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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Kedves Dömsödi
Nyugdíjasok!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata KARÁCSONYI
ÜNNEPI MÛSORT rendez az Oktatási és Mûvelõdési
Központban, melyre Önt ezúton is szeretettel hívjuk és várjuk
2015. december 14-én (hétfõn) 13,30 órától!
Fogadja el meghívásunkat, hogy közösen tölthessünk el egy
kellemes délutánt, Karácsony jegyében!

A K T U Á L I S

Magyarázó szöveg az 5. oldalon olvasható

Áldott, Békés
Karácsonyi
Ünnepeket kíván
minden kedves olvasójának a Dömsödi
Hírnök fenntartója és szerkesztõsége
Mözsi-Szabó István Betlehemesek
c. alkotásával.
Az újság megjelenésével kapcsolatos
információkat a Szerkesztõi levélben
olvashatják az újság 2. oldalán.

Nem elõször állapítjuk meg, hogy sokkal
gyorsabban követik egymást a hónapok,
mint azt szeretnénk. Íme, már ismét itt van az
évvége! Abban az idõszakban vagyunk, amikor sokan felteszik a kérdést – mi is magunknak –, hogy milyen is volt a 2015-ös esztendõ? Nos, olyan felemás! Történtek velünk
nagyon jó dolgok, de közben némi hiányérzetünk is lehet. Azt mindenképp pozitívan
értékelhetjük, hogy különösebb gond nélkül
mûködtettük intézményeinket, nagyközségünket. Nem késtek a fizetések, és a szociális
kifizetések idõpontjai sem csúsztak. Nincsenek kifizetetlen számláink, tehát bevételeink
fedezték a költségeinket. A másik oldalon viszont nem sok pénzünk maradt fejlesztésre,
innen származik a hiányérzet! Jó lett volna
végre felújítani az iskolát, a Hajós-kastélyt, a
mozi épületét, rendezni a Duna-part Petõfi-fa
környékét, a volt pékség elõtti teret, és az
OMK-ra is ráfért volna – huszonöt év után –
egy kis „reparáció”! Bár néhány utcát aszfaltoztunk, martaszfaltoztunk, azért még bõven
maradt olyan poros utcánk, amely nem igazán felel meg a mai követelményeknek. Szerencsénkre az üdülõterülethez tartozó jó néhány utca az RSD beruházás befejezéseként

jobb minõségû burkolatot kapott, mint volt
elõtte. Így a csatorna-beruházásnak a praktikus oldalán túl olyan hozadéka is lett, amely
mindenképpen javítja az ingatlanok értékét
és a tulajdonosok életminõségét! Bízom abban, hogy a most elmaradt beruházásokra,
felújításokra a következõ évben, években fogunk forrást találni!
2016 közeledtével vezetõtársaimmal, képviselõkkel egyre többet beszélgetünk a jövõ
évi költségvetésünk összeállításáról. Az már
most látszik, hogy nagyságrendekkel nem fogunk több támogatást kapni mint idén, éppen
ezért kell továbbra is nagyon megfontoltan
megtervezni kiadásainkat, és az eddigieknél
is hatékonyabban, célratörõbben kell beszednünk az adóinkat! Itt szeretném jelezni, hogy
a jövõ esztendõ folyamán nagy változásokat
tervezünk az építményadó és a kommunális
adó tekintetében. Ez nem jelent feltétlen emelést, de egy igazságosabb rendszert mindenképpen! Hangsúlyozom, hogy ez csak 2017
januárjában lehet aktuális!
A XV. Dömsödi Mûvészeti Napok megnyitóján azt mondtam, hogy szinte nincsen
olyan dömsödi rendezvény, ahol ne lépnének
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
fel az iskola tanulói, így hónapról hónapra
tanúi lehetünk fejlõdésüknek. Ezt az állításomat igazolta a nyitó koncert is! Hálásak lehetünk az iskola tanári karának!
December 14-én délután ismét megrendezzük az Idõsek Karácsonyát! Várjuk azokat az idõskorú lakótársainkat, akik szeretnének velünk eltölteni néhány órát egy
uzsonna és néhány kiváló mûsorszám társaságában!

Az Adventi koszorú négy gyertyájából ma
még csak egy ég, de mire e sorokat olvassák,
már a harmadik meggyújtására készülünk.
Kívánok minden Dömsödi Polgárnak Áldott
Ünnepeket! Kívánom, hogy minden, az ünnepekkel kapcsolatos kívánságuk teljesüljön! Kívánom, hogy zaklatott világunk kicsit
megpihenjen, lenyugodjon! Ha ez így lesz,
akkor felszabadultan mondhatjuk egymásnak majd – amit én most meg is teszek – Boldog Új Évet Kívánok!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2015. december 16. szerdán
15-16 óráig

S z e r ke s z t õ i l e v é l
Kedves Olvasóink!
25 esztendeje jelenik meg településünk helyi
lapja, a Dömsödi Hírnök. Tájékoztatja a lakosságot falunkat érintõ aktuális témákról, értékfeltáró szerepe van, továbbá teret ad a helyi szervezetek híradásainak. Olvashatnak az egészségügy, oktatás és közmûvelõdés területét érintõ
aktualitásokról, valamint értesülhetnek állategészségügyi, mezõgazdasági témákban egyaránt.
Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az
internet világa, melynek talán egyetlen elõnye a
gyorsaság… Szinte még meg sem történtek az
események, de a világhálóra már híranyagként
felkerülnek, s ugyanilyen villámgyorsasággal
tûnnek el a süllyesztõben.
A hagyományos megjelenésû hírforrások,
mint pl. az idõszaki kiadványok (így a helyi lapok is) a klasszikus értékrendet hivatottak demonstrálni: – újra és újra kézbe vehetõ, hosszú
évek múltán ugyanúgy, mint mikor frissen jött
ki a nyomdából. Minden élethelyzetben: utazás
közben, rendelõben várakozva, elalvás elõtt, pihentetésképpen vagy csak egy szünetben mindig kéznél van, mindig olvasható. Számtalan lehetõség nyílik arra, hogy olvasgassuk, lapozgassuk. Hol egy képen, hol egy érdekes cikken
akad meg szemünk, mely aztán mélyen elgondolkodtat.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az
egyedüli fenntartója a Dömsödi Hírnöknek.
A helyi lap megjelentetése nem hoz profitot
fenntartójának. A megjelentetés költségeit
csökkenti az esetleges hirdetések száma, az elõfizetések és az egyes példányok megvásárlása.
Lokálpatriótaként viseltetnek mindazok, akik
az újság létrejöttében, megjelentetésében és terjesztésében részt vállalnak. Közös, összehangolt munkájuk eredménye, hogy a Dömsödi
Hírnök eljusson az olvasókhoz, Önökhöz.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint
a lap fenntartója lehetõséget biztosít a Dömsödi
Hírnök egy éves elõfizetésére. Kitûnõ ajándék
lehet karácsonyra, névnapra, születésnapra
vagy egyéb alkalomra egyaránt! Az egy éves
elõfizetés ára: 3000 Ft + (igény szerint) postaköltség.

MUZS JÁNOS

képviselõ úr, a Gazdasági és
Mûszaki Fejlesztési Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
A hirdetési lehetõség igénybevételével is
csökken a lap elõállítási költsége.
Hirdetési áraink fekete-fehér megjelenésben
a következõk:
Szavas, 1 szó: 100 Ft + ÁFA (27) = 127 Ft
1/4 oldalas: 4500 Ft + ÁFA (1215) = 5715 Ft
1/2 oldalas: 8000 Ft + ÁFA (2160) = 10160 Ft
Oldalas: 15000 Ft + ÁFA (4050) = 19050 Ft
Ugyanezen hirdetések színes kivitelben dupla összegben értendõek.
A hirdetéseket feladhatják Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalának fõpénztárában, Richter Gyulánénál, a fõpénztár nyitvatartási idejében.
A Dömsödi Hírnök elõfizetésére ugyancsak Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalának fõpénztárában, Richter Gyulánénál, a fõpénztár nyitvatartási idejében van lehetõség.
Az egyes példányokat 250 Ft értékben továbbra is megvásárolhatják a már eddig megszokott árusítóhelyeken.
Olvassák a jövõben is a Dömsödi Hírnököt!
Vass Ilona
felelõs szerkesztõ

LAKAT OS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke minden héten
kedden és csütörtökön délután
14 órától 16,30-ig tart fogadóórát.
Helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
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
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2 0 15 . N O V E M B E R
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2015. november hónapban két ülést
tartott, amelyeken az alábbi döntések születtek.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy a Pest
Megyei Közgyûlés kezdeményezéséhez csatlakozik, amely szerint Pest megye önálló régióvá
váljon a fõvárostól elkülönülten. Évek óta az a
probléma, hogy a különféle pályázati lehetõségekbõl kiesik Dömsöd, mivel a Közép-Magyarországi Régióba tartozunk, és a pályázatok nagyobb részén a Közép-Magyarországi Régió települései nem indulhatnak. A következõ uniós
ciklusban talán már egy külön régiót alkot Pest
megye a remények szerint.
A novemberi testületi ülések legfontosabb
napirendi pontjai az új adónemek bevezetése
volt. Több javaslatot tárgyalt meg a képviselõtestület, amelyek közül kettõ, az idegenforgalmi
adó és a termõföldek után fizetendõ települési
adó kerül 2016. január 1-tõl bevezetésre.
Az idegenforgalmi adó alapján a jövõben
adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt,
aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként
és vendégéjszakánként 250 forint.
A fizetendõ adót
a) a szálláshely ellenérték fejében történõ átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történõ átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult
az ott tartózkodás utolsó napján szedi be.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot
követõ hó 15. napjáig bevallást kell tennie, és a
beszedett adót be kell fizetnie az önkormányzat
idegenforgalmi adó számlájára. A fizetendõ
idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is befizetni tartozik, ha annak beszedését elmulasztotta.
Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan
nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, ami tartalmazza a vendég nevét, címét, az eltöltött vendégéjszakák számát, a beszedett adó összegét,
adómentesség jogcímét, munkavégzés miatti
mentesség esetén a munkáltató adatait. A nyilvántartást az abban szereplõ adatok alapján
megállapítható adókötelezettség elévülési idejéig az adóbeszedésre kötelezettnek meg kell
õriznie.
Mentes az idegenforgalmi adó alól:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellátásban
részesülõ vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

c) a közép- és felsõfokú oktatási intézménynél
tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a
szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhelylyel vagy telephellyel rendelkezõ vagy ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységet végzõ
vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység
vagy ezen vállalkozó munkavállalója által
folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén
lévõ üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá
a használati jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag,
illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátartozója,
valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának
idõtartamára annak a Polgári Törvénykönyv
szerinti hozzátartozója.
e) az egyház tulajdonában lévõ építményben,
telken vendégéjszakát – kizárólag az egyház
hitéleti tevékenységében való részvétel céljából – eltöltõ egyházi személy.
A termõföldek után fizetendõ települési
adó alapján adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termõföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szõlõ, gyümölcsös,
kert, rét, legelõ (gyep) mûvelési ágban nyilvántartott földrészlet.
Az adó alanya az a természetes személy, aki a
naptári év (továbbiakban: év) elsõ napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Nem lehet az adó alanya vállalkozás,
vállalkozó. Ennek alapján nem lehet az adó alanya gazdasági társaság, mezõgazdasági vállalkozó és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezõgazdasági õstermelõ, feltéve, hogy õstermelõi tevékenységébõl
származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja. Ez utóbbi kettõ abban az esetben, ha tulajdonát képezõ termõföldet saját tevékenysége keretében mûveli.
Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követõ év elsõ napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintõ változást a következõ év
elsõ napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség a termõföld elidegenítését követõ év
elsõ napján szûnik meg.
Az adó alapja a földrészletnek az ingatlannyilvántartásban aranykoronában meghatározott értéke. Az adó mértéke 200 Ft/AK.

