15 órától tartja a képviselõtestület januári rendes ülését, míg január 31-én
18 órától a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ nagytermében falugyûlés lesz.
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
December hónap
Ebben a hónapban 1 mûszaki mentés és kettõ
tûzoltásunk volt.
December 6-án 13 óra 28 perckor riasztást
kaptunk Apaj–Juhászföld közötti részre, ahol
kb. 8-10 hektáron legelõ és nádas égett.

(Fotók: Dr. Bencze Zoltán Dömsöd Öte)
A káresetet a Kunszentmiklósi Önkormányzati Tûzoltókkal és a Dabasi Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság tûzoltóival közösen számoltuk fel.
December 8-án 15 óra 01 perckor kaptunk riasztást Dömsöd, Magyar utcába. Itt kerti munkálatok során a zsákutca végében megsérült egy
használaton kívüli gázcsonk. Helyszínre érkezéskor foltokban, az udvarban avar égett, de
szerencsére nem gyújtotta be a csõbõl áramló

gázt. A tüzet egy H sugárral eloltottuk, és biztosítottuk az utcát a további egységek kiérkezéséig. A gázszivárgást a TIGÁZ szakemberei szüntették meg a csõ elszorításával és a sérült rész
kijavításával. Az utcában 6 lakóház lakóit ki
kellett telepíteni a gázszivárgás megszüntetéséig. A helyszínre vonult a Dömsöd Öte, Keve 1,
Sziget 1, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Készenléti Mûveleti Szolgálata is.

A területet a rendõrség és a Dömsödi Polgárõrség közösen biztosította a munkálatok ideje
alatt.
December 23-án 10 óra 10 perckor kaptunk
riasztást a megyei ügyelettõl Dömsöd, Seregély
utcába (Öreg szõlõhegy), ahol faház égett. A tüzet a Ráckevei Önkormányzati Tûzoltókkal és a
Szigetszentmiklósi Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság tûzoltóival közösen oltottuk el.

(Fotók: Pongrácz József Dömsöd Öte)
Az épület teljes belsõ tere és a tetõszerkezete
teljesen leégett. Személyi sérülés nem történt,
de az anyagi kár jelentõs.
Néhány szó a 2013-as évrõl:
– 22 tûzeset, 17 mûszaki mentés, 1 vaklárma/téves jelzés volt. Ez az év is nagyon mozgalmasan telt a 40-es vonulási számmal.
– Sikerült ebben az évben egy STEYR 590
TLF-2000 gépjármûfecskendõt vásárolni a támogatóink segítségével.
– Épült még egy szerállás az IFA szer állása
mellé, így mind a két fecskendõ fûtött helyen
áll azonnali indulásra készen.
– Kettõ Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság által kiírt pályázaton is nyertünk tûzoltótechnikai eszközöket és egy EDR-rádiót a
kárhelyszíni forgalmazásokhoz.
– 6 fõ újabb képzéseken és vizsgán vett részt a
tagságunkból feszítõ-vágó mentõkészlet és
motoros fûrész használatához.

A Dömsödi Tûzoltó Egyesület vezetõségének és tagjainak nevében is Káresetektõl Mentes és Sikerekben Gazdag Új Esztendõt Kívánok minden kedves dömsödi lakosnak és támogatóinknak!
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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ISKOLAI SIKEREK
Az elmúlt év vége általános iskolánk felsõ tagozatán eseményekben
bõvelkedett. 2013 novemberében és decemberében iskolánk tanulói több
versenyen is sikeresen szerepeltek. Ezen idõszakban került megrendezésre
Taksonyban a Kistérségi Matematika Verseny.
Eredmények:
7. évfolyam: 3. hely: Magyar Bence, 7. hely: Pethes Patrícia, 11. hely: Ispán Lilla
8. évfolyam: 5. hely: Papp János
Decemberben a házi matematika verseny is megrendezésre került, melyen
7. és 8. osztályos diákjaink mérték össze tudásukat. Ez a verseny a Varga
Tamás Matematika Verseny iskolai fordulója is volt egyben.
7. évfolyam (11) fõ:
1. hely: Pethes Patrícia
2. hely: Ispán Lilla
3. hely: Magyar Bence
4. hely: Kreisch Beatrix
5. hely: Szegedi Tamás
6. hely: Pozsár Zsófia
Két tanuló – Ispán Lilla és Pethes Patrícia – dolgozatát továbbküldtük a
megyei fordulóra.
8. évfolyam (8 fõ)
1. hely: Szûcs Viktória
2. hely: Papp János
3. hely: Lampert Gréta
4. hely: Hochman Regina, Takács Daniella, Földes Máté
5. hely: Vakter Bence
6. hely: Csörgõ Szabolcs
Elnyertük „A legeredményesebb iskola” címet Kunszentmiklóson.
2013. december 12-én, Kunszentmiklóson a Baksay Sándor Református
Gimnázium által megrendezett Komplex Természettudományi Versenyen vettünk részt. A dömsödi diákok és persze pedagógusaik már a versenyt megelõzõ
hetekben aktívan készültek a nagy megmérettetésre, aminek meg is lett az eredménye. Az 5., 7. és 8. évfolyamokon 3 fõs csapataink elsõ helyezést értek el.
Csapattagok:
5. évfolyam: Manger Petra, Rüsics Alexa, F. Kiss Péter
7. évfolyam: Kovács Vivien, Pethes Patrícia, Ispán Lilla
8. évfolyam: Lampert Gréta, Zsiba Mihály, Csörgõ Szabolcs
A versenyek mellett jutott idõnk még a jótékonykodásra is. Három osztály
tanulói (6.b, 7.b és 7.c) adományokat gyûjtöttek hátrányos helyzetû gyerekek
számára. A tartós élelmiszereket, játékokat, ruhákat a Vöröskereszt autója szállította el Szigetszentmiklósra, ahol a csomagok kiosztásra kerültek december
19-én. Az ünnepi mûsoron felsõs tanulóink közül 45 fõ vehetett részt, akik
számára óriási élmény volt ez az esemény.
Reméljük, az új évben is folytatódik majd a sikersorozat! Gratulálunk minden tanulónak és felkészítõ pedagógusnak!
Ácsné Jaksa Szilvia