Mentes az adó alól az, akinek a valamennyi jelen adó hatálya alá tartozó földterülete után tárgyévben fizetendõ adó nem éri el az 1000 Ft-ot.
Az adó összegét az adóalany bevallása alapján az önkormányzati adóhatóság állapítja meg,
az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév elsõ napján nyilvántartott adatok alapján.
Az ivóvízminõség-javító beruházás 98%-ban
készen van. A dekantált víz elvezetése, amely
most a Málé felé történik nyitott csatornába, a tervezõi elképzelésekkel szemben mégsem megfelelõ. Most ennek a föld alatti elvezetésére pályázat
kerül benyújtásra, amivel párhuzamosan a most
elvezetett csatornának a teljes kiépítésére is sor
kerülne, esztétikai szempontból. A dekantált víz
jelenlegi elvezetését szolgáló csatornát visszaadnák a csapadékvíz-elvezetésre, esztétikus, szép kivitelben, a víztoronytól, a vízmûtõl elvezetnék a
régi víztorony már meglévõ vízelvezetõjébe. A
támogatás mértéke 87,67%., önrész 13 %. Az önkormányzatnak nincs önrésze – amely mintegy 9
millió Ft körüli összeg – itt már a pályázatban jeleznék, hogy csak akkor tudják a beruházást megvalósítani, ha az önrészre is sikeresen pályáznak.
Az 51-es fõút Rákóczi úti csomópont-rendezésének megtervezésére kiírt pályázatra egyetlen ajánlat érkezett, amelyet azonban a tervezõi
díj összege miatt a képviselõ-testület nem fogadott el, és a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ dömsödi 201 hrsz-ú strandfürdõ hasznosítására új pályázat került kiírásra, mivel a korábbi üzemeltetõvel a szerzõdés felmondásra került.
Végezetül az Oktatási, Közmûvelõdési és
Sport Bizottság külsõs tagja, Nagy Zsolt a bizottsági tagságáról lemondott. A megüresedett
bizottsági helyre a képviselõ-testület Béczi Jánost választotta.
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2015. december
16. 16 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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90 évesek…
Köszöntjük Õket erõben, egészségben, szeretetben!
Településünkön a közelmúltban többen
is betöltötték 90. életévüket. Ebbõl a különleges alkalomból a falu elöljárói, lakói és
jómagam sok szeretettel köszöntjük Õket a
Dömsödi Hírnök hasábjain keresztül!
Az ünnepeltek között négyen is a dömsödi Református Gyülekezet tagjai, s hárman együtt konfirmáltak az 1930-as évek
közepén. (Ekkor a gyülekezetben Sebestyén Pál lelkész és Nagy Gábor segédlelkész végeztek szolgálatot.)
A mai napig érdeklõdnek egymás iránt.
Születésnapjukon telefonon, valamint személyesen is köszöntötték egymást. Mindennapjaikban szeretettel és tisztelettel viseltetnek embertársaikkal, nyitottak az
õket körülvevõ világra, s érdeklõdve lapozzák a Dömsödi Hírnököt.
Így kerestem fel 90. születésnapján Kiss
Istvánné Vilma nénit, Csonka Juliska nénit, nagyanyámat Patai Józsefnét és Gacs
Károlyné Konta Milike nénit. Kérdezgettem Õket az eltelt évekrõl, mi az, amire
szívesen visszaemlékeznek? Válaszaikban
kivétel nélkül elhangzott:
„– Megéltünk sok jót is, meg rosszat is!”
A továbbiakban elmondásaik alapján
szeretnék néhány gondolatot közölni életükrõl, életlátásukról, hitükrõl, emberségükrõl:

Kiss Istvánné Vilma néni 1925. szeptember 20-án született Barkaszón (1923
Csehszlovákia, 1938 Magyarország, 1945
Szovjetunió). Neveltetésében útravalóként
a keresztyéni magatartást, hitet, szeretetet,
tiszteletet kapta szüleitõl. Derûs, mókázós
jelleme, az otthonról kapott útravaló átse-

gítette és segíti ma is a nehézségeken. Istentiszteleti közös alkalmakon gyönyörûen
imádkozik, és a mindennapokban is számos kedves rigmust, mesét ad át a fiataloknak. Ottjártamkor is egy ilyen tanulságos
versikét mondott el nekem:
„Menj az utcán szépen, folyvást
ne álldogálj, ne bámulj mást,
Ne firkálj a ház falára, a kerítés oldalára.
Ha látsz szembe jövõ embert, térj ki
Emberséggel köszönj néki!”
1957-ben került Dömsödre, s férjével sokat dolgoztak, állattartással foglalkoztak.
Szívesen emlékezik vissza a nagy névnapozásokra, lakodalmakra, a komaságra és
egyéb összejövetelekre. Ezek az alkalmak
jó hangulatban teltek, ahonnan a saját készítésû sütemények sem maradtak el. Mint
gondnokfeleség, a gyülekezetben is sokat
segített. Ma sem tétlenkedik, kertecskéjében, konyhájában tüsténkedik. Örömmel és
szeretettel mesél családjáról, a szomszédjairól, a gyülekezetrõl és embertársairól.

Csonka Juliska néni 1925. november
13-án született Dömsödön.
Derûs és pozitív életigenlése sokaknak
ad erõt a mindennapokhoz. Erõs jelleme,
emberszeretete, empatikus képessége, szilárd hite, ami 90 éve jellemzi Õt.
Nagylányként édesapjának segített a
gazdálkodásban, de valahogy mindig vonzotta a kereskedelem. Ez a vágyálom
1969-ben vált valósággá. Házi boltot nyitott a Kisfaludy utcában, ahová az ÁFÉSZ
hozta az árut, és nem kellett érte fizetni
(azonban minden másért – villany, bérlet
stb. – igen). Késõbb a Széchenyi utcában

mûködtetett így házi boltot, 1979-ig. Ezalatt öt oklevelet kapott, majd késõbb a
nyugdíjas években még a kenyérbolt mûködtetésében is aktívan vett részt. Szívesen dolgoztak vele kollegái, és a vásárlók
is szerették. Sugárzó tekintete, kedves mosolya embertársai iránt érzett szeretetrõl
árulkodik. Ez a keresztyéni magatartás. 13
évig presbiterként segédkezett a gyülekezeti életben. Ma is örömmel mesél ezekrõl
az idõkrõl.
Juliska néni erénye a vidámsága és tájékozottsága mellett a türelem s az elfogadás.
Fontosak számára a rokonok, ismerõsök,
mindenkivel tartja a kapcsolatot, melyre
leginkább telefonon nyílik lehetõsége.
Nagy szeretetben él húgával és a család
más tagjaival, ami örömöt okoz számára.

Patai Józsefné, nagyanyám, vagy ahogyan sokan szólítják: Tinike néni 1925. november 20-án született Dömsödön. Gyermekkori emlékeit felidézve, a biztonságot
nyújtó család (Gyöngyösi), az itt élõ emberek, a Duna Dömsödöt egy rendkívül ideális, jó adottságokkal rendelkezõ, mesebeli
falucskának mutatja be. Ahol az emberek
dolgoztak és templomba meg vasárnapi iskolába jártak, ahol a Dunán jókat lehetett
fürdeni, hajózni, ugyanakkor ide jártak mosni az asszonyok, ahol a lányok dalárdába és
bálokba jártak. Nagyanyám a háborút követõen férjhez ment, tanyára került. Rendszeresen értékesítette a gazdaságban elõállított
tejet, túrót, frissen pucolt baromfit a kunszentmiklósi és a nagyvásártéri piacon.
Késõbb a tsz szõlészetébõl ment nyugdíjba, de továbbra is szívesen járt a dömsödi

XXV. évfolyam 12. szám
piacra, ahol virágot, zöldséget és gyümölcsöt értékesített. Lányai, unokái, dédunokái
fontos szerepet töltenek be életében.
A hitélet gyermekkorától meghatározója
egész életének, ma is gyakran imádkozik
családjáért, rokonaiért, embertársaiért. Naponta olvassa az igét.
Gacs Károlyné Konta Milike néni
1925. december 08-án született Dömsödön. Négyen voltak testvérek, ma már csak
ketten élnek. Gyerekkori emlékeibõl világosan kirajzolódik Dezsõ rektor úr, aki
kellõ szigorral csapott a gyerekek közé, ha
azok rosszalkodtak. Milike néni legszívesebben a gyermekeirõl beszél. Büszke arra, hogy négy gyermeke, hét unokája és 12
dédunokája van. Mindig bent laktak a faluban, s ha szükség volt rá, ápolta az idõs, rá-
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szoruló családtagokat. A háború alatt a
Szõlõhegy nyújtott sokszor menedéket
számukra. Apró állatot, disznót tartottak és
kertet is mûveltek a Somlyóban, ami ellátta a családot élelemmel. Férje kõmûvesként dolgozott az állami gazdaságban,
majd a tsz-ben. Milike néni elsõsorban a
gyermekeit és a családot látta el. Dolgozott
az óvodában konyhán, és kisegített a gyerekek közt a csoportban. Büszkén mesélte,
hogy az unokák nevelésében is tudott segítséget nyújtani gyermekeinek. Gyakran
megesett, hogy mind a hét unoka nála volt.
Milike nénit családja különleges figyelemmel, szeretettel, türelemmel és odaadással ápolja.
Isten áldja meg további életüket, családjaikat!
-Vass Ilona-

Címlapkép: Mözsi-Szabó István Betlehemes c. festményérõl készült fotófelvétel
A magyar népszokások karácsonyi ünnepkörének jellegzetes játéka a Betlehemezés. A gyerekek házról házra járnak, és eljátsszák
Jézus születését. A dramatikus játék fõ eleme a pásztorjáték a három fõ pásztorral, fõ kelléke a templom alakú betlehem.
Ezen a festményen a három pásztor jól kiemelkedik a szikrázóan világító havas tájból. Kezükben lámpás. A gyerekek ruházata
igen fontos, hiszen jól mutatja az 1930-as évek fiúcskáinak mindennapi téli viseletét.
-V.I.-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Ráckevei Rendõrkapitányság épületének energetikai
felújítása az Országos Rendõr-fõkapitányság és az Európai Unió
támogatásával megvalósult projekt (KEOP-5.6.0/12-2014-0006)
keretében zajlott le. A támogatás összege közel 100 millió forint.
A felújított épületet 2015. november 24-én a Pest Megyei Közgyûlés képviseletében dr. Vántsa Botond, valamint dr. Öveges
Kristóf r. ezredes, kapitányságvezetõ adta át. A rendezvényen
beszédet mondott Szadai József, a város polgármestere, Huszár
Péter Bence, a Ráckevei Járási Hivatal vezetõje és dr. Mihály

István r. dandártábornok, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje.
A felújítást megelõzõen a rendõrkapitányság épülete energetikai szempontból nem volt kellõen hatékony. A nyílászárók és
a hõszigetelés sem felelt meg a mai kor követelményeinek,
melynek következtében az épület fenntartási költsége magas volt.
A korszerûsítés során megtörtént a homlokzati, a padlás födém,
a lábazati és a lapos tetõ hõszigetelése, valamint a nyílászárók
cseréje és napkollektorok telepítése.
A beruházás eredményeként jelentõs megtakarítás várható az
épület fenntartási költségei vonatkozásában.
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Fotók: Jáki Réka
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Kincsünk az ártézi víz (3.)
Tisztelt Dömsödi Lakosság!
A korábbiakhoz híven szeretnénk Önöket tájékoztatni a képviselõ-testület által támogatott díszkút létrehozásával kapcsolatosan.
Az elõzetes szakhatósági, képviselõ-testületi és bizottsági egyeztetések
után a díszkút a Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca keresztezõdésében, a
„kenyérbolt” elõtti területen kerülne kialakításra. A terv magába foglalja a
közlekedési rend egyértelmû és biztonságos kialakítását, egy gyalogos átkelõ és egy új teresedés létrehozását, amely méltó helye lehet az új díszkútnak.
Fontos tudni, hogy bárminemû kúttal kapcsolatos munka megkezdése
elõtt tervekre van szükség. A tervezésre az önkormányzatnak pályázatot
kell kiírnia. Amennyiben elfogadásra kerül a megfelelõ pályázat és elkészülnek a tervek, ezzel párhuzamosan elindulnak a szakhatósági engedélyeztetési eljárások. Mivel a terület egy jelentõs része a Magyar Állam tulajdona, a legszakszerûbb módon kell eljárni az engedélyeztetésnél.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata a képviselõ-testület 2015. május 27-i határozata alapján pályázatot írt ki a Dömsöd 51. számú fõút és a
Rákóczi út keresztezõdésének rendbehozatalára, illetve díszkút létrehozására, valamint annak vízellátására.
A kiírásra két érvényes pályázat érkezett, a Siengl Kft., valamint az ÚtTeszt Mérnöki Szolgáltató Kft. részérõl. A két érvényes pályázat az alábbi
ajánlatot tartalmazta:
SIENGI Kft.
1146 Budapest, XIV. ker. Thököly u. 58-60.
3.150.000 + áfa
ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft
1115. Budapest, Csóka u. 7-13.
5.025.000 + áfa
összegben.
A képviselõ-testület a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára ezt a pályázatot érvénytelennek minõsítette az összegek nagysága miatt.
Új pályázatot írt ki a dokumentációk elkészítésére, amelyre egy pályázat érkezett 2.990.000 Ft + áfa összeggel az Arkett Kft. 6347 Érsekcsanád, Béke tér 1. részérõl. A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság a beérkezett pályázatot ismételten megvitatta és
javaslattal élt. A kiírt pályázati anyag tartalmát a minimális tervezési feladatokra csökkenti, azaz egy újabb pályázati kiírást készített elõ, melyben
csak azon feladatok szerepelnek, amelyek engedélyköteles beruházásnak

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Mindenkinek meg szeretnénk köszönni, aki 2015. évben valamilyen formában (könyv, ajándékozás) támogatta a könyvtárunkat.
MINDEN KEDVES, ISMERÕSÜNKNEK,
OLVASÓNKNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár munkatársai
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számítanak. A többi tervezési feladat elvégzését a bizottság tagjai vállalták. A díszkúthoz vezetõ vízhálózat megtervezése és engedélyeztetése, az
ahhoz tartozó gépészeti feltételek megteremtése, az 51. sz. fõút Rákóczi
úti csomópont forgalmi rendjének kialakítása, korszerûsítése, a Zrínyi utcai csatlakozás megoldása, parkoló kialakítása. (Mindezt a Magyar Állam
tulajdonát képezõ területen.)
Ezek a tervek nélkülözik a villamos terveket, a parkosítást, a díszkút
megépítését, szolgalmi jog és kertészeti tervek, közmûvek kiváltását.
Ezután nyílt pályázatot írt ki az önkormányzat országos viszonylatban,
amelynek határideje október 28.-a volt.
Erre a kiírásra egy pályázat érkezett be, a NÓVIA Mérnöki Irodától
3530 Miskolc, Rákóczi u. 13., melynek összege 1.800.000 Ft+áfa. A pályázat véleményezése a novemberi bizottsági ülésen megtörtént. A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság úgy döntött, hogy a testület felé azzal a javaslattal él, hogy a pályázat kerüljön érvénytelenné nyilvánításra. Emellett egy új javaslat született, mely szerint
a bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat keresse fel a Magyar Közutat azzal kapcsolatban, hogy az egyébként is veszélyes csomópont áttervezésében legyen segítségünkre. A javaslatot a testület a november 25.-ei
ülésén elfogadta, így a további munka egy új mederben haladhat tovább.
A Daköv Zrt. munkatársait felkerestük azzal kapcsolatosan, hogy az I.
számú artézi kút vizének leágaztatásával kapcsolatosan milyen lehetõségeink vannak, ugyanis a díszkút innen kapná a vízellátást. Elmondták,
hogy technikailag viszonylag egyszerûen, egy külön csõ lerakásával, egy
külön szivattyú beállításával le lehet ágaztatni a kút vizét. A kút Dömsöd
tulajdona. A Daköv-vel szerzõdés keretében lehet rendezni a leágazással
kapcsolatos jogi kérdéseket.
Más kérdés, hogy a közelmúltban befejezõdött európai uniós projekt
sok olyan szabályozást von maga után, amely kis mozgásteret és nagy kötöttségeket diktál. Emiatt a szokásosnál lassabb lesz ennek a tervnek a kivitelezése. Az artézi víz tervezõi feladataival kapcsolatosan a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek a Magyar Állam hozzájárulásával történhetnek meg.
Mindennek kezdete azonban egy megfizethetõ összegû terv, amely
alapján elindulhat egy folyamat. Ezt kell elfogadnia a testületnek a novemberi ülésen.
Szabó Andrea képviselõ
Tarr-Sipos Zsuzsa településmérnök, a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság külsõs tagja

„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
Wass Albert

Ü N N E P I N Y I T VA TA R T Á S !
Az OMK ÉS A KLUCH RÓZSA NAGYKÖZSÉGI
KÖNYVTÁR
2015. DECEMBER 19-TÕL (SZOMBAT) –
2016. JANUÁR 4-IG (HÉTFÕ)
ZÁRVA TART.
MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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Választások az Ipartestületben
Ismét eltelt öt év, amely a Dömsödi Általános
Ipartestület életében jelentõs változásokat hozott.
November 6-án gyûlt össze a tagság tisztújító
közgyûlésre. A választási procedúrát megelõzõen Tóth Sándor elnök beszámolt a 2015-ös év
változásairól, eseményeirõl. Komoly eredményként könyvelhetjük el, hogy székházunkat idén
felújíthattuk. A megújult belsõ visszaadta az
Ipartestület régi arculatát, kulturált és esztétikus
környezetet biztosít rendezvények lebonyolításához. Ezt követõen megemlékeztünk az Ipartestületünk újraalakulásának 25 éves évfordulójáról.
A 25 éves folyamatos tagsággal rendelkezõ tagjaink oklevelet kaptak. Valamennyiünk számára
meglepõ volt, milyen magas azoknak a száma,
akik 25 éve tagjaink. Negyed évszázad
telt el, amely jelzi az idõ gyors múlását.
Majd Tóth Sándor az alapszabály módosításának szükségességét ismertette,
amit a közgyûlés egyhangúlag elfogadott. Következõ napirendi pont a tisztújítás volt. A szép számmal összegyûlt
tagság meghatódva hallgatta Tóth Sándor elnök búcsúzó szavait, aki 25 éven
át állt az Ipartestület élén a tagság osztatlan bizalmát élvezve. Személye viszszavonhatatlanul összeforrt a Dömsödi
Ipartestület nevével. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége, a dömsödi iparossághoz való hûsége a nagy elõdök
sorába emeli õt. A választási eljárás szabályainak ismertetése után kezdõdött a szavazás.
A szavazatszámláló bizottság tagjai összesítették
az eredményeket, a tagság döntése alapján az
alábbi eredmények születtek:
A Dömsödi Általános Ipartestület elnöke:
Muzs János
elnökségi tagok: Szabó Andrea
Madarász Ferencné
Bõdi Endre Zsigmondné
Csiszár György
póttagok:
Kovács Zoltán
Klenánczné Tóth Judit
A Felügyelõ Bizottság elnöke:
Imre Lászlóné
tagok:
Gáspár Ferenc
Markóné
Zöldág Ágnes Ibolya

A választási eredmények ismertetése után az
elnökség tagjai megköszönték Tóth Sándor leköszönõ elnök munkáját, és sok sikert kívántak
Muzs János személyében az új elnöknek. Egy
nagy torta jelképezte azt az egységet, amely
több mint száz éven keresztül a dömsödi iparosság összetartását jelentette. Nem várunk feltétlen anyagi vagy egyéb elõnyt attól, hogy e testület tagjai vagyunk. Azért szeretünk ide jönni,
mert jól érezzük magunkat ebben a közösségben. Ez már bõven elég ok arra, hogy idõrõl idõre találkozzunk, õrizzük hagyományainkat,
képviseljük az iparos munka tisztességét.
Adózva az elõdök tiszteletének, kiállítást
rendeztünk be dömsödi mesterek szerszámai-

ból, eszközeibõl, amely arra hivatott, hogy a
felnövõ ifjak számára képet nyújtson régi korok mesterségeibõl.
Ha a kiállítás tárgyaira pillantunk, felidézünk egy darabka múltat: ódon szagú kis mûhelyeket, rég elfeledett tárgyakat.
A közgyûlés hivatalos része után következett a közös vacsora, majd meglepetésként a régi színpadra berendezkedett Zenit
zenekar kezdte hangolni hangszereit. Egy
gondolat hozta létre újra ezt az együttest,
amely gondolat megelevenítette a régi tagságot. Mondhatni egyedülálló példa ez a kis
csapat falunkban. Nem adták fel a régi álmot, újra zenélni kezdtek. Ezzel azt bizonyították, hogy a mai siker- és pénzorientált

világban helye van még olyan
dolgoknak, amelyet nem pénzben
mér az ember. Sem elõrejutás,
sem befolyás nem tud olyan örömöt szerezni, mint egy jó baráti
közösség. Ahol együtt van jelen a
próbákon a kemény munka, az
idegfeszítõ teljesítmény a nevetéssel és a jókedvvel. Mindezeket
az erõfeszítéseket semmi nem jutalmazhatja nagyobb ajándékkal,
mint egy jó közönség. Ezzel itt
nem volt baj. Régi kedves dalok
szólaltak meg a hangszerekbõl,
amelyek mosolyt csaltak az arcokra és felidéztek régi szép emlékeket. Mindenki velük énekelt…
Szeretnénk megköszönni a zenekar tagjainak, hogy velünk voltak, jó hangulatot hoztak, újra élõvé tették az Ipartestület otthonát.
A zenekar tagjai: Mikus Lajos, Bajnóczi József, Miskolczi Ferenc, Ispán Zoltán, Tóbisz
László, Nagy Gábor.
Végezetül szeretnénk hívni mindazokat a
dömsödi iparosokat és kereskedõket, akik
még nem tagjaink, vagy tagjaink, de nem
vesznek részt mindennapjainkban, hogy jöjjenek közénk, hozzák el mesterségüket, tudásukat, tartozzanak közösségünkhöz.
Reméljük, az alábbi képek kedvet adnak
ehhez!
Szabó Andrea
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J Nálunk mindig történik valami… J
Pillanatok az alsó tagozat életébõl!
Novemberben történtek:
November 25-én a taksonyi matematika versenyen vesz részt az alsó
tagozat öt tanulója: Lacza Hanna, Kakas Bence és Slezák Péter, NagyMolnár Martin és Sas Zsuzsi. A kunszentmiklósi matematika és magyar
versenyen is több harmadikos és negyedikes indul, az eredményekrõl
majd késõbb adunk hírt.
November hónapban a két harmadik osztály is meglátogatta a Magyar
Festészet Napjához kapcsolódó két idõszaki kiállítást a dömsödi gyülekezeti házban és a képtárban. Az egyiken Mözsi-Szabó István képeit tekintették meg, a másikon pedig Szurcsik János mûveivel ismerkedtek. A tárlatvezetést ezúton is köszönjük Vass Ilonának!
A 3. c osztályosok a múlt héten helytörténeti tematikus foglalkozáson
és múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, nagyon szépen köszönik Jancsó Attilának és Sallai Juditkának!
Most jöttek el meglátogatni az elsõsöket az óvónõk. „A Dömsödi
Széchenyi István Általános Iskolával az eddigi hagyományokat figyelembe véve pozitív kapcsolatot erõsítünk, így tettük ezt az elmúlt napokban is,
amikor a Dömsödi Nagyközségi Óvoda dolgozói látogatást tettünk az elsõ osztályosoknál. Megfigyelhettük az elõzõ évi nagycsoportosainknak
órai munkáját. Nagy izgalommal készültünk mi is és a gyermekek is erre
az alkalomra. Az iskola vezetõsége és tanítói nagy szeretettel fogadtak
Bennünket. A gyermekek is és mi óvó nénik, dadus nénik is örültünk az
újbóli találkozásnak. Az órán a kis elsõsök figyeltek a tanító nénire, kéréseit teljesítették, a feladatokat elvégezték. Sokat fejlõdtek minden területen ez alatt a pár hónap alatt. További sok sikert kívánunk a gyermekeknek és a tanító néniknek.”
Pergel Renáta óvónõ
Novemberben tartották a sportnapot is az iskolában! „Nagy sportágválasztó. A Diákszövetség patronálásával Dömsödön is sor került a
sportágválasztóra. Béczi János testnevelõ tanár szervezésében négy sportág mutatkozott be a település sportcsarnokában. Az alsó tagozatos gyerekek megismerkedtek a kosárlabda, kézilabda, foci és a kajak-kenu sporttal. Betekintést nyerhettek a sportágak munkáiba. Újdonság volt számukra az idén megalakult kajak szakosztály. Lelkesen végezték a gyakorlatokat, érdeklõdtek a lehetõségekrõl. Öröm volt látni a csillogó szemeket, a
gyerekek örömét.”
Szabó Gabriella edzõ
Ekkor volt a Mézes reggeli is.
Az idén második alkalommal megrendezett országos kezdeményezés
célja a méhek és az egészséges életmód népszerûsítése, a rendszeres méz-

fogyasztás hangsúlyozása. A rossz étkezési szokások gyakran már gyermekkorban kialakulnak, ezért most az egyik kiemelten fontos téma az
egészséges reggeli volt.
A szervezõk a fentiek mellett külön kihangsúlyozták, hogy a méhek
munkája nagymértékben hozzájárul a környezet védelméhez is.
Napjainkban egyre több egészségügyi problémát okoz a finomított
cukrok túlzott fogyasztásából adódó elhízás és a cukorbetegség, ezért
fontos feladatunk, hogy az egészséges táplálkozásra való nevelést
minél korábban elkezdjük, és ráirányítsuk a figyelmet a mézfogyasztás számos elõnyére.
A „mézes reggeli” napján az iskolában – és idén már az óvodában is – a
gyerekek a helyi méhészek mézeit kóstolhatták. A legnagyobb sikere idén
a selyemfû-méznek és az akácméznek volt, de természetesen volt, akinek a
napraforgó, a repce, a mézharmat, az erdei vagy a hárs ízlett a legjobban.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlott mézeket a helyi családi
méhészeteknek!
A mézeket felajánlották: André Lajos, Ács Ildikó, Csernus László, Gyökeres Ferenc, Ispán Ignác, Keresztes Csaba, Kovács István,
Perger István.
A mézeket kóstoltatták és a helyi méhészeket képviselték a felsõ tagozaton Kovácsné Garbacz Szilvia és Ács Ildikó, az alsó tagozaton Pergerné
Kovács Rita és Ács Gyula. A dabi oviban Ispánné Jutka, az új oviban
Keresztesné Andi.
Még egyszer köszönjük áldozatos munkájukat, és reméljük, hogy minél elõbb tartanak nálunk ismét mézkóstolót.
Néhány alsós osztály színházban is járt: „Hosszas készülõdés után eljött a várva várt nap. Reggel nyolc órakor nekünk nem a tanítás kezdõdött,
hanem felszálltunk a buszra. Sokan eljöttek volna velünk erre a különleges
tanítási napra, de most ránk, a 3. a és a 3. c osztályra várt ez a ritka esemény.
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Már az utazás is nagyszerû volt. Jó idõben, jó hangulatban, néhány új látnivalóval gazdagodva érkeztünk a fõvárosba. A Budapesti Bábszínházba
mentünk, ahol megnéztük Varró Dániel – Presser Gábor szerzõk darabját,
a „Túl a Maszat-hegyen” címû kétrészes bábelõadást. Nagyon megragadott bennünket a színpad, ahogy a szereplõk mozogtak. Volt körülöttük
hullámzó tenger, szálltak a levegõben, táncoltak, eltûntek, elõjöttek. A jók
és a rosszak, a tiszták és a koszosak harcáról szólt a darab. Természetesen a
fõhõs: Andris segítségével megoldódtak a problémák. A zene is magával
ragadott mindenkit.
A kezdõ dalt már mindannyian tudjuk:
„Röpülj hajó! Röpülj hajó!
Csak a jónak legyen ma jó.
Aki rossz annak vacak legyen
Túl a Maszat-hegyen.”
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Jó lenne máskor is ilyen tanítási napokon együtt lenni, élményeket
szerezni.”
Balázsné Dani Erzsike tanító néni
November végén látogatott újra iskolánkba rendhagyó zeneórát
tartva kicsiknek Dóbiás Péter.
A karácsonyra készülõdve a Diótörõt mutatták be a gyerekeknek.
Ne felejtsék el, hogy december 11-én délelõtt a Bíró utcai iskola
udvarán Adventi vásárt tartanak az ott tanuló osztályok!
Mindenkit szeretettel várnak a maguk készítette ajándékokkal!
Mindehhez garantálják a karácsonyi hangulatot!