Felhívás kiállításra
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából ebben az esztendõben országszerte megemlékezések kiállítások kerülnek megrendezésre.
Helyi viszonylatban a Petõfi Emlékmúzeum tervezi az emlékkiállítás létrehozását. A témakörhöz kapcsolódó már meglévõ anyag bõvítéseként várom mindazok jelentkezését, akik az I. világháborúhoz kötõdõ irodalmi, tárgyi vagy egyéb emlékekkel rendelkeznek.
A kiállítás idõszaki jellegû lesz, melynek értelmében, a kiállított anyagokat a múzeum a felajánlóknak visszaszolgáltatja.
Elérhetõség: jan. 15-tõl múzeum nyitvatartási idejében (kedd; péntek;
szombat 10-16-ig).
Tel.: Vass Ilona 06-20-253-2589
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92 éves korában
elhunyt Kluch Rózsa
népiskolai tanító
Tanítványai, kollegái s az itt
élõ emberek a legnagyobb
tisztelettel szólították úgy:
Rózsika néni.
Szelíd, kedves és mosolygós
lényét, törékeny alkatát ma is
magam elõtt látom. Több mint
fél évszázadon át meghatározó
alakja volt községünk mindennapjainak s az itt élõk oktatásának-nevelésének. Oktatott-tanított a katedrán, nevelõ munkáját
a könyvtárban, a katolikus gyülekezetben, az emberek közt tette.
Szeretettel, türelemmel és alázattal állt mindazokhoz a feladatokhoz, melyeket felvállalt. Helyettesített, mint kántortanító, az
államosítást követõen alsósokat tanított, majd magyar- és
történelemtanári diplomát szerzett, mert az iskolának erre volt
szüksége. Nemcsak az ifjúságot tanította, hanem a felnõtteket
esti iskolában. A váci Mezõgazdasági Szakiskola és a budapesti
Kertészeti Technikum Dömsödre kihelyezett tagozatán érettségire készítette fel hallgatóit. A dömsödi Községi Könyvtár
alapítója, elsõ könyvtárosa volt. Az olvasás szépségével, a
versek, mesék, regények csodás világával, valamint a szakirodalom végtelen tárházával ismertette meg a könyvtár látogatóit.
1977-ben vonult nyugdíjba. Ezt követõen sem szakadt el a gyermekektõl, mert miután lehetõvé vált a hitoktatás, a dömsödi és a
dabi óvodákban, valamint az iskolában hittant tanított. Egész
életében meghatározó szerep jutott a vallásnak: az elemi és polgári iskolát Szombathelyen, a Szent Domonkos rendû
nõvéreknél végezte. Tanítói képesítését az Angolkisasszonyok
Budapesti Királyi Katolikus Tanítóképzõjében szerezte meg.
1944-ben pályázat útján jelentkezett a dömsödi katolikus iskolába ideiglenes kántortanítói állásra (helyettesnek). A dömsödi
katolikus egyház szolgálatában kántorizált, és míg egészsége
engedte, sekrestyés teendõket látott el.
Munkájának elismeréseként 1976-ban Pedagógus szolgálati
emlékérmet, 1991-ben Aranydiplomát, 2001-ben 60 éves pedagógiai munkájának elismeréseként Gyémántdiplomát kapott. 2001ben vehette át a település által adományozott Dömsödért
Emlékérmet. 2002-ben, kiemelkedõ közmûvelõdési munkájáért
Pest megye a Nyári Pál-díjat adományozta Rózsika néninek.
Tevékeny mindennapjait (Bajcsy-Zsilinszki úton található)
rendezett otthona és kertjének illatozó virágai tanúsították.
Megrokkant egészségi állapota 2005-ben arra késztette, hogy
szerzetes nõvérként a Budapesti Angolkisasszonyok Szerzetesrend Idõs Nõvérek Otthonába vonuljon. Itt tért örök nyugalomra
2013. december közepén, és a sírja is ugyancsak itt található.
Kedves Rózsika néni!
Köszönjük mindazt, amit tanított, amit reánk hagyott.
Nyugodjon békességben!
(Temetési szertartás: 2014. január 16-án 11 órakor, Budapesten a belvárosban, a Váci úti Szt. Mihály-templom altemplomában a szentmisét követõen.)
-V.I.-
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
November 9.: társastáncosaink Minõsítõ Formációs Fesztiválon vettek részt Szigetújfaluban.
Íme a fantasztikus eredmények:
Szivárvány lánycsoport – Mesék keringõje
formáció – arany minõsítés
Szivárvány lánycsoport – Love song cha-cha
formáció – ezüst minõsítés
Gézengúz csoport – Shall we dance tango
formáció – ezüst minõsítés
Gézengúz csoport – I’m Alive samba formáció – arany minõsítés
Babarózsa lánycsoport – Rázós samba formáció – arany minõsítés
Babarózsa lánycsoport – Euphoria cha-cha
formáció – arany minõsítés
November 29-30.: Dömsödi Mûvészeti Napok. A kétnapos rendezvényen bemutatkozott
iskolánk minden mûvészeti ága. A megnyitón a
zenész növendékek és tanárok adtak koncertet,
a színjáték tanszakosok verseket szavaltak, a
grafika tanszakos növendékek pedig kiállításukkal gazdagították az eseményt. Bencze István
polgármester úr nyitotta meg a rendezvényt és
köszöntötte a megjelenteket. A megnyitón Bak
Istvánné képviselte a tankerületet. A Mûvészeti
Napok második napján, amelyet Varsányi Antal
alpolgármester úr nyitott meg, bemutatkoztak
táncosaink. Fergeteges mûsort adtak mind a társastáncosok, mind a néptáncosok. Külön öröm,
hogy minden tánctanszakos növendék lehetõséget kapott a fellépésre. Köszönöm pedagógusainknak, akik a kétnapos rendezvényre végezték
a nagyszerû felkészítést, és köszönöm iskolánk
dolgozóinak, Bene Jánosnénak és Faragóné
Pádár Tündének a segítségét. Végül, de nem
utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a
szülõknek, akik fáradhatatlanul munkálkodtak a
rendezvény sikeréért mind az elõkészületek
alatt, mind magán a rendezvényen!

A Mûvészeti Napokat idén is nagyon sokan
támogatták, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani: Baranyi család, Faragó ABC,
Gyiviné Székely Ildikó – Virágüzlet, Faragó Attila, Perger János – Barkácsbolt, Dömsödi Borászat, Kovács Zoltán – Papír-Írószer, Matula
Gabriella naildesigner, Keresztes János, HoliSun Szépségmegálló – Picard Ancsa, Holi-Sun
Szépségmegálló – Balaton Magdolna, Holi-Sun
Szépségmegálló – Ember Mónika, Muzs-Ker
Kft., Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ, Sipos Vegyesbolt, Földvári Virágbolt,
Ju és Zsu Társulat, Sipos Sörözõ, ifj. Nyári Imre, Bõdi Endréné – Lila Virágbolt, Károly Lászlóné – Dömsödi gazdabolt, Havasi István – Állateledel Üzlet, Palásti Attiláné, Burján András,
Dömsödi Polgárõrség, Tarr Istvánné – Konyha,
Kolompár Lajos – Vas- és Fémhulladék, FloydLine Kft., Harmónia Sószoba, Dobos Ildikó –
Vegyesbolt, Göllény Edina, Katona Antalné,
Jancsó Attila és családja.
December 8.: Adventi Hangverseny, Dömsöd. A zenei tanszakos gyerekek az OMK-ban
adtak koncertet. E rendezvény keretében bemutatkoztak zeneóvodásaink is.
December 13.: Adventi Mûsor, Makád.
Makádon mûködõ tanszakaink (zenészek és
színjátékosok) adtak mûsort a helyi általános iskolában.
December 18.: zenész gyerekeink az Ezüstfenyõ Idõsek Otthonában adtak karácsonyi mûsort Kiskunlacházán. Idén már sokadik alkalommal keresnek meg minket, hogy az otthonban köszöntsük az idõseket. Ennek a felkérésnek örömmel eleget teszünk minden évben.
December 22.: társastáncosaink részt vettek a
Cit-Car TSE táncversenyen, Csömörön. Az I.
Csömör Kupán a Babarózsa lánycsoport – latin
kategóriában két tánccal 2. és 3. helyet ért el.