10
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Esztergályos ipari tanulóként országos elsõ helyezést kapott
– Belencsik Mihály –
A közelmúltban elhunyt, dömsödi születésû Belencsik Mihály
Csepelen tanult esztergályosnak. Tanuló évei alatt országos versenyen elsõ helyezést ért el. A fotófelvételen Belencsik Mihály látható,
amint az esztergagépen dolgozik (1958).
1961-ben az országos verseny eredményes elismeréseként díszoklevelet, plakettet, karórát kapott, és egy kéthetes NDK-s utazáson
vehetett részt. A díszoklevelet, plakettet és annak szövegét alább közöljük.
Az inaséveket követõen is a szakmában maradt, Csepelen dolgozott. 1967-ben alapított családot. Ettõl kezdve a Kiskunsági Állami
Gazdaságban dolgozott, késõbb pedig a Dózsa Tsz-ben. 1990-ben
ment nyugdíjba.
Díszoklevél szövege:
1919
1957
KISZ
A szakma kiváló tanulója
Díszoklevél
Hazánk felszabadulásának 16. évfordulója
tiszteletére rendezett
„Szakma kiváló tanulója”
országos versenyen az esztergályos szakmában
Belencsik Mihály ipari tanuló
I. helyezést ért el
Budapest, 1961. április hó

Plakett szövege:
A szakma kiváló tanulója országos versenyen
elsõ helyezést ért el.
1961. április

Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…
REKVIEM AZOKÉRT, AKIK VISSZAKAPOTT ÉLETEMNEK ÉRTELMET ADTAK
Kedves irodalmi alakjaim sokszor eszembe jutnak. Mostanában köztük
éltem szinte, s e néhány hónap alatt majdhogynem barátokká lettünk. Velem voltak a nappalaimban, és elviselhetõvé tették zaklatott, álmatlan éjszakáimat is. Egy sima köszönöm nem elég, ezért én a magam módján fejezem ki a hálámat nekik.
Úgy rögzültek a tudatomban, hogy homlokukon ott pislákolt a küldetéstudat, amely halvány pásztákban engedte megvilágítani koruk szuroksötét tárnáját.
Ha botladozva, esve-kelve, akár térden csúszva a bányavíz iszapjában,
de keresték a kincset. Néha leltek is egy parányit, amikor erejük megfeszítésével fellökték magukat a napfényre, megszemlélték a véresre karistolt
tenyerükön fekvõ leletet, csak bólintani tudtak. „Ez az!” Mit számít, hogy
remeg a láb, a torkukban zakatol a szív, s a tüdõ alig tudja bepótolni a tárnában elszenvedett légszomjat?
„Futásunkat megfutottuk” – teljesítve a cél. Egy barátom véleménye
szerint csak vakmerõ ember menjen ismeretlen körülmények közé, fittyet
hányva mindenre, a rá váró veszélyre, esetleges halálra – csak így érdemes – ez a bátorság.

Szerintem pedig aki vakmerõ, az nem bátor, hanem kalandor. Bátor az,
aki fél. Fél a vaksötét ismeretlentõl, az expedíció sikertelenségétõl, hogy a
markában felhozott valami nem lesz más, mint egy marék iszap, számára
ráadásul egy kéz-lábficam – grátisz. Mindezen visszatartó erõk azonban
mégse tartják vissza. Még a józan ész sem, ami persze addigra már rég nem
józan, mert majd’ szétfeszíti a dübörgõ vágy, lemenni a mélybe. Fél ugyan
embertelenül, de mi az az esetlegesen megtalálható kincshez képest?
Félholt a félelemtõl, mert felmérte az esélyeit, s azok bizony oly gyengék, hogy jobb lenne egy lépést se tennie – de leereszkedik, mert minden
azt parancsolja benne: menj! Ez a bátorság!
Az én kedveseim, akikrõl eddig írtam, mind ezt tették, mind ilyenek
voltak, és hogy soha nem feledhetõk, arra életmûvük a garancia. Mennyi
szorongás, félelem kellett ahhoz a bátorsághoz, ami megteremtette azt
bennük!
Mondtam már, sokszor eszembe jutnak. Gyakran látom õket elcsigázottnak, toprongyosnak, a végsõkig reményvesztettnek. De agyongyötört kezükben ott a MÛ, ott a jutalom, homlokukon pedig szikrázik az isteni fény.
Dömsöd, 2015. január 22.
Szoóné Bodrogi Emõke
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
A november fõként felkészüléssel telt az iskola hagyományos rendezvényére, a Dömsödi Mûvészeti Napokra.
19-én a mûvelõdési házban Bencze István polgármester nyitotta meg
az ünnepi eseményt. A mûsorban zenész növendékeinken kívül bemutatkoztak tanáraink, valamint a Ju és Zsu Társulat tagjai.

Gézengúz utánpótlás
(Több kép a következõ számban.)

Horváth Petra

Imre László

Társastáncosaink, Pék Bianka és
Kolompár Dániel egy keringõ koreográfiát mutattak be, az iskola
kisegyüttesének hangszeres kíséretére.
20-án a képzõs növendékeink
ékszereket készítettek kézmûves
foglalkozás keretein belül a mûvészeti iskola épületében.
21-én a hagyományos táncos
rendezvényünkön társastáncos növendékeink mutattak be remek
programot mindenki örömére.
A mûsorban fellépett Bot Gábor énekmûvész, aki csodálatos
hangjával elkápráztatta a közönséget. Külön öröm, hogy az egyik
énekszámban Mihó Diána tanárPék Bianka és Kolompár Dániel
nõ is bemutatott egy gyönyörû
koreográfiát.
Felkészítõ pedagógusok: Bellák Miklós, Berki Artúrné,
Brusztné Firnigl Judit, Csernov
Miklós, Donec Szergej, Hajba
Áron, Halassyné Székely Orsolya, Jeneiné Bartha Lívia, Kanderka Andrea, Kovács Ferenc,
Mihó Diána, Somos András.

Köszönet nekik és növendékeiknek a csodálatos mûsorért!
Köszönöm a rendezvény támogatóinak, hogy anyagilag is támogatták
iskolánkat:
Ács József és családja, Alcohol System Kft., Bankházi Pálinkafõzõ Bt.,
Barkácsbolt, Bot Gábor, Bõdi család, Célpont(y) Horgász Üzlet, Cupákos
Állateledel Üzlet, DICK Kft., Dobos György, Dömsödi Gazdabolt, Dr. Katona Ágnes, Faragó ABC, FLOYD-LINE KFT. KÉKDUNA KISVENDÉGLÕ, Földi Krisztina, Frézia Virág Üzlet – Varga Szabina – Kiskunlacháza, Harmónia – és Stílus Szalon – Kiskunlacháza, Hat Testvér Fogadó, Horgász Univerzum – Kiskunlacháza, Horgos-gombos játék – Jakos
Boriska, Jancsó Anna, Juhász család, Juhász Terézia, Kamra Béta Bt., Kapitány Cukrászda, Karina – Szilvia Kft., Katona Antalné, Klszák Tamás és
családja, Kovács Évi és Rátkai Tamás, Matula Bettina, Matula Gabriella,
Mezei Fanni, Mizsei Beáta, MY BEAUTIQUE – Ráckeve, P + P Kft.,
Petibolt Kft. – Kiskunlacháza, Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ, Polgármesteri Hivatal dolgozói Varsányi Antal irányításával, Regina
Használtruha és Bútor – Kiskunlacháza, Rüsics István, Sáfrán és Társa Kft.
– Kiskunlacháza, Sámson Család, Sipos Sörözõ, Sipos Vegyesbolt, Sport –
Divatáru – Sallainé Zöldág Judit, SZILVI-A Bolt, Tarr Istvánné és a Konyha dolgozói, Tündérkert Virág és Cserje – Kiskunlacháza, vas- és színesfém felvásárlás – Kolompár Lajos, Vas Mûszaki- és Villanyszerelés Bolt –
Kiskunlacháza, Vass Sándor – Kiskunlacháza, ZÖLD–ES Kft. – Ráckeve.
29-én este zenész növendékeink énekeltek és hangszeren játszottak az
adventi gyertyagyújtáson Donec Szergej tanár úr kíséretével.
30-án Ráckevén a körzeti népdalversenyen vett részt Liptai Melitta és
Tóth Ilona növendékünk. Melitta bronz minõsítést ért el. Gratulálok
mindkettõjüknek!
Nemsokára vége az évnek, közeledik a karácsony. Iskolánk a hagyományos adventi koncerttel készül az ünnepekre. A koncertre szeretettel
meghívok minden kedves érdeklõdõt!
Köntös Ágnes igazgató

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskola

ADVENTI
MÛSORÁRA
A rendezvény helye és ideje:
Petõfi Sándor OMK

Kolompár Izabella
és Zsákai László

Bot Gábor énekmûvész

2015. december 13. (vasárnap) 15 óra
A mûsorban fellépnek a zenei tanszakos növendékek.
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SÉRELMEK A
PSZICHIÁTRIÁN
Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Kisherceg Gyerekházunk évvégi híradása
A kedves olvasó a 2015-ös esztendõ utolsó gyerekházas híradását tartja most a kezében. Ezúton köszönjük meg a felelõs kiadónak és szerkesztõnek, hogy egész évben rendszeresen hírt adhattunk programjainkról, rendezvényeinkrõl, gyerekeinkrõl az újság hasábjain. Adventi készülõdés, Mikulás-napi
ünnepségek, karácsonyi hangulatú alkotó s örömteli foglalkozásaink lassan véget értek. Elérkezett a
számadás, összegzés ideje, végigtekintünk megvalósult terveinken, eredményeinken. Köszönettel tartozunk szakmai partnereinknek: védõnõk, gyerekorvos, óvoda, gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat
munkatársai, mûvészeti és általános iskola, könyvtár és mûvelõdési központ dolgozói, önkormányzati
vezetõk, tisztségviselõk az év folyamán sokat besegítettek a gyerekházas munkánkba. Külön köszönettel tartozunk az Önkormányzat vezetõinek a gyerekházunk melletti autóparkolóért és az ablakunk elõtti járdáért, mely' bizonyára a közmunkaprogram keretében valósult meg. Településünk lelkes adományozói virágokat, könyveket, ruhákat, ülõgarnitúrát, bútorokat, játékokat s ehetõ finomságokat hoztak
önzetlenül kisgyerekeink örömére. A Kisherceg Rózsája-díj odaítélésével, ünnepélyes átadásával évértékelõ rendezvény keretében hálával megköszönjük odaadó jóságukat, gondoskodásukat, pártfogóink támogató segítségét. Reméljük, az önkéntes segítségükre ezután is számíthatunk! Jó hír: pályázatot
nyertünk játékkészlet- és szolgáltatás fejlesztésére. Továbbra is folytatódik a gyerekház programunk,
mely’ nagy esélyegyenlõségi elõnyt jelent településünk életében. Karácsonyra meghitten szép, felemelõ, családias melegségû
együttlétet, ünnepi terített asztalt,
almát, halat, ajándékokat, gyerekörömben gazdag, békességben, megértésben, odafigyeléssel
megtelt pillanatokat, mesélõs, vidám, boldog napokat kívánva az
új esztendõre: Még 1000 Év
Dömsödért Egyesület, Kisherceg
Gyerekház munkatársai
(n.-s.m)

Ha családtagja, barátja, ismerõse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián,
jelezze panaszát az alábbi elérhetõségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-3305384.
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
***

PSZICHIÁTRIAI
SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-3305384.
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Kútfúrás 110-es
csatornacsõvel –
garanciával.

06-30-964-0485

Vásárnaptár

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

December 13. Dabas
országos állat- és kirakodóvásár
December 13. Dunaújváros
országos kirakodóvásár
December 20. Dunaújváros
országos kirakodóvásár
December 26. Nagykõrös,
András-napi vásár
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ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!
Elõször is ezúton szeretnék BÉKÉS, BOLDOG, ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ
ESZTENDÕT kívánni!
A KARÁCSONY NEM CSUPÁN EGY NAP! A KARÁCSONY
EGY ÉRZÉS, A SZERETET ÉRZÉSE, igy azt kívánom, hogy mindenkinél legyen MINDEN NAP KARÁCSONY!
Ahhoz, hogy mindennap szeretetben, békességben, biztonságban élhessenek, szükség van embertársaik közelségére, illetve embertársaiknak
arra, hogy szeretve, elfogadva érezzék magukat az év minden napján.
Mindezek csak akkor megvalósíthatóak, ha nincsenek elõítéleteik, képesek feltétel nélkül elfogadni másokat.
Az elõítéletek tulajdonképpen szoros összefüggésben vannak társadalmunkban a közvélemény, hiedelmek és sztereotípiák, befolyásolás, megalkuvás, szocializáció és tágabb kulturális környezetünkkel kapcsolatosan
kialakult viselkedési formákkal. Ez is személyiségük fontos eleme. Ez
megjelenik életükben szóbeli elõítéletesség vagy hárítás, elkerülés, kirekesztés, de akár agresszió formájában is.
„Az elõítélet gyakran úgy kezdõdik, hogy bizonytalannak érezzük magunkat. Ahhoz, hogy javítsunk a közérzetünkön, olyan emberek közelségét keressük, akik úgy néznek ki, úgy gondolkodnak és úgy viselkednek,
mint mi. (...) A külsõ eltérésektõl eltekintve mind ugyanazt akarjuk.
Mindannyian békére, biztonságra vágyunk kívül és belül, és keressük a
lehetõséget, hogy szeretetet adjunk és kapjunk.” Daniel Gottlieb
Vajon kiiktathatják-e életükbõl az elõítéleteik megnyilvánulását
(már ha vannak)?
Ezúttal erre a kérdésre kaphatnak választ a következõ teszt elvégzésével.
TESZT
1. Úgy vélekedik, hogy társadalmunkban nem minden ember egyenrangú?
2. Úgy gondolja, hogy a férfi és a nõ nem egyenrangúak?
3. Meggyõzõdése, hogy a nyugdíjas korosztály már nem hasznos tagja
társadalmunknak?

Állatorvosi tanácsok
Ehet-e csontot a kutya?
Az elmúlt hetekben a disznóvágások szaporodásával egyre több esetben kellett szorulásos
kutyát kezelnem, ezért gondoltam, hogy írok
néhány gondolatot a csontetetésrõl.
Ha feltesszük azt a kérdést, hogy mi a kutyák
kedvenc étele, szinte mindenki gondolkodás nélkül rávágja: hát a csont. Ezzel a kutyatartók
többsége is egyetért, hiszen aki életében valaha
tartott kutyát, az pontosan tudja, hogy az ebek a
koruktól, nemüktõl és fajtájuktól függetlenül
mennyire imádnak csontokat ropogtatni, hurcolászni, vagy a kert egy eldugottabb részén elásni.
Akármennyire elterjedt az a hagyományos
nézet, hogy a kutyának csont való, nagyon sok
probléma adódik a helytelen csontetetésbõl. A
nem túlzott és megfelelõen megválasztott
csont vagy csontdarálék élettani hatása ugyanakkor kedvezõ, hiszen a csontok táplálóanyagtartalma nagy, kiváló ásványianyag-forrás, jó
fogtisztító, és hasznos a bélsár megfelelõ állagának kialakításához. A megfelelõen kemény

4. Úgy véli, hogy egy gyerek alárendeltje a szüleinek?
5. Hajlamos arra, hogy embertársainak csak egy bizonyos jellemvonását vegye észre: vagy csak a
jót, vagy csak a rosszat?
6. Meggyõzõdése, hogy csak az Ön vallása vezethet a megváltáshoz?
7. Úgy érzi, az a helyes, ha nem bízik meg senkiben?
8. Úgy gondolja, hogy aki nem rendelkezik magas fokú végzettséggel,
az nem elég intelligens?
9. Zavarja-e, hogy egyesek családi állapota: „élettárs”?
10. Úgy véli, hogy a diplomás emberek beképzeltek?
11. Azt hiszi, hogy a gazdag emberek tisztességtelenül szerezték vagyonaikat?
12. Lekicsinylõen viselkedik a korlátozott anyagi körülmények között
élõ emberekkel?
13. Úgy gondolja, hogy saját szakmai területén Ön a legjobb?
14. Úgy véli, hogy minden mûvész bohém életet él?
15. Úgy érzi, hogy az Önnel azonos csillagjegyûek személyisége hasonló?
16. Gyakran érzi azt, hogy nem képes egyes akadályokat leküzdeni?
17. Úgy gondolja, hogy az Ön munkája a legértékesebb?
18. Hajlamos arra, hogy embertársainak csak a hibáit, illetve csak az értékeit mérlegelje?
19. Egyetért-e azzal a kijelentéssel, hogy „inkább alacsonyra kell tenni a
mércét, így elkerülhetõek az esetleges csalódások”?
20. Úgy gondolja, hogy a pirospozsgás arcú ember nagyon egészséges?
Kiértékelés:
Ezt a tesztet nem pontozzuk! Minden Igen válasz elõítéletet sugall!
Minél több Igen válasza volt, annál nehezebben képes alkalmazkodni a
családjához, barátaihoz, munkatársaihoz, beilleszkedni a közösségbe, sikereket elérni, merni nagyot álmodni, céljait valóra váltani, és nem utolsósorban szeretni az életben!
forrás: V. Bodó
Biricz Márta Enikõ Mester okl. pszichoterapeuta

bélsár hatására a bûzmirigy jól és könnyen ürül.
Nagy mennyiségû csont etetése azonban bélsárpangást, bélsárrekedést okoz, ennek kezelése
nagyon kellemetlen a kutyának, nemritkán mûtéttel orvosolható csak. Ritkán, de elõfordulhat
a vastagbél falának repedése is, amely rendszerint fatális szövõdménye egy súlyosabb bélsárrekedésnek.
A másik probléma az éles, szilánkosra törõ
csöves csontokkal van, amelybõl akár egy lenyelése esetén is átfúródhat a vékonybél fala.
(Fõleg pulyka-, kacsacomb, karaj, illetve bármilyen éles, szilánkosra törõ csont veszélyes.)
Összefoglalva a kutyának adható teljesen átfõtt
farhát, csirkenyak, csõr nélküli csirkefej, bármilyen lapos csont. Ha nem tudja összeroppantani,
akkor nagyobb darab fõtt sertés velõscsontok is.
Ilyen nagy csontok jó hatásúak sokat egyedül hagyott, unatkozó kutyáknak is, illetve súlyfölösleg
esetén is hasznos. Érdemes fiatalabb állatok
csontjait aadni, ezek rendszerint puhábbak.
Idõs vagy egészen kis testû kutyáknak azonban még az elõbb felsorolt csontok is csak nagy
óvatossággal adhatók.
Néhány állateledelboltban kaphatók olyan
húsos-csontos darált eleségek is, melyek telje-

sen homogén, nem szilánkos formában tartalmaznak csontot. Megfelelõ mennyiségben, fõve ezek veszély nélkül etethetõk.
Fontos és gyakran felmerülõ kérdés a csont
etetésével kapcsolatban, hogy nyersen, félig
vagy jól átfõzve, esetleg sütve szabad megetetni
az állattal. A legfontosabb tudnivaló az, hogy a
húsokhoz hasonlóan a csontot sem szabad nyers
formában adni a kutyának, mert olyan, a fõzés
vagy a sütés hatására elpusztuló fertõzõ ágenseket tartalmazhatnak, amelyek nemcsak az állatot, hanem a vele együtt élõ embereket is megbetegíthetik. Mindenfajta hõkezelést követõen a
takarmányok, így a csont és a hús emészthetõsége is jelentõsen javul. A csont mindemellett a
fõzés hatására kevésbé, a sütés hatására azonban jelentõsebb mértékben puhul, ami a kutya
számára könnyebben fogyaszthatóvá és kevésbé szilánkosra törõvé alakítja. Kiegészítve valamilyen energiahordozóval (pl. fõtt rizs, fõtt tészta) és egy kis rostforrással (búzakorpa, zöldségfélék) teljesértékû, nagy táplálóértékû eledelt
készíthetünk kedvencünk számára.
Tehát csontot etetni szabad a kutyával, csak
nem mindegy, hogy milyet, mennyit és hogyan.
dr. Siket Péter állatorvos
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Te j t e s t v é r e k
– festõk, grafikusok, szobrászok –

Csohány Kálmán grafikus, illusztrátor, festõ, kerámikus

90 éves a magyar
rádiózás
A magyar rádiós mûsorszórás 1925.
december 1-jén indult meg hivatalosan.
Ebbõl az alkalomból emlékezünk Dömök Gáborra, az egyik utolsó legendás
bemondóra. Hangja, különleges orgánuma emlékezetes a rádióhallgatók számára. 1953 és 1995 között gyakran lehetett hallani, ahogyan konferálta, beolvasta az aktuális híreket.

Varjak és galamb

1925-ben született Pásztón, ahol napjainkban életmûvének jelentõs részét õrzi a róla
elnevezett Csohány Kálmán Galéria.
1947 és 1952 közt tanult a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán. A „tejtestvérek” közül már bemutatott Szurcsik János, MözsiSzabó István, Ujváry Lajos a háborút követõ
idõszakban ugyanúgy itt tanultak (s majd késõbb a többieknél is látni fogjuk). A „tejtestvérek” egymáshoz való kötõdése részben innen indult, ami késõbb a közös alkotótáborokban s pályájukon egyre jobban elmélyült.
Csohány Kálmán munkásságának sokrétûségét tükrözik kerámia munkái, rézkarcai, tusrajzai, könyvillusztrációi, festményei. Legjelentõsebb elismerései: 1964-ben és 1967-ben
Munkácsy-díj, 1970-ben Tornyai-plakett.
Köztéri munkái közül néhány:
1959 Fót, Gyermekváros Egészségházának váróterme, mázas kerámia.
1960-61, Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinika elõcsarnoka, majolika.
1962 Szekszárd, kórházi étterem, mázas
kerámia.
Mûvészetében megjelennek a népi szimbólumok: madarak, kapuk, szárnyas angyalok.
Csohány Kálmán mûveinek elemzésében
Shah Gabriella kitér a madár jelentésére. E
szerint a madár mindig az adott helyzetnek
megfelelõen szimbolizálhatja Csohánynál
vagy a szerelmet, vagy mint a földi és égi vi-

lág összekötõ alakját. A kapu az újjászületés,
az égi születés szimbóluma. Szárnyas angyalai az erõt, a felemelkedést szimbolizálják.
Mûvészetének meghatározója az egyszerû
és erõteljes vonalvezetés.

Kis betlehemes
Csohány Kálmán 1968-ban így ír: „Úgy élek már,
ahogy a rajzaim mutatják
Fehér
fekete.
Fehér
fekete.
Átmenet nincsen közöttük.”
Érzékenysége az õt körülvevõ világ iránt
munkáiban jól tükrözõdik, melyeket a jellegzetes népi motívumok felhasználásával jelenít meg.
Õ így alkotott Magyarul.
-Vass Ilona-

1990-ben a szakma helyzetérõl így
vélekedett:
„Nem is vitás ez, hogy a bemondó
ember a mikrofon mögött is, és akár
mosolygós vagy nem mosolygós hangon
szólal meg, a lényeg az, hogy elfogadják
tõle amit mond. Ez a szakmánk, nekünk
az a dolgunk, hogy amit olvasunk, amit
elénk tesznek, azt a hallgatók fogadják
el. Minden bemondó munkájának ez az
alfája és az omegája. És az a baj mind a
mai napig – még ebben az alternatív
világban is – hogy a szakértõk, a fõnökeink nem veszik észre, hogy mennyire
kihasználatlanná vált a bemondói társaság, azért mert más felé kanyarodtak
a politikai és egyéb meggondolások
miatt. Nem a profikkal dolgoztatnak,
hanem utcáról beugró dilettánsokkal.”
(Forrás: YouTube)
A népszerû rádióbemondót szoros családi, rokoni szálak kötötték Dömsödhöz.
Gyakran megfordult településünkön.
2010-ben, 77 évesen hunyt el. Településünkön, a Dabi temetõben helyezték
örök nyugalomra.
Összeáll.: -V.I.-
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Hagyományaink
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ 2015. december havi programjai
2015 . december 10-én 8,00 órától –
16,00 óráig (csütörtök)
HASZNÁLT RUHÁK ÉS CIKKEK
BÖRZÉJE
Érdeklõdni a 06-24-533-265-ös
telefonszámon.
Helye: O.M.K.
***
2015 . december 13.án 10,00 óra
(vasárnap)
A dömsödi református templomban
Adventi Istentisztelet.
Énekelnek: ÓCSAI JULI és vendégei.
***
2015 . december 13.án 15,00 óra
(vasárnap)
Adventi hangverseny a Dezsõ Lajos
AMI rendezésében
Mindenkit szeretettel várunk!
Helye: O.M.K. Nagyterem
***