Gratulálok a versenyzõknek és felkészítõ tanáruknak, Mihó Diánának az elért eredményekért, csak így tovább!
December 24.: karácsonyi istentisztelet,
Makád. Zenei tanszakos növendékeink mûsort
adtak Szentestén az istentiszteleten.
Köszönöm a rendezvényekre való színvonalas felkészítést pedagógusainknak, akik a következõk: Bagi Ferenc, Balikó Mariann, Barta Lívia, Berki Artúrné, Bognár Gáborné, Geier Attila, Kanderka Andrea, Lenner Barnabás, Magyar
Ákos, Mihó Diána, Somos András, Soós Mónika, Varga Anett.
Szeretném megköszönni a tankerületnek és
az önkormányzatnak az egész éves támogatást!
Minden növendékünknek és pedagógusunknak,
dolgozónknak eredményekben, sikerekben gazdag boldog új esztendõt kívánok!
Köntös Ágnes igazgató
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Nem kell messzire menni…
Hátunk mögött hagyva december izgalmait, az eljövetel idõszakát, a
karácsonyt, szilvesztert és az újév napját, a családi ünnepeket a terített asztalnál, a bulik sorát, elérkezett az idõ a megújulásra. Az elmúlt idõszak talán deréktájban is nyomott hagyott rajtunk, így aztán nem is kezdõdhetne
jobban az év, mint azzal, ha csodát látunk, és még csak messzire sem kell
menni érte.
Jósvafõ az Északi-középhegységben fekszik, az Aggteleki-karszt közepén, az Aggteleki Nemzeti Park területén. Településszerkezetét a faluban összefolyó Jósva, Tohonya, Kecsõ és Kajta patakok határozzák meg.
De van ezen a tájon valami, ami rávesz bárkit is arra, hogy felkerekedjen
megújulni, mozogni, tiszta levegõt szívni?
Ez a hely megint csak olyan, ahol nem elég egy napot eltölteni, annyi itt
a látnivaló, annak ellenére, hogy a szomszéd település népszerûsége vitathatatlan. A Baradla-barlangot sokan aggteleki barlangnak ismerik, pedig
– Isten ments, hogy bármi rosszat is szóljak Aggtelekrõl, hiszen gyönyörû
a hasadék barlang-bejáratával, de – tapasztalataim és véleményem szerint
Jósvafõ a nagyágyú, Aggteleké pedig a PR. Szóval annyi itt a látnivaló,
hogy leírni és elolvasni is sok: Tengerszem-tó, Baradla Galéria, kazettás
mennyezettel és különálló harangtoronnyal, Turulmadaras hõsi emlékmû,
Millenniumi emlékpark, Ófalui fõtér, Hucul ménes, faragott fejfák a temetõben, Malom, Kúria Oktatóközpont és Hucul lovasbázis, Baradlabarlang, Béke-barlang, Kossuth-barlang, Vass Imre-barlang, tájház, Aggteleki Nemzeti Park több felszíni és felszín alatti túralehetõséggel.
Kétségkívül az Aggteleki Nemzeti Park területén fekvõ települések legnagyobb erénye, hogy a föld alatti világ kapujaként szolgálnak. Erre épülve
rengeteg szolgáltatást vehetünk igénybe, étterem, kirakodóvásár, bemutatóterek, túravezetés stb., de Jósvafõ mindemellett valahogy megõrizte érintetlenségét, míg Aggtelek bizonyos szempontból a turizmus áldozatává vált.
A Tengerszem-tó körül gyönyörû sétautakat alakítottak ki árnyas fákkal övezve, játszótérrel. Az épített környezet értékei önmagukért beszélnek, rajongói is találnak elfoglaltságot akár több napra is.
A lovak és a lovas sportok nagy kedvelõje vagyok, bár én magam csak
most tanulom a lovaglást, ennek ellenére az a hely, ahol hegyek, barlangok,
természetes víz és még szabadon legelészõ ménes is megtalálható, számomra maga a paradicsom. A Hucul ménes közel 200 lovat számlál, egész
évben szabadon járják a több száz hektáros, fennsíki jellegû legelõterületet,
az éjszakát pedig egy oldalról nyitott karámépületben töltik. Ez a tartási mód
megfelel az õsi idõkben alkalmazottnak, illetve a hucul fajta igénytelenségébõl, szívósságából adódó lehetõségeknek. A fajta génmegõrzése és a turisztika mellett nagy hangsúlyt fektetnek a fiatal lovak betanítására.
A fajta történetét is érdemes egy kicsit megismerni: „a két világháború
– a többi lófajtához hasonlóan – a huculokat sem kímélte. 1919 után a monarchia központi tenyészeteit szétosztották az utódállamok között. A II.
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világháború után pedig a hucul fajta tenyésztésével Magyarországon senki sem foglalkozott. A hetvenes évektõl dr. Anghy Csaba, a Fõvárosi Állat- és Növénykert igazgatója gyûjtötte össze a még megtalálható tisztavérû hucul lovakat. Késõbb, 1986-ban ez a tíz kancából álló gyûjtemény került az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságához. A kezdetben meglévõ,
összegyûjtött állományra és több külföldrõl vásárolt tisztavérû egyedre támaszkodva indult el újra a fajta hazai tenyésztése, mely napjainkban is
eredményesen folyik.” (www.anp.hu)
És a barlangok…
1972 óta egyik legfontosabb eszköz a világ természeti és kulturális értékeinek megõrzésére az UNESCO Világörökség Egyezmény. Magyarország 1985-ben csatlakozott az egyezményhez, és eddig 8 helyszínnel képviselteti magát. Erre a listára kerültek fel 1995-ben a földtani és felszínalaktani értékek alapján az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai, ahol addig csupán két barlang szerepelt. A karsztvidék világviszonylatban is egyedülálló együttese változatossága, komplexitása és viszonylagos érintetlensége miatt érdemelte ki ezt a címet.
A Baradla-Domica-barlangrendszer jelenleg 1200 változatos képzõdésû barlangot számlál, melyek közül 280 Magyarországról nyílik. Legtöbbjüket 2 millió éve folyamatosan alakítja a víznyelõkön át mélybe jutó
vízfolyások oldó és koptató hatása. (Az alapkõzet 220-240 millió éves közép-triász korú mészkõ.) A cseppkõbarlangokon kívül találunk még itt
függõleges aknabarlangokat, úgynevezett zsombolyokat, amelyek a beszivárgó vizek oldása által alakultak ki, és a mélybõl feltörõ meleg és langyos vizek által létrejött barlangokat is. A barlangok némelyikét már az
õskor embere is ismerte és lakta, ezt régészeti feltárások során talált számtalan lelet bizonyítja. A több ezer lelet túlnyomórészt a csiszolt kõkorból,
azaz 6000-7000 évvel ezelõttrõl származik.
Bármily hihetetlen, ezek a barlangok több mint 500 barlanglakó és barlangkedvelõ állatfaj számára nyújtanak életteret. Pedig a sötét, homokszín
és szürke árnyalataiban játszó nedves barlangfalak láttán az ember meg
van gyõzõdve arról, hogy itt élõlény nem élhet. Ennek ellenére néhány faj
csak itt fordul elõ. A 28 európai denevérfaj közül 21-et regisztráltak itt,
melyek közül kettõ szerepel a veszélyeztetett fajok listáján.
Magyarország legészakibb településétõl, a szintén Borsod-AbaújZemplén megyében fekvõ Hidvégardótól Jósvafõ mindössze 30 km-re található délnyugati irányban. Ez azt jelenti, hogy az ország északi fekvésû
települései közé tartozik, ráadásul dombvidéki jellegébõl és sajátos mikroklímájából adódóan gyakrabban borítja hótakaró akkor, amikor mi itt az
Alföldön a sáros télben csak álmodozunk a hóról.
Ez a cikk annak ellenére „útleírósan” sikerült, hogy nem az ismertetés a
célom, hanem a figyelemfelkeltés. Errõl a tájról azonban nem tudok nem
írni. Ha van bármi, ami az embert az év végi eltúlzott kényelembõl ki tudja mozdítani, akkor az ez a hely.
Túraútvonalakat, szálláshelyeket és további információkat a
www.anp.hu weboldal tartalmaz.
Cs.L.J.
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2013 Nyugdíjas Karácsony
Szeretném itt megragadni a lehetõséget, hogy köszönetemet fejezzem
ki mindazoknak a kedves embereknek, akik részt vettek a nyugdíjasok részére megtartott karácsonyi ünnepség megszervezésében és kivitelezésében.
2012-ben Zsiba Dániel kezdeményezõ felhívására civil és vállalkozók
összefogásának köszönhetõen egy jó hangulatú kis csapat is részt vállalt a
nyugdíjas karácsony lebonyolításában!
2013-ban ismételten részt szerettünk volna venni! Nagy örömömre
szolgált, hogy felkérésemre ilyen sokan mondtak igent és csatlakoztak!
Összefogásunkkal megmutattuk azt, hogy milyen nagyszerû segítõkész emberek a dömsödi lakosok! Több heti szervezés, majd közel egy
hétig készültünk sütöttünk-fõztünk, próbáltak a fellépõk és készítettek elõ
mindent, amire csak szükségünk volt!
Eljött a nagy nap, és mi megmutathattuk, hogy mekkora szívvel és lelkesedéssel készült el minden Dömsöd nyugdíjasainak!
A látható jókedv, a kedves szavak és a taps egyértelmûen igazolta, hogy
elnyerte mindenki tetszését.
Külön köszönet Bencze István polgármester úrnak, aki végig bízott
bennem/bennünk és, hogy mindenben számíthattam/számíthattunk rá!
Szeretném felsorolni támogatóinkat, mert nélkülük nem jöhetett volna
létre ez a csodálatos élményekben, ételekben és ajándékokban gazdag
2013-as nyugdíjas karácsony!
Köszönjük szépen
a 2013. évi Idõsek Karácsonyának támogatóinak és szervezõinek:
Nagy Éva, Ifj. Nagy Zsolt, Ribóczi Zoltán, Nagyné Ribóczi Judit és
férje Nagy Zsolt, Zsiba Dániel és Zsiba Viktória, Kaszner Éva, Csinos
Zoltánék, Mizsei Beáta, Klenáncz Judit, Bódog Katalin, Papné Gáspár
Erzsébet, Szeibertné Tímea és családja, Szakos Anita, Nagy Ferenc, Bata
György, Takács István és Takács Istvánné, Bõdi Endréné, Pencz család,
Bokorné Füki Zsanett, Fekete László és Feketéné Kordován Szilvia, Balaton Magdolna, Markotán Éva, Döbrentei Ivett, Hollné Nemes Rózsa és
családja, Nagy Katalin, Korona Sándor, Bélavári Mónika és Tibor, Budai
Erzsike, Czaniga Tassi Szilvia, Néma Ildikó, Szalai Edit, Kudar Zsolt, Ispán Ignácné Jutka, Konyha dolgozói, Ju és Zsu Társulat, Iringó Színjátszókör, Levendula AMI tassi tagozat, Csikósné Jutka, Banyaklub, Dezsõ
Lajos AMI, Porvai Zsuzsanna és a VII. b osztály tanulói, OMK dolgozói,
Dömsöd Önkományzata és nem utolsósorban akik megpróbáltuk összefogni a dömsödi anyukák, civil emberek és vállalkozók támogatásait: Antal Csaba és jómagam:
Picard Ancsa
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Mezõgazdasági hírek
2014. év január hó
Most, mielõtt a mezõgazdasággal, kertészettel kapcsolatos témába belekezdenék, minden
kedves olvasónak eredményekben gazdag,
boldog újesztendõt, erõt, egészséget kívánok!
Elmúltak a karácsonyi ünnepek, remélem,
hogy békességben, családi körben teltek az ünnepek és a szeretet az egymás iránti kölcsönös
tisztelet jellemezte az elmúlt idõszakot. A téli
hónapok, a december, január a régi idõkben a
pihenés idõszaka, no persze a múltban is, meg
most is, aki állattartással is foglalkozik, azoknak télen is ugyanúgy el kell látni az állatokat.
Emlékszem nagyszüleim mondására, hogy
amikor a nyári és fõként az õszi betakarítási
munkák zöme volt, úgy bíztatták a fiatalokat,
hogy iparkodjunk a munkákkal „majd pihenhetünk karácsonykor”.
Az elmúlt negyven-ötven évben nagyon
megváltozott a világ, a környezet, akkor is voltak olyan munkák, amit a téli hónapokban kellett elvégezni. Mint már az elõzõekben írtam,
az állatokat a téli hónapokban is gondozni, etetni, itatni kellett, most már szinte alig van állat a
házaknál, a múltban a sertésvágás, a disznótor
családi ünnep, esemény volt, összejött a család.
A régi idõkben téli elfoglaltság volt a kukoricamorzsolás, söprûkötés, favágás.
A téli hónapok, január, február az elmúlt esztendõ, a 2013. év gazdálkodásának a számbavételének az idõszaka is. Elmondhatjuk, hogy a
szélsõséges idõjárás – belvíz, aszály – ellenére
jó évet zárhattunk, és a növénytermesztés, a
mezõgazdaság, állattenyésztés, a kertészeti
ágazatok nagymértékben hozzájárultak, hogy a
nehéz, válságos idõszakban javította az ország
belsõ ellátását és az ország nemzeti jövedelmé-

hez is jelentõsen hozzájárult. A most induló új
év még sok bizonytalansággal indul, nagy a vita az új földtörvény miatt is, és még több probléma is felmerülhet, de az õszi vetésû növények, az õszi kalászos gabonák állománya bíztató, ami megnyugtató. Ami a novemberi, decemberi idõjárást illeti, túlságosan is jó, elmondhatjuk, hogy most január elején még nem
is volt tél, ami sajnos kedvez a kártevõknek.
A téli hónapokban – január, február – a növénytermelõ gazdáknak csak a gépek, eszközök javítása, karbantartása az aktuális feladat.
A tavaszi fejtrágyázáshoz szükséges mûtrágya,
valamint a növényvédelemhez szükséges
anyagok beszerzését is célszerû intézni, hogyha jön a tavasz rendelkezésre álljanak az eszközök, a gépek és az anyagok.
A kiskertben, a gyümölcstermeléssel, szõlõtermeléssel is foglalkozok – ha az idõjárás
megengedi – végezhetjük a fametszést és a
szõlõmetszést. A kiskertben, a ház körüli kiöregedett, kiszáradt gyümölcsfákat lehetõleg
tuskóstul vágjuk ki, mert most üres a kert, nem
teszünk kárt a növényekben. Ugyancsak a kerti
kisgépek, eszközök, szerszámok javításának
felújításának is most van az ideje. A kertészkedni kezdõ fiataloknak, de a tapasztalt idõsebbeknek is érdemes elõvenni a szakkönyveket,
és fõként azokat az ismereteket tanulmányozni,
amelyek az elmúlt évben problémát okoztak.
Régi magyar közmondás, hogy a „jó pap is
holtig tanul”, és nem szégyen az, ha az új gyakorlatban bevált módszereket figyelembe
vesszük. A növényvédõ-, gyomirtó- és egyéb
permetezõszerek területén új vegyszerek jelennek meg és ezen a területen is érdemes ismere-