2015. december 14. (hétfõ) 13,30 órától
Kedves Dömsödi Nyugdíjas! Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata az Oktatási
és Mûvelõdési Központban KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORT rendez, melyre
Önt ezúton szeretettel hívja és várja!
Fogadja el meghívásunkat, hogy közösen
tölthessünk el egy kellemes délutánt,
karácsony jegyében!
Helye: O.M.K. Nagyterem
***
2015. december 18-án (péntek)
18,00 órától
Ünnepi mûsor – Karácsonyi Koncert
Mindenkit szeretettel várunk!
Helye: O.M.K. Nagyterem
***
Békés, Örömteli Ünnepeket
és Boldog Új Esztendõt kíván
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ

Egy kis visszaemlékezés…
Németországban országszerte a szabadban, utcafesztiválokkal ünnepelték a német újraegyesítés 25. évfordulóját. Megtiszteltetés volt számomra-számunkra, hogy a Ju és Zsu Társulat meghívást kapott a Niederbersheim-ban tartott megemlékezésre.
Szeptember 30-án este 19,00 órakor indultunk. A hosszú – de szerencsére zökkenõmentes – út
után másnap délelõtt 10,00 órakor érkeztünk meg Remsfeldbe, testvérvárosunk székhelyére.
A leszállásnál már ismerõs arcokat kerestünk, hiszen több éves ismeretségek, barátságok kötõdtek a testvérvárosi kapcsolaton keresztül.
Ezután hazamentünk „pótcsaládjainkhoz”, hogy kipihenjük az út fáradalmait, és újult erõvel
kezdhessük a másnapot.
A Társulat pénteken és szombaton is másfél órás, nagyon színvonalas mûsorral szórakoztatta a
közönséget, fantasztikus hangulatot teremtve!
Nagyon büszke voltam a gyerekek tehetségére és sikerére!
Hétfõn délelõtt érkeztünk vissza Dömsödre, feltöltõdve, rengeteg emlékkel, részben örömmel,
részben azonban bánattal, mert véget ért számunkra ez a felejthetetlen néhány nap.
Szeretném megköszönni az utazásunkat támogatóknak, akik segítettek és hozzájárultak, hogy
e felejthetetlen élményben lehessen részünk: Knüllwaldi Testvérkapcsolatok Egyesülete, Jörg
Müller polgármester úrnak, Nyerges László barátunknak, Dömsödért Alapítványnak, Nálhi Istvánnak és családjának, Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának és Szomor Dezsõnek.
Köszönjük!
Csikósné Jutka

Több éves hagyomány már, hogy Dömsödön a szüreti mulatság minden év szeptemberében kerül megrendezésre. Ilyenkor öszszegyûlik a falu apraja-nagyja, sokan szeretnének részt venni a jelmezes felvonulásban
és mulatságban.
A rendezvény idõpontja elõtt egy héttel a
kisbíró kidobolja a település több pontján,
hogy mikor, melyik napon és hány órakor veszi kezdetét a vigadalom.
A megállóhelyeken néptánccsoportok, népi muzsikusok adnak mûsort, közben népviseletbe öltözött csõszlányok és csõszlegények musttal, szõlõvel, zsíros kenyérrel kínálják a nézelõdõket. Különösen a gyerekek
szeretik nézni a csikósokat, akik szép lovaikon csattogtatják a karikás ostort.
Erre a rendezvénysorozatra sokan érkeznek a környék településeirõl résztvevõként és
vendégként is. (Kiskunlacháza, Ráckeve,
Apaj; Bács megyébõl pedig: Tass, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton). A mûvelõdési
házak vezetõivel egyeztetve rendezzük e
programot, mert ma már egy-egy településen
csak néhány fogatos gazda él – így a szomszédos falvak fogatosai összeállva adják a
szüreti felvonulást.
Az idei évben is megrendezésre került e
szép hagyományõrzõ program, de sajnos az
Égiek most nem voltak túl kegyesek hozzánk, hiszen egész nap szakadt az esõ, és így
elmaradt a felvonulás.
Minden évben egy közös vacsorára hívjuk
a délutáni programban résztvevõket és a vendégeket. Ezt idén is megtartottuk, a néptáncosok eltáncolták táncaikat, melyeket a megállóhelyeken jártak volna, megválasztottuk a
szüret szépe hölgyeket és elfogyasztottuk a
fenséges szürkemarha pecsenye vacsorát.
S ezt a szép estét szeretném megköszönni
támogatóinknak, mert Nélkülük – a szerény
keretek miatt – nem jöhetett volna létre!
Köszönjük: Pencz Kft.-nek, Dömsödért
Alapítványnak, Nagy Ferenc György vállalkozónak, Kiskun Néptánc Együttesnek,
Dömsödi Borászati Kft.-nek, Bõdi Endréné
Icának, Feketéné Jutkának, Csonka Lajosnak, Szabó Lászlónak, Ju és Zsu Társulatnak, Banya Klubnak, Dobos Györgynek,
Mizsei Beátának és az O.M.K. összes dolgozójának.
Csikós Lászlóné
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Kincseket keresünk
Dab–Dömsöd Históriájához
A Dömsödi Hírnök hasábjain Históriánkból
címmel évekkel ezelõtt olvashattuk falunk történetét 1844–1994-ig.
A sorozat Janus Pannonius gondolatát választotta mottójául:
„Nappal gyújt lámpát, aki a múltat idézi.”
A nagy alapossággal összeállított gyûjtõmunkát D. Nagy Judit és Szabó Andrea végezte.
A 2014-ben létrejött Települési Értéktár Bizottság gr. Széchenyi István szavait tette magáévá:
„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem
fogja pártját nemzetének – nem derék ember.”
Célul tûzte ki, hogy falunk értékeit feltárja,
összegyûjti, megõrzi. Rendszerezett gyûjteményt hoz létre, és méltó, hiteles kiegészítõje
lesz azon írásoknak, melyeket „elõdeinek” tart.
A munka nem látványosan, csendesen folyik. Naponta „kincsekre” bukkanunk, és gyûjtjük a falu értékeit tartalmazó kincsesládába.
E munkához keressük a segítõket, társakat,
kik a település életét, múltját és jelenét jól ismerik, birtokosai régi és új „kincseknek” – szellemi, tárgyi értékeknek. Nehéz körülhatárolni, kinek mit jelent e szó: ÉRTÉK.
Mi megismételjük Vörösmarty kérdését:

„Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs?
Hír!?”
Nos e kérdésre kutatjuk a dömsödiek válaszát. Ha saját életében, családjában, környezetében – egyszóval falunkban van titokként õrzött
emlék, anekdota, kép, feljegyzés, hanganyag,
akkor ezt õrizzük meg közösen, s legyen ez értéktárunk értéke. Apró, de értékes történések
gyöngyeibõl szeretnénk a Dömsödhöz kötõdõ
hûség és a jó emlékek kalárisát létrehozni, azt a
társasházat, melynek apró gyöngyeit elõdeink
örökül hagyták ránk. Mi tudjuk, hogy sok olyan
szikra pattant és pattan településünkön, melyeket nem szabad szunnyadó emlékként kezelni.
A mi feladatunk szítani e szikrákat, hogy effajta
örökségünk értékké formálódjék. A dömsödi
emberek értékeinek örökösei és örökhagyó tagjai vagyunk.
Az emlékezõ tiszteletadás mellett legyen kötelezettségünk értékeink összegyûjtése. Tegyük
ezt amiatt, mert önértékünket a másik emberhez
való viszonyunk adja.
„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak a másban moshatod meg arcodat.”
Intõ figyelmeztetés ez arra, hogy tudásunknak
a másik embert kell szolgálni. Nem egyedül –
kéz a kézben – együtt. A hûség és a jó emlékek
õrzése szubjektív állapot, de a falunkhoz kötõdõ
emlékeknek kapuját ki kell tárni. Mindenki részese legyen emlékezetgyûjtõ munkánknak.

„Kör közepén állok
Körbevesznek jó barátok…”
Néhány hónappal ezelõtt a könyvtárban vidám csevegésre, ismert dallamokat felidézõ zenére lettem figyelmes. A nagyteremben tisztes, õszes
halántékú „öregfiúkból” álló zenekar
próbált nagy lelkesedéssel, Banya-bálra készültek. Hány évesek õk? Tettem
fel önmagamnak a kérdést. Gyors számolással összeadtam életkorukat, s
megdöbbenve megállapítottam: több
mint 300 évesek.
Minden tagjukat ismerem. Kíváncsi
lettem rájuk, Ispán Zolitól megtudtam,
hogy õk a ZENIT zenekar, melynek alapító tagja és vezetõje Bajnóczi József.
A zene szeretetét örökölte, hiszen
édesapja az 1930-as, ’40-es években
tagja volt egy 32 tagú tangóharmonika
zenekarnak, és elõször tõle, majd bátyjától tanulta meg a zene tiszteletét. Micsoda értéket képvisel egy ilyen zenekar a falunkban – gondoltam –, és
meghívtam a könyvtárba egy beszélgetésre a vezetõt. Ez a beszélgetés inspirált arra, hogy írjak róluk, és ezzel is
köszönetet mondjak a ZENIT hangulatot formáló munkájáért.

E beszélgetés kapcsán tudtam meg a
következõket a zenekarról. 1970-ben
alakultak meg. Alapító tagok voltak
Poczkodi István dobos, Kiss Béla gitáros, Kató Antal gitáros, sajnos Õ már
nincs köztünk.
A zenekar „névadója” Poczkodi István volt, a név ZENIT távolsági pontot, csillagot jelent.
A zenekar tagjai már kisgyermekként is nagyon jó barátok voltak. Mesterüktõl, Kis Sándor tanár úrtól tanultak zenélni, majd egyre többet felléptek az iskolával az akkori mûvelõdési
házban, melynek igazgatója Szabó Béla volt. Az iskola szülõi munkaközösség vezetõje, Frank Józsefné (Ili néni)
ösztönözte õket, hogy az iskolai rendezvényeken zenéljenek. Így kezdõdött a zenekar pályafutása.
Sajnos személyesen ezeket az embereket nem ismertem, de feltûnt,
hogy ennyi év után is milyen tisztelettel és szeretettel emlékeznek rájuk.
Mindenkit érdekelhet, hogy milyen
életérzések motiválták e fiatalokat,
hogy rockegyüttes alapítsanak? Mi-

Idézze fel nagyszülei, szülei elbeszéléseit, porolja le a padlás õrizte emlékeket, tekintsen be a régi fiókok mélyedéseibe, és tárja fel szíve titkait.
Szeretettel várjuk a segítséget nyújtó kezeket,
melyekben a Dömsödhöz kapcsolódó értékek,
történetek, tárgyak, képek, hagyományok lapulnak. Így válhat közös munkánk eredménnyé, az
eredményhez vezetõ úttal válik teljessé, s így
igazoljuk, hogy nincs nagyobb öröm, mint
együtt örülni egymás sikereinek.
A közös munka reményében…
Elérhetõségünk:
Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
2344 Dömsöd, Béke tér 1.
Tel.: 06 24 519 711
Dömsödi Települési Értéktár Bizottság
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lyen élethatások kapcsán jutottak el álmaik
megvalósításához? Vajon a mai emberekrõl a
következõ generáció hogy fog emlékezni?
Hihetetlen, de az ifjúság nyugati könnyûzenét elõször csak külföldi rádiók adásaiban hallgathatott, majd amikor a ’60-as évek elején
megalakultak az elsõ hazai beatzenekarok (Illés, Metro, Omega), már a koncertek élményében is részük lehetett. Az öltönyt felváltotta a
farmer, a rövidre nyírt, fésült frizurát a hosszúra
növesztett „háré”.
A ’70-es és ’80-as évekre mellettük felnõtt
egy keményebb rockot játszó zenészgeneráció
(EDDA, P. MOBIL).
A rádióban és a televízióban is elfogadottá
vált a mûfaj, pl. Csak fiataloknak, Egymillió
fontos hangjegy c. mûsorok. A könnyûzenében
is érvényesült a 3 T (Tûr, Tilt, Támogat).
A hanglemezgyártó vállalat támogatott zenekarai (pl. NEOTON) és a megtûrt rockbandák
mellett is létezett a tiltás (Kontroll csoport, Európa Kiadó, Neoprimitív, CPg).
A második világháborút követõ politikai feszültségek korában tört utat magának, és
egész kulturális forradalmat indítva született meg az a könnyûzenei stílus, melyet a
ZENIT is játszik, a ROCK.
A rockzene megnövelte a szakadékot
a tinédzserek és szüleik között. Lehetõséget adott a fiataloknak a bennük levõ
lázadó életérzés kifejezésére, hiszen ez
a zene csak nekik szólt, az õ életérzésüket hirdette.
A rock futótûzként terjedt az Egyesült
Államokban, majd Nagy-Britannia után
az egész világot, sõt 1970-ben a dömsödi
ZENITESEKET is meghódította.