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

Rendelési idõ:
hétfõ, szerda, péntek: 17.30–18.30
szombat: 8.00–10.00

teinket felújítani. Arra kell törekednünk, hogy
minél kevesebb vegyszert használjunk, mert
egyrészt nem olcsók ezek a vegyszerek, és
nagymértékben károsítjuk környezetünket és
egészségünket. Egyre nagyobb területen termelnek biozöldségeket, növényeket, lehet
hogy ezen termelési módszerek több kézimunkát igényelnek, de vannak hagyományos módszerek, például gyomirtószerek helyett kézi kapálás, vagy a burgonyabogarakat szedjük össze
és így nem kell permeteznünk.
Téli feladat, hogy a betárolt zöldséget, burgonyát, gyümölcsöt, almát, ha szükséges, válogassuk át, illetve fagymentes helyen tároljuk,
mert eddig még nem voltak komoly fagyok, de
ugyancsak a közmondásra hivatkozva – „nem
eszi meg a kutya a telet” – és várható, sõt jó is
volna, hogy legyenek komolyabb fagyok, mert
a kártevõk, ha áttelelnek még fokozottabban
kell ellenük védekezni.
Az eddig leírtakon túl is van még teendõje a
téli hónapokban minden gazdálkodónak, kertészkedõnek és fõként azoknak, akik állattenyésztéssel is foglalkoznak. A komolyabb fagyok beálltával – ami be fog következni – napközben is befagyhat az állatok itatóedénye,
ezért napközben langyos vízzel öntsük fel az
itatóedényeket, vályúkat, és az állatok fekvõhelyét, istállókat, ólakat tartsuk tisztán, és bõségesen almozzunk.
Minden kedves olvasónak még egyszer Boldog Új Esztendõt, jó erõt, egészséget, békességet, kedvezõ idõjárást és kedvezõ gazdasági
környezetet, több egymás iránti megértést és jó
szándékot, türelmet kívánok, mert ez az esztendõ a közéletben sem lesz könnyû, de reméljük,
hogy a közéleti események is békességben fognak lezajlani.
Összeállította:
Tóth István ny. mezõgazdász, õstermelõ
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TA L Á LTA M E GY
KÉPET
Varsányi Antal alpolgármester úrtól kaptuk ezt a képet, amelyen a
Dömsöd–Kõolaj meccset láthatjuk hazai pályán, 1981. március 22-én.
A meccse végeredménye 0:0, döntetlen.
A kép nagyon mozgalmas, szemben Straub Endre, 6-os számmal
Aszalai Imre, fejelés után Bieber László.
Cikk 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
Mindenkit szeretettel várunk!

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

HISTÓRIÁNKBÓL
„ A jövõ magva a múltban rejlik”
K. Nagy László

„Nevelni magyarnak, nevelni igaznak…”
– A dabi levente mozgalom történetérõl –
I.rész

Dabon népház mûködött, amely a helyiek népmûvelését hivatott szolgálni: ismeretterjesztõ elõadásokat, szórakoztató mozi elõadásokat rendeztek, valamint itt tartotta összejöveteleit az énekkar, a zenekar, és az Ifjúsági Egyesület is.
Ugyancsak ebben az épületben nyert elhelyezést a Levente Egyesület,
amely K. Nagy László fõoktató vezetésével 1922-tõl mûködött.

„ A múlt pedig olyan példákat szolgáltat nekünk a jövõt illetõleg, mely
példákból az élet törvényszerûségei leszûrhetõk. Hogy a múlt adatai
megmaradjanak és áttekinthetõbbé váljanak a jövõ nemzedék számára,
össze kell gyûjteni és papírra vetve átadni az élõknek.”
K. Nagy László
E szavakkal foglalta össze K. Nagy László dabi tanító azt a felbecsülhetetlen értékû szellemi munkát, amelyet a faluját szeretõ ember tesz. K.
Nagy László így jellemezte a dabiakat:
„Dab község minden idõben józan, értelmes, munkás és takarékos lakossága a politikai szélsõségektõl távol maradt. Annál melegebben karolta fel a népmûvelés ügyét.”
Az 1678. évben már rendes református elemi iskolája volt…”