Felejthetetlen két év következett a zenekar
életében, de ezt követõen a zenekar tagjainak
életútjai különváltak. Mindenki ment a sajátján,
de a barátság, mint kötelék megmaradt.
2013 neves dátum volt. A zenekar vezetõje a
60. születésnapját ünnepelte családjával, barátaival. Az est folyamán elõbukkantak az emlékek,
elõkerültek a hangszerek, és játszottak a maguk
szórakoztatására. S ez a közös zenélés keltette
újjá a ZENIT zenekart, s tagjai ma:
Bajnóczi József (gitár, ének)
Miskolczi Ferenc ( basszusgitár)
Ispán Zoltán (ütõs hangszerek, ének)
Mikus Lajos (dob)
Tóbisz László (orgona)
2015-ben a zenekarhoz csatlakozott, Nagy
Gábor (gitár, ének) Ausztráliából hazatérve.
Halhattuk õket a Banya-bálon, Dömsödi Napokon, Hal-Víz-Napokon zenélni.
Utoljára nagyobb közönség elõtt az Ipartestület épületének színpadán varázsolták el az embereket. Visszahozták a régi pillanatokat, emlékeket, az emberek eszébe juttatták a dömsödi

Boldog és békés Karácsonyi Ünnepeket,
Eredményes Új Évet kívánunk Szabó Gabinak
és a DUSE minden vezetõjének és edzõjének!
Szeretnénk köszönetet mondani egy igazi pedagógusnak – edzõnek
– szakosztályvezetõnek, aki unokáinkat nagyon jó irányba terelgeti.
A gyermekek hallgatnak bölcs és megfontolt irányítására, és reméljük,
hogy egészséges felnõttek lesznek, ha nem is élsportolók.
Megtanulták Gabi nénitõl az egymás iránti felelõsséget, szeretetet,
megbecsülést. Reméljük, hogy még sokáig tart kitartása és energiája,
hogy minél több család élvezze ezt a kivételes élményt.
Úgy érezzük, mindazon családok, akiknek a gyermekei a DUSE KajakKenu Szakosztályához tartoznak, hogy Szabó Gabi egy csoda, és
csodát hozott kis falunkba. Újraébresztette a kajakos mozgalmat,
a vízisport szeretetét, mely szinte mindenkit megmozgat.

Köszönet érte!

hagyományokat, a volt zenekari és színjátszói
életét falunknak. Láttam ott, hogy magukkal ragadták a hallgatóságot, táncra perdítették az embereket. Szívbõl játszottak õk, kik Tóbisz László szavait idézve:
„Õsz hajú rockerek lettünk, este már tejbegrízt ettünk.”
A zenekar repertoárjából ki nem maradhat az
EDDA: A Kör címû dala, amely így hangzik:
„Kör közepén állok,
Körbevesznek jó barátok
Körbevesznek jó barátok és rosszak…
Bohóc vagyok, de bátor,
Pofonoktól ég az arcom
Pofonoktól piros az arcom, kaptam.
Nem adom fel, tudjátok
Láthatatlan, lapos sumákok
Istenem, de sokan vagytok, rosszak!
Ha egyszer odébbállok,
A kör közepébõl majd hiányzok
Rám többé nem találtok, rosszak!”
Igen, körbeveszik õket a jó barátok, elismerik õket, kiket a ZENIT név kötelez.
Bízom abban, hogy sok dömsödi
mondhatja – igen, õk CSILLAGOK falunkban.
Az EDDA számnak a mondanivalója, a
zenéje nemcsak a régi, hanem a mai világunkra is jellemzõ, és azt hiszem, hogy a
következõ generációk is fogják énekelni,
mert mindig aktuális lesz, egyszóval:
ÖRÖK.
Markóné Zöldág Ágnes
Dömsödi Települési Értéktár vezetõje

Az utolsó két
mérkõzésen két értékes
döntetlen
A felnõtt labdarúgókra két nehéz mérkõzés várt az
utolsó két fordulóban.
A már-már mumusnak kikiáltott Bugyi községben
kellett elõször helytállni.
Bugyi : Dömsöd 1: 1 (0:1)
Csapatunk gólját Cziráky szerezte.
Az utolsó mérkõzésen a jó erõket felvonultató
Alsónémedi csapatát fogadtuk.
Dömsöd : Alsónémedi 2 : 2 (2:1)
A dömsödi csapat mindkét gólját Cziráky szerezte.
2:0-s vezetésünk ellenére igazságosnak mondható
döntetlen született.
Csapatunk a nyolcadik helyen várja a tavaszi rajtot
21 ponttal.
Varsányi
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Székelyföld, Hargita Rally 2015
Idén október 8-9-10-én harmadszor rendezte
meg Székelyudvarhely a Raliul Perla Harghitei
(Hargita gyöngye ásványvíz) ralit. A felvezetõkkel együtt az indulók száma 49 volt, ami nagyon jónak számít Erdély viszonylatában. Ezen
indulók között állt rajthoz Dömsödrõl Tassi Róbert is, falunk szülötte. Ez a Hargita Rally már
nem az elsõ versenye volt Romániában. Elõtte
több futamon is indult, amirõl büszkeséggel írhatom le, bizony minden versenyrõl elhozta a
kategóriájában az elsõ helyezettet megilletõ serleget. Ezen a ralin is, mint az elõzõeken, egy Suzuki Swift versenygéppel indult. Nekem, laikusnak fogalmam sem volt róla, hogy mi minden kell ahhoz, hogy valaki elindulhasson egy
ilyen neves versenyen. A felkészülés, edzés, pályabejárás mind-mind idõ és fáradság, amit bizony munka mellett nagyon nehéz megoldani.
Hogy ez mind sikerüljön, és csak a futamra tudjon összpontosítani, nagy segítségére volt kedvese, Raffay Réka. Õ biztosította a nyugodt hátteret, a reklámokat. Mindemellett a munkahelyen is helytállt, hogy a versenyek alatt is zökkenõmentesen mûködjön a cég, amit vezetnek.
Most biztosan sok olvasó arra kíváncsi, milyen cég és hogy kerültek Székelyudvarhelyre?
Errõl talán egy másik cikkben kellene beszámolni. De most nem ezért ragadtam tollat, hanem azért, hogy a Hargita Rallyról írjak!
Székelyudvarhely egy évben egyszer házigazdája egy országos rali bajnokságnak. Ez idõ
alatt a város központjában néhány utcát teljesen,
párat pedig részlegesen és idõszakosan lezárnak
a közúti forgalom elõl. A Kossuth Lajos utca
volt a szerviz/boxutca. Minden versenyzõ és
csapata itt állította fel sátrukat, ahol az autókat
kiállították, és közelrõl lehetett megnézni és
fényképezni. Olyan felkészültek voltak a csapatok, akik biztosították a versenyzõk nyugodt indulását, mintha a Forma-1-en lettünk volna.
Csütörtök este nyolc órakor volt a Márton Áron
téren az autók és versenyzõk bemutatása. Óriási
volt a hangulat, itt vonult fel a 47 rali autó vezetõjével és navigátorával, egymás után. Hatalmas élmény volt! Dübörögtek az autók, szólt a
zene, a tömeg éljenzett. Leírhatatlan, amit ott
éreztünk! Robinak volt a legnagyobb szurkolótábora. Réka mindenkinek egyforma pólót ké-

szíttetett „Hajrá Róbert” felirattal a hátán, és
egy-egy zászlót is tartottunk ugyanezzel a felirattal. Komolyan mondom, minden elfogultság
nélkül, egyetlen csapatnak sem volt ilyen sok és
egységes szurkolója.

Péntek reggel a shakedown-on is sok ember
volt, ugyanakkor a szerviz parkba is rengetegen
látogattak ki. Az az emberáradat, ami ott fogadott, teljesen magával ragadott minket! Mintha
felkapott volna, és csak visz-visz...
Délután indult el az elsõ futam. A leglátványosabb szakasz a homorodalmási rész volt,
ahol murvás úton kellett megtenni a versenytávot. Mi, szurkolók itt a hegyoldalban vertünk tábort, felszerelkezve szendvicsekkel, üdítõvel.
Innen láthattuk a legjobban az autókat, amikor
az erdõbõl elõbukkannak és õrült módon közeledve veszik be a hajtûkanyart! A fiúk ezt nagyon élvezték! Az oltári hang, repülõ kövek teljesen lázba hozták õket. Páran elõször izgultunk, köztük én is. Veszélyesnek találtuk ezt a
hajtûkanyart. Mire 10-20 autó elszáguldott elõt-

tünk, mi is élvezni kezdtük. Az idõ nagyon kegyes volt mindenkihez, versenyzõkhöz, szurkolókhoz egyaránt. Gyönyörû napsütés volt, a
táj pedig egyszerûen felejthetetlen. Még péntek este megrendezték Székelyudvarhelyen a
„szuperspeciális” szakaszt a városban. A
Bethlen utcán a kórház és a vasútállomás között. A kórház elõtti körforgalomban pörögtek
a versenyzõk, csikorogtak a kerekek. A hangulat itt is fergeteges volt. Nagyon sok udvarhelyi volt jelen. A nézõk biztonsága érdekében kirakott korlátok miatt kevés lehetõség
volt a szakasz tiszta belátására, ezért sokan,
köztük mi is, a kerítésre kapaszkodva tudtuk
csak végignézni, ahogy a Robi pörög a körforgalomban. Péntek estének ez volt a záró programja. Mindenki élménnyel feltöltõdve várta
a szombati futamot.
Szombaton már délelõtt útnak indultak a
versenyzõk. Mi sem tettünk másképp. Már
idõben elfoglaltuk a helyünket a tegnapi jól
bevált hegyoldalon. Az idõ szintén remek
volt, sütött a nap, bár a szél egy kicsit megmutatta magát. Ezen a napon már bátrabbak voltak a versenyzõk, nyomták a gázpedált, szinte
repültek. Ez meg is hozta az eredményt, mert
mi sokszor a portól szinte csak a ralizók elejét
és végét láttuk, közben meg csak a port! De
nem bántuk, így is élvezetes napunk volt.
Este hat órakor volt a háromnapos verseny
záróestje, itt hirdették ki a gyõzteseket. Most
gondolom, minden olvasó azt várja, megtudja,
milyen helyezést ért el Tassi Róbert!
Erre én azt mondom, nem ez a lényeg, hanem hogy épségben, becsülettel végigfutotta a
versenyt. Teljesítette azt, amit az országos bajnokok! Ezzel a cikkel az volt a célom, hogy
átadjam azt a hangulatot, azt az élményt, amit
mi szurkolók ott a három nap alatt átéltünk.
Mindannyiunk nevében, akik ott lehettünk, csak megköszönni tudjuk a meghívást,
a vendéglátást! Ez egy életre szóló emlék
marad!
Köszönjük Réka, köszönjük Robi!
DJ
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Keresztrejtvény
Újra keresztrejtvény a Hírnök hasábjain!
Kedves Olvasók, decembertõl havonta jelentkezünk keresztrejtvényünkkel, melyhez izgalmas fejtörést kívánunk! A megfejtések leadásának határideje december 31., melyeket Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzletébe
kérünk eljuttatni. (Dömsöd, Váci u. 15.)

Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás.
VÍZSZINTES:
1.: ismert költõnk versének részlete
(zárt betûk: c; g)
16.: apró testû kutya
17.: nagyon öreg
18.: becézett Elemér
19.: tud viselkedni
21.: a gallium vegyjele
22.: égszínûek
24.: szónak is lehet
25.: magyar település lakosa
28.: mennyiségi egység rövidítve
29.: régi férfinév
31.: erre a helyre
33.: papírmérték
34.: tiltószó
36.: transzfer vége!
37.: tetejére
39.: Pest megyei város

43.: rekeszes
46.: római 4-es
47.: egynemû Egon!
48.: véd
49.: jószívû
51.: páratlan leva!
52.: üveg angolul
54.: olasz folyó
55.: Antonov gépének jele
56.: orvosságot lenyelet
57.: papírra vetem
58.: az ellenértéke!
61.: némaság
63.: finom innivaló
64.: nyugati megyénk állattenyésztése
és növénytermesztése
FÜGGÕLEGES:
1.: nem tér a lényegre (H. E.)
2.: angol sörféle
3.: meleg állapotban oxidálódott acél
4.: ez a fiú volt Amerikában is
5.: készlet angolul
6.: a nagy varázsló
7.: számára
8.: lyra közepe!
9.: a vers részletének befejezõ része
(zárt betûk: r; é)

10.: ilyen lehet a régi szalonna
11.: rövidített mértékegység!
12.: esküvõ legeleje!
13.: hátul megyek!
14.: bútor, lámpa is van ilyen
15.: szép, tavaszi növény lesz belõle
20.: román pénz
23.: esztendõ
25.: jogvita
26.: a lítium vegyjele
27.: tény, adat röviden
30.: ruhát felvetet
32.: nagy, vizes edény
35.: elõadó!
36.: szállítási vállalkozó
38.: ugyanolyan méretû
40.: sorszámnév képzõ
41.: USA tagállam
42.: Vladimir Nabokov regénye
44.: ültetvényt gaztalanít
45.: azonos hangzók
50.: férfinév
51.: kötélen ide-oda mozog
53.: sok idõ elmúltával
56.: páratlanul beesõ!
59.: fordított névelõ!
60.: osztrák, olasz autójel
62.: kettõsbetû
63.: idõsebb, röviden!
A REJTVÉNYT KÉSZÍTETTE:
HARSÁNYI ZOLTÁN