Dabi református elemi iskola egyik osztálya

Leventék díszõrsége az Ország zászlónál a községháza elõtt
Dömsödön
A címer eredeti felirata: „Így lesz!”
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„Az egyesület vagyona több mint 1600 pengõ értékû (1935-ös adat),
amely vagyont a tagok társadalmi úton teremtettek elõ. Legszebb és egyben legértékesebb ingó vagyontárgyai a levente zászló, amelyet Gyenes
Sándor és neje, Kovács Eszter dabi lakosok adományoztak az egyesület
részére, továbbá a 200 kötetbõl álló Levente Könyvtár. A Levente Egyesület a járásban az elsõk között foglal helyet. Oktatójaként tiszteli Bethlendi János községi tanítót is. A leventék száma az 1930. évben 95 fõ, 14
segéd oktatóval.
Polgári Lövészegylete, valamint a nemzeti munkavédelmi szervezete
számos taggal bír, és nagyban elõmozdítják tevékenységükkel a falu férfi
lakosságának továbbképzését.”
(Forrás: K. Nagy László: Dab község története, 1935.)
Sokszor csodálkozva olvasom vagy hallgatom falunk régi krónikáit,
amelyek a régmúltról beszélnek, és lepõdök meg azon, hogy milyen sokrétû, mozgalmas élet volt itt azelõtt. Mintha mások lettek volna akkoriban
az emberek. Keresték egymás társaságát, a közösségi kötelékek erõsek
voltak. Nemzeti ünnepeken (március 15. és október 6) a falu apraja-nagyja megjelent. Senkinek sem kellett meghívót küldeni, vagy bárkit is ostorozni közönyössége miatt. A bírók, jegyzõk, az elöljárók, s a föld egyszerû embere mind összegyülekezett a Hõsök szobránál. Emlékeztek elõdeikre, s a múltból merítettek erõt a jelenhez.

Ünnepség az ország zászló alatt

Cserkészek a Hõsök szobránál
(A fotók a Nagyközségi Könyvtár gyûjteményébõl valók.)
A fiatalság nevelése több fronton és egyöntetûen az értékek mentén
folyt. Ennek színtere egyrészt a család, másrészt az iskolák, az egyházak
és a különbözõ egyesületek, közösségek voltak. Valamennyien ugyanazt
az értékrendet képviselték: az emberi becsületet, hazafiasságot, munkaszeretõ jellemet, a nemzethez való elhivatott hûséget. Mindezek a tulajdonságok szilárd, állhatatos Istenbe vetett hitre épültek.
Az magyar iskolákban a diákok szájából minden reggel elhangzott:
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„Hiszek egy Istenben, hiszek egy
hazában…”
Községi tanítóink veretes jelleme mélyen
belevésõdött a diákok emlékezetébe, s ezzel
együtt szívták magukba azokat az emberi
tulajdonságokat, amelyek egyenes emberekké formálták õket. Nem volt divat a tizenévesek között a züllés, öntudatlanságig
vitt italozás, nem találunk önmagukból kifordult jellemû bódult ifjakat, akiknek a lelke és értelme helyén tompa homály lakozik.
Mi történt velünk? Hova veszett az a szilárd öntudat? Hová lettek a felelõsséggel nevelõ szülõk, az edzett, bátor ifjak?
Fontos, hogy pótoljuk a veszteségeket. Építsük újra a családjainkat,
nemzetünket, hitünket. ne hagyjuk széthullni azt, ami még egybeköthetõ:
merítsünk gyökereinkbõl!
Többek közt ez a gondolat vezetett arra, hogy útjára indítsunk egy sorozatot a Dabi Levente Egyesület történetérõl, amely részben írott forrásokra, részben személyes visszaemlékezésekre épül.
Többen is jelentkeztek fényképekkel, emlékekkel. Reméljük, hogy
vannak akik még szívesen olvassák ezeket a visszaemlékezéseket, köztük
nemcsak az idõsebb korosztály, hanem az ifjak is.
Kik voltak a leventék?
A „Levente” õsi magyar személynév, jelentése: levõ, létezõ. A nyelvújításkor Leventére változtatott „leventa” szó értelme „vitéz”.
A levente szervezetek a katonai elõképzés legfontosabb szervezetei
voltak Magyarországon a század elejétõl a második világháború végéig.
A leventeszervezetek a 12–21 év közötti, rendszerint iskolából kimaradt
fiúk katonai elõképzését és nemzeti szellemû nevelését szolgálták. A testnevelés mellett jelentõs hangsúlyt fektettek a fegyelemre és a valláserkölcsi nevelésre. A Trianoni békeszerzõdés katonai korlátokat szabott, amelyet valahogyan át kellett hidalni. A nemzet vezetõi fontosnak tartották a
fiúk edzettségét, kitartásra való nevelését. Ezért született meg az 1921. évi
LIII. törvény, amelyben a világon elsõként a magyar állam szabályozta a
testnevelést. Meghatározta, hogy a testnevelés az állam feladata.
Ugyancsak rendelet írta elõ, hogy a leventéknek kötelezõ részt venni
saját vallás felekezetük rendes istentiszteleti rendtartásain.
A fiúk és a lányok leventeszervezetei a testi-lelki erõsödésre késztették, tagjaikat, ami mögött a honvédelmi, illetve revíziós célok húzódtak
meg. Ezekhez különösebb hatalmi ösztönzésre nem volt szükség, hiszen a
magyaroknak mindig fájt, és fáj is Trianon.
Madai Gyula kormánypárti képviselõ országgyûlési beszédébõl idézünk, amelyet 1927. május 16-án mondott:
„Ma már gyönyörûség látni, hogy a leventeünnepélyek, zászlószentelés
és más alkalmak valóságos népünnepéllyé váltak, ahol megjelenik a község apraja és nagyja. Népünk tisztelettel tekint a piros-fehér-zöld lobogóra.
Személyes tapasztalataim alapján mondhatom, hogy a levente intézmény
fejlõdõben van. A levente egyesületen belül dalárdák, zenekarok alakulnak.
Nagy súlyt fektetnek népmûvelõ elõadások tartására... A néppel szeretetteljesen foglalkoznak azzal a szándékkal, hogy ne csak katonai bábut, sakkfigurát csináljanak belõle, hanem valóban lelki kincsekkel lássák el az ifjúságot, hogy aztán ezek birtokában menjen bele az életbe.
A cél az, hogy az egyszerû, pallérozatlan, neveletlen ifjút átalakítsák és
belõle értelmes, fegyelmezett, pallérozott eszû, jó hazafias érzésû magyar
embert faragjanak… Mi nem akartunk katonásdit játszani, de a nevelést
igenis komolyan vesszük…”
(Országgyûlési Napló, 1927. január 25. IV. kötet)
A következõ számtól kezdve megszólaltatunk köztiszteletben álló dabi
és dömsödi „leventéket” vagy azok hozzátartozóit, akik hitelesen elevenítik fel nekünk ezen egyesületek emlékét.
(Összeállította: Szabó Andrea)
Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ szöveghû közléssel.
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DUSE hírek 2013. december
Véget ért egy esztendõ, érdemes némi számvetést végezni utánpótlás
sport terén. A tavaszi szezon során többször jelentkeztem írásokkal, így
most az õszi szezon fontosabb pillanatait értékelném, illetve röviden elõretekintenék a 2014-es tavaszra.
Pályázatok
A 2013-as év novemberének végén az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ kiírta a Nemzeti Együttmûködési Alap 2014. évre vonatkozó mûködési és szakmai pályázatait civil szervezetek részére. Mindkettõ pályázaton indultunk, a mûködési támogatási felhívásra a „Dömsödi gyermekek
sportolási lehetõségeinek fejlesztése” címmel, míg a szakmai felhívásra
„Nemzetközi kapcsolatok erõsítése a „Dömsödi Sportnapok” rendezvénysorozat keretében” címmel adtunk be pályázatot. Mindkét pályázatunkat befogadta a pályázatkezelõ, reméljük sikerül elnyernünk támogatást céljaink megvalósításához.
Labdarúgás
Szeretnék egy rövid tájékoztatást közölni a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által szervezett Labdarúgó Bajnokságokról. Szinte minden
korosztálynak ír ki bajnoki szereplési lehetõséget az MLSZ. A sokak által
ismert rendszerben játszik a felnõtt csapat, valamint az ifi (jelenleg U21)
korosztály. Ezeket a korosztályokat településünkön a Dömsödi Sport
Egyesület mûködteti, az õ igazolt játékosaik játszanak a mérkõzéseken.
Jelenleg a felnõtt csapatunk a Pest megyei II. osztályú bajnokságban szerepel. Az egyes bajnokságokban történõ induláshoz (NB I, NB II, NB III,
Megyei I., Megyei II., Megyei III.) különbözõ mennyiségû utánpótlás
korosztályú csapat szerepeltetése kötelezõ(!). A megyei II. osztályú bajnokságban 5 kötelezõ csapat van (U7, U9, U11, U14 vagy U15, U21).
Együttmûködési megállapodásunk értelmében a fennmaradó 4 kötelezõ
csapatot a DUSE mûködteti és szerepelteti az egyes bajnokságokban. Az
U7, U9, U11 korosztályok úgynevezett Bozsik-torna rendszerben játszanak havonta egy alkalommal (õsszel 3, tavasszal 3 forduló). U14 csapatunk bajnoki rendszerben játszik 3/4 pályán.

Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Csapat
M Gy D V LG KG GK
Délegyháza KSE
7 6 0 1 37 16 21
Ráckeve VAFC
6 5 0 1 29
8
21
Szigetszentmiklósi TK 7 5 0 2 33 16 17
Dömsödi USE
7 4 1 2 29 24
5
Dunaharaszti MTK 7 2 2 3 19 26 -7
Szigetújfalu KSE
7 1 1 5 7
32 -25
Dunavarsányi TE
5 1 0 4 11 14 -3
Tököl VSK
6 0 0 6 5
34 -29

Az õsz folyamán 18 játékos lépett pályára, szerintem megérdemlik a
név szerinti felsorolást, a név után zárójelben az õsz folyamán elért gólok
száma olvasható. Kapusok: Mészáros Péter, Patkó Gábor; mezõnyjátékosok: Bús Dominik, Csörgõ Máté, Fekete Richárd (1), Juhász Gergõ (7),
Juhász Levente, Keresztes Ákos, Keresztes Márk, Kincses Sándor (2),
Kun János, Kun Bence, Nagy Ármin, Pokornyik Gábor (10), Pokornyik
Krisztián (5), Szakál Bence (1), Takács Márton (2), Vakter Gergely.
A tavaszi szezonban szinte az összes meccsünket itthon, hazai pályán
játszuk, amire mindenkit várunk szurkolni.
Van egy U13-as korosztályú csapatunk is, mely lényegében a fenti játékosokból áll, csak ez a csapat is a Bozsik-torna rendszerben játszik, annyi
különbséggel, hogy félévente 6 alkalommal van torna. Ezeket a tornákat a
szigetszentmiklósi MLSZ alközpont szervezi, a tavasz folyamán lobbizunk egy torna Dömsödre hozásáért.
Az U7, U9, U11 korosztályú csapatok a Bozsik-rendszerben szerepelnek, félévente 3 alkalommal a ráckevei alközpont szervezésében. Ezen alkalmak közül egyet Dömsödön rendezhettünk meg, október 25-én. Sikeresen végrehajtottuk a feladatunkat, a szervezõbizottság is elégedett volt a
rendezvénnyel. Reméljük a tavaszi 3 fordulóból is kap egyet Dömsöd.

Csapatok szereplése
Legnagyobb figyelemmel az U14-es és az U18-as korosztályú csapatainkat kísértük, mivel az õ szereplésük heti rendszerességû volt, sûrûbb
szervezést igényelt, mint a többi csapat.
Az U18 nem kötelezõ korosztály, de néhányan megkerestek minket,
hogy állítsunk össze egy csapatot és indítsuk el a bajnokságban. A csapat
néhány fordulót lejátszott a bajnokságból, majd visszaléptetni kényszerültünk õket, mivel a létszám olyan szinten ingadozott, hogy nem tudtunk kiállni egyes bajnoki mérkõzésekre. Sajnos szétszéledtek, néhányan eligazolnak a téli pihenõ alatt, remélem a Dömsödi SE is átvesz pár legényt, és
több sikerrel tudják folytatni labdarúgó pályafutásukat.
Az U14 csapatunk 3/4 pályaméreten játszik a bajnoki fordulókon,
és méltán megérdemli a dicséretet. Az alábbi táblázatokban olvashatóak az egyes bajnoki fordulók eredményei és a csoporttabella az õszi
fordulók után.
Ford. Dátum Idõ
1
2
3
4
5
6
7

10. 10.
10. 22.
10. 30.
11. 09.
11. 24.
11. 30.
11. 28.

16:30
16:00
15:00
10:00
10:00
10:00
15:00

Hazai csapat

Eredm. Pontok
Dunavarsányi TE Dömsödi USE
3-4 (0-3)
Dömsödi USE
Dunaharaszti MTK 5-5 (1-1)
Szigetsztmiklósi TK Dömsödi USE
8-3 (3-0)
Szigetújfalu KSE Dömsödi USE
0-7 (0-3)
Ráckeve VAFC
Dömsödi USE
6-1 (3-0)
Tököl VSK
Dömsödi USE
1-5 (0-3)
Délegyháza KSE Dömsödi USE
1-4 (0-3)