20

XXV. évfolyam 12. szám

Keresztyén élet
A négy adventi hét értelme és üzenete
„Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért,
amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való
közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben
és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel
megerõsödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erõsít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hû az
Isten, aki elhívott titeket az Õ Fiával, Jézus Krisztussal, a mi
Urunkkal való közösségre.” (1 Kor 1,4-9)
Isten megtartó kegyelmébõl elérkeztünk az advent idejéhez. Az
advent szó azt jelenti, hogy eljövetel. Bod Péter, a 18. században
élt tudós erdélyi prédikátor az adventtel kapcsolatos bibliai
tanítást így foglalta össze:
„A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy eljövetele vagyon.
Elõször mikor testben megjelent. Másodszor midõn a szívbe
bészáll és az embert megtéríti. Harmadszor midõn halála óráján
elmegyen az emberhez, és negyedszer midõn eljön ítéletre.”
Az elsõ advent beteljesedett Jézus Krisztus eljövetelével. Az
emberek évszázadokon át várták Isten ígéretének a megvalósulását, hogy eljön a szabadító, aki a kígyó fejére tapos.
Az ember hátat fordított Istennek, és ennek
következtében lett az életben az a sok
nyomorúság, ami ma is megkeseríti az életünket. Isten azonban utánunk jött Jézusban, aki
magára vállalta bûneink büntetését, és kiitta az
Isten ítéletének keserû poharát. Így szabadított
ki minket a bûnnek, a halálnak, a kárhozatnak a
rabságából. Megadta a lehetõséget arra, hogy
visszatérjünk Istenhez. Errõl énekel karácsonyi
énekünk, a 316. dicséret is. „Már lehozta az életet, mely
Istennél volt készített, hogy ti is véle éljetek, s boldogságban
örvendjetek.”
Ez az elsõ advent beteljesedése. Az a kérdés, hogy miénk-e már
ez az élet, amit Isten elkészített? Ha már a miénk, akkor adjunk
hálát érte. Ha még nem, akkor könyörögjünk érte, hogy Isten
megajándékozzon vele.
A második advent akkor válik valóra, ha az ember találkozik az
élõ Jézussal. Ö nincs messze, hiszen így adventben különösképpen is átélhetjük az Ige valóságát. „Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, õ pedig énvelem.” (Jel 3,20).
Jézus azért jött, hogy visszavezessen minket az Istennel való
közösségbe, amely maga az élet. Ezért mondja az apostol: „Mert a
vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok.” Olyan
lelki kincsekkel, amit csak a Vele való közösségben lehet
megkapni a Szentlélek által. A szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, hûség, szelídség és önmegtartóztatás gyümölcseit teremheti meg az ember. A Krisztussal való közösségben
képessé válhatunk arra, hogy Isten dicsõségére és felebarátaink

javára és üdvösségére éljünk. A mi feladatunk az, hogy kinyissuk
az életünk ajtaján kopogtató Jézus elõtt az ajtót. A kilincset
nekünk kell lenyomni, mert Õ senkire sem töri rá az ajtót. Az a
kérdés, hogy kinyitottuk-e már szívünk ajtaját Õelõtte? Ha igen,
akkor tartsuk is nyitva egész életünkben.
A harmadik advent akkor teljesedik be, midõn halálunk óráján
magához vesz. A földi élet utolsó órája mindnyájunk életében el
fog jönni. Ez a mi közös sorsunk, amely ellen nem tehetünk semmit. A kérdés az, hogy hogyan folytatódik az utunk? Jézus világosan beszél arról, hogy halála után két különbözõ helyre kerülhet valaki. A gazdag és Lázár történetében ezt mondja: „Történt
pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám
kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban
kínok között gyötrõdve felemelte a tekintetét, látta távolról
Ábrahámot és kebelén Lázárt.” Lukács 16,22-23.
Meghal az egyik és a mennyországba kerül. Meghal a másik, és
a pokolban már késõn azon elmélkedik, hogy mit kellett volna
tennie. Ez a két lehetõség van mindenki elõtt. Ezért létfontosságú,
hogy itt a földi életben hitbeli élõ közösségünk legyen az érettünk
megszületett, meghalt és feltámadott, és mennybement Jézus
Krisztussal. Mert a benne való hit által bizonyosak lehetünk
abban, hogy halálunk óráján Õ jön el értünk Ez az
advent így teljesedhet be a számunkra. Az a kérdés,
ha ez most történne meg, mi hova kerülnénk? Aki
már most Jézus útján jár, az hozzá fog
megérkezni.
És a negyedik advent az idõk végén fog
beteljesedni. Sokszor elmondtuk már az Apostoli Hitvallásban, hogy Jézus „onnan jön majd el
ítélni élõket és holtakat”. De valóban hisszük ezt? A
Máté evangéliuma 24. fejezetében Jézus hosszan beszél
arról, hogy milyen jelei vannak az õ visszajövetelének. Arra
figyelmeztet, hogy ennek idejét csak az Atya tudja, de nekünk
állandóan készen kell lennünk, mert vagy õ jön vissza még a földi életünk idejében, vagy nekünk kell indulnunk, de biztos, hogy
találkozni fogunk. Ezért tudatosabban kellene készülnünk erre a
találkozásra. Ezért mondja az apostol: „nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki megerõsít titeket mindvégig, hogy
feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napjára.”
Tehát miközben éljük a mindennapjainkat és végezzük feladatainkat, várjuk vissza a mi Urunkat, mert Õ bármikor megjelenhet.
Az elsõ advent beteljesedett, a második Isten kegyelme által
megtörténhet az életünkben, a harmadik még elõttünk van, de ez
reménységet ad a jövendõnkre nézve, és a negyedik pedig elhozza
azt az idõt, amikor minden szem meglátja Õt.
Ámen.
Szabó Péter
lelkipásztor
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Ünnepi alkalmak
gyülekezeteinkben

December 27-én (vasárnap) 10 órakor istentisztelet
December 31-én (csütörtök) 15 órakor óévi istentisztelet a gyülekezeti
házban
Január 01-jén (péntek) 10 órakor újévi istentisztelet

Dabi Református Egyházközségben
December 20-án (vasárnap) 9 órakor adventi istentisztelet
December 24-én (csütörtök) 16 órakor szentesti istentisztelet
December 25-én (péntek) 9 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással
December 26-án (szombat) 9 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással
December 31-én (csütörtök) 18 órakor óévzáró istentisztelet
Január 01-jén (péntek) 9 órakor újévi istentisztelet

Baptista Gyülekezetben
December 25-én (péntek) 10 órakor és 17 órakor karácsonyi ünnepi
istentisztelet
December 31-én (csütörtök) 17 órakor ünnepi istentisztelet
Január 1-jén (péntek) 10 órakor újévköszöntõ ünnepi istentisztelet

Katolikus Egyházközségben
December 24-én (csütörtök) 22.30-kor éjféli szentmise
December 25-én (péntek) 9 órakor ünnepi szentmise
December 26-án (szombat) 9 órakor ünnepi szentmise
December 27-én (vasárnap) 9 órakor szentmise
December 31-én (csütörtök) 9 órakor szentmise
Január 01-jén (péntek) 9 órakor szentmise

Dömsödi Református Egyházközségben
December 20-án (vasárnap) 10 órakor adventi istentisztelet a templomban
December 24-én (csütörtök) 15 órakor karácsonyi istentisztelet a gyermekek szolgálatával a templomban
December 25-én (péntek) 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentisztelet a
templomban. Délután: házi úrvacsora – kérés szerint.
December 26-án (szombat) 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentisztelet a
templomban

Megszépült a Dömsödi Református Templom
Röviden az elõzményekrõl: A források a református egyház keletkezését 1558-ra teszik.
Korábban is volt temploma az egyháznak, de
földrengés és az árvizek súlyosan megrongálták, ezért 1773 januárjában határoztak új templom építésérõl.
„A templom hosszúságára nézve 17 öl, szélességére nézve 7 öl, magasságára nézve 4 öl. A torony magasságára nézve 8 öl, szélességére nézve
3 öl és két inch.” szólt a határozat 1773. október
10-én. Két év alatt készült el a templom.
„A Dömsödi Reformáta Szent Ekklésia által
építtetett új Templom tehát fel Szenteltetett az
1775-dik Esztendõ Szent András Havának 27dik napján.” – olvasható egy korabeli dokumentumban.
Véletlen-e, hogy kerek 240 év után szinte
ugyanezen idõben fejezõdött be a templom felújítása?
Az egész falu örömére a felújított templom
gyönyörû lett, mondhatni a falu büszkesége, köszönet ezért a dömsödi gyülekezet híveinek, a

felújításon dolgozó szakembereknek, segítõknek, és legfõképpen Szabó Péter tiszteletes úrnak
és feleségének, Csilla tiszteletes asszonynak.
Az eredmény több év munkája, talán tíz évvel ezelõtt a tetõ felújításával indult volna, de tekintettel a templom mûemlék voltára, a mûemlékvédelem határozta meg a munkálatok menetét, elõször a falak nedvességét kellett megszüntetni, és még további elõírásokat kellett teljesíteni. Majd egyszer csak feltûntek az állványok, elkezdték bontani a tetõt, megjelentek a piros
tetõcserép rakatok, kezdték fedni a tetõt. Már
ekkor gyönyörû látvány volt, különösen a Szabadság utcáról és a Kis-Duna-partról.
A befejezõ munkák, a külsõ festés, a torony
rendbetétele után lehullottak a takaró fóliák és itt
áll elõttünk Templomunk, falunk büszkesége.
A Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség hívei hálát adnak az Úrnak, hogy
megsegített minket a templomunk felújításában, ami nem csak a hívek, de az egész falu örömére történt.
Laczi Eszter
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Köszönetnyilvánítás
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és
utoljára az én porom felett megáll.
(Jób 19. 25.)

Kajdácsi Gabikára
emlékezve!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk azoknak, akik

BELENCSIK MIHÁLY
templomi búcsúztató szertartásán részt vettek, mély fájdalmunkban osztoztak!
„Bánatot sohasem okoztál, csak mikor
örökre elhagytál.”
Gyászoló család

Emlékezés

Egy év rövid idõ azoknak, akik együtt lehetnek, hosszú idõ azoknak, akiket elválaszt a
sors. Hiányod fájdalmas érzése elevenen él
bennünk.

Fájó szívvel emlékezünk

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szeretett édesanyát, nagymamát, dédimamát

Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod
veszteség volt és pusztulás,
fájdalom és bánat, melyet aligha lehet
elviselni.
Csak most kezdek rádöbbenni,
hogy az életed ajándék volt,
s egyre erõsödõ szeretet maradt utána.
Marjorie Pizer

GERGELY LAJOSNÉT
(szül.: Szikora Mária Magdolna)
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

DÓCZI JÓZSEFRE
halálának 20. évfordulóján
A Család

Az itt maradt SZERETTEID

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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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi
rendelés

Születtek:
Tóth Gábor – Balázs Katalin
GÁBOR ZÉTÉNY
Kun Zoltán – Banyák Vivien
ZOLTÁN
Dobos György – Obornyik Katalin
KATA és NATASA és VANÍLIA
Tóth Géza Mátyás – Juhász Teréz
LILLA MÁRIA
Bulkai Péter Pál – Götze Márta
SÁMUEL

Házasságkötés nem volt.

Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: december 15.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: január eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Elhunytak:
Badits András
Dittinger István
Rajkó Lászlóné Czahesz Ilona
Várkonyi Károlyné Tassi Eszter

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi

83 éves
80 éves
85 éves
93 éves

defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Biricz Márta
Enikõ, Budai Ignácné, Budai Szilvia, Czeller
Cecília, Csikós Lászlóné, Dóczi Jutka, Földvári
Attila, Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi
Zoltán, Köntös Ágnes, Laczi Eszter, Markóné
Zöldág Ágnes, Nemoda-Stiasny Márta, Orbánné Kiss Judit, Richter Gyuláné, Siket Péter,
Szabó Andrea, Szabó Péter, Szomszéd Nándor,
Szoóné Bodrogi Emõke, Szücsné Ágh Anikó,
Varsányi Antal.

06-70-634-5434

Készült 800 példányban.

HA BAJ VAN:

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs
Dömsödi Körzeti Megbízotti Irodája közvetlenül hívható telefonszáma
a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám bármely okból pillanatnyilag nem kapcsolható,
úgy kérjük, hogy a 112-es központi
számot szíveskedjenek hívni.

Háziorvosi ügyelet
(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

Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!
24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

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.
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
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedd, szerda és péntek: 8-12 óráig,
hétfõ és csütörtök: 13-18 óráig

Gyermekorvosi
rendelés változás!
Tájékoztatjuk a betegeket, hogy a gyermekorvosi rendelés bizonytalan ideig az
alábbiak szerint változik:
Rendel: dr. Kovács Zsuzsanna gyermekorvos. Tel.: 06-24-435-153, 06-70-941-5981
Rendelési idõ: hétfõ és szerda: 7.30–9.30ig, kedd, csütörtök, péntek: 14.00–16.00 óráig.

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Adventi gyertyagyújtás – képes összefoglaló

Templomtetõfelújítás
képekben

Fotó: Jancsó Attila,
Szomszéd Nándor, Vass Ilona

or