P
18
15
15
13
8
4
3
0

Vendég csapat

U7 csapat
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Gratulálunk a lányoknak az eredményes szerepléshez, reméljük a további bajnoki fordulók is hasonló sikerekkel zárulnak.
Elindult a kézilabdaedzés a kisebbeknek is! Minden kislányt várunk, akit érdekel a kézilabdázás, és nagycsoportos vagy elsõ osztályos iskolás. Jelenleg 10 új kislány jár edzésre heti rendszerességgel,
edzõjük Béczi János.
Aki kedvet érez a focihoz (akár lány, akár fiú), vagy éppen leányként kézilabdázni szeretne, jelentkezhet a Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
Labdarúgó vagy Kézilabda Szakosztályába sportolni. Érdeklõdni lehet az
alábbi telefonszámon Nagy Zsoltnál: 06/20/354-6877.
Minden támogatást szívesen veszünk, mely a dömsödi gyerekek sportolását segíti elõ, legyen akár anyagi jellegû, akár tárgyi hozzájárulás.
Anyagi jellegû támogatásokat a Fókusz Takaréknál vezetett bankszámlánkra történõ befizetéssel (Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
51700212-11134772) tudunk fogadni. Tárgyi jellegû (kinõtt sportcipõ,
mez, labdák, egyéb sportszerek) felajánlásokat Nagy Zsolt
sportegyesületi elnökkel kell egyeztetni. Elérhetõség: 06/20/354-6877.
Kérjük, ha megteheti, támogassa egyesületünket!
Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
Fókusz Takarék: 51700212-11134772

U11 csapat
Segítségüket elõre is megköszönve:
Madarász András Emléktorna
2013. december 21-én elsõ alkalommal rendeztük meg Madarász András egykori sportegyesületi elnökrõl elnevezett emléktornánkat. A DUSE-n
kívül a Ráckeve, a Kunszentmiklós és a Tököl csapatai vettek részt az U7,
U9, U11 korosztálynak rendezett tornán. A legkisebbek kellemes hangulatban játszottak 4 mérkõzést, élvezték a játékot. U9-es csapatunk a torna
második helyét szerezte meg, ezüstéremmel és kupával gazdagodtak.
U11-es csapataink (kettõ csapattal tudtunk indulni) megosztva a harmadik
helyet szerezték meg a saját korosztályukban, így bronzéremmel és kupával gazdagodtak. Gratulálunk mindenkinek!!! Köszönjük a tornához való
hozzájárulást Madarász Zoltánnak, aki személyesen is részt tudott venni,
Madarász Andreának és Madarász Andrásnak.
A következõ hónapok mûsora
Január 25-én rendezzük meg immár harmadik alkalommal a Szabó Lajos tiszteletére alapított emléktornát. Ezen a tornán a legkisebbek (U7) és
az U14 korosztályok fognak mérkõzéseket vívni. Korosztályonként 8 csapatosra tervezzük a tornát, így egész napos programot fog nyújtani a szurkolni vágyóknak. Mindenkit várunk szeretettel.
Február 15-én kerül megrendezésre a Katona Antal Emléktorna, mely
az U9 és az U11 korosztályok tornája lesz, várhatóan 6-6 csapat részvételével. Szurkoljunk együtt a dömsödi gyerekeknek!
Kézilabda
Szeretném Béczi János edzõ írását változatlan formában közölni:
„Mozgalmas volt U12-es lány kézilabda csapatunk decembere.
Elkezdõdött a 2013/14. évi gyermekbajnokság. A megmérettetés elsõ
fordulója december 8-án került megrendezésre a Siketek Sportcsarnokában, ahol a Somogyi Imre Általános Iskola és a Szent István SE csapataival mérkõztünk meg. Az iskolai csapat magabiztos legyõzését követõen, a
Szent István SE ellen egy szoros mérkõzésen sikerült kivívnunk a gyõzelmet. Alapvetõen elégedett vagyok a lányok teljesítményével, azonban a
védekezésben jelentkezõ (fõleg motivációs) problémák megoldására mindenképp szükségünk lesz a további sikeres teljesítmény érdekében.
Érdekes kihívás volt számunkra, hogy december 22-én részt vettünk a
Ráckeve VKSK által rendezett U14-es meghívásos kézilabda tornán. Lányaink a mezõnyhöz képest jelentkezõ 2-3 éves életkori lemaradásukat
kreatív, dinamikus játékkal kompenzálták és végül a második helyen végeztek a négycsapatos mezõnyben.”

Nagy Zsolt
DUSE elnök

14

XXIV. évfolyam 1. szám

„Hát részekre szakítható-e Krisztus?” 1Kor 1,1-17

Január 22. a Magyar Kultúra Napja
Ezen a napon számos rendezvény hívja fel a figyelmet hagyományaink, szellemi értékeink, nemzeti tudatunk megerõsítésére.
Gróf Klebelsberg Kunó (1785–1932) kultuszminiszter gondolatát idézve:
„Mentül mûveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb
egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a
gyermeknek.
Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyõzõdésem
szerint a fokmérõje.” (1926)

Ezzel a központilag meghatározott címmel lesznek prédikációk
2014. január 20-24-ig, az Egyetemes Imahét alkalmából a következõ
rend szerint:
2014. január 20. hétfõ 17 óra
2014. január 21. kedd 17 óra
2014. január 22. szerda 17 óra
2014. január 23. csütörtök 17 óra
2014. január 24. péntek 17 óra

Baptista Imaház
Baptista Imaház
Dabi Református Templom
Dömsödi Református
Gyülekezeti Ház
Dömsödi Református
Gyülekezeti Ház

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk ezekre az
alkalmakra!

EMLÉKEZÉS
Két szomorú év telt el azóta, hogy szeretett édesanyánk,

SAS ISTVÁNNÉ
(szül.: Kis Eszter Idu)
elment tõlünk örökre. A szívünkben élsz, a mosolyod és a szereteted
örökre megmaradt.
Köszönjük, hogy éltél s minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk, ami éltet és vezet,
Hogy egyszer találkozhatunk még veled.
Fájó szívvel emlékezünk rád: Lányaid, vejeid, unokáid, dédunokáid

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„A múltba visszanézve valami fáj.
Valakit keresünk, aki nincs már
Nélküled szomorú üres a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Édesanyánk,

GYÖNGYÖSI LÁSZLÓNÉ
szül.: Csabai Piroska
távozása okozta fájdalmunkban õszinte szívvel osztoztak.
Gyászoló család

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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Háziorvosi
rendelés

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Tóth Géza Mátyás – Juhász Teréz
KRISZTIÁN ZSOLT
Ila Zoltán – Sóspataki Zsuzsanna
AMIRA HANNA
Rab Imre – Hriazik Judit
DOMINIKA KINGA

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: január 20.

Házasságot kötöttek:
Pintér Ferenc – Rakszegi Zita

Várható megjelenés: február eleje

Elhunytak:
Kluch Rózsa
Jakos Zsigmond
Farkas Imre

92 éves
76 éves
79 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!

A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
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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

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Budai Szilvia,
Habaczellerné Juhász Judit, Nagy Zsolt,
Orbánné Kiss Judit, Picard Anna,
Pongrácz József, Richter Gyuláné,
Szabó Andrea, Szabóné Lévai Csilla,
Tóth István.
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

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103
06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(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

Tel.: 06-24-519-720

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
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
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

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

Telefon: 06-24/434-393

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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XXIV. évfolyam 1. szám

Karácsonyi válogatás 2013
Nyugdíjas
karácsony

A kis gyufaárus lány

DUSE U9-es csapat

Fotó: Vass

Cikk a 12-13. oldalon

