2016. január

XXVI. évfolyam 1. szám
www.domsod.hu

Ára: 250.- Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Eredményekben gazdag, békés, boldog
új esztendõt kívánunk a Dömsödi Hírnök
minden kedves olvasójának!

MEGHÍVÓ
FALUGYÛLÉSRE
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
2016. január 25-én hétfõn 18 órakor

FALUGYÛLÉST
hív össze.
Helyszín: az Oktatási és Mûvelõdési Központ nagyterme
Erre az alkalomra a település lakóit tisztelettel hívjuk és várjuk!
Az aktuális témák kapcsán várjuk hozzászólásaikat, észrevételeiket.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

A K T U Á L I S
2016 elsõ munkanapján ülök le a számítógép elé, hogy az esztendõ januári Aktuálisát megírjam. Kint mínusz hét fok, szél és szakadó hóesés
van. Nem csoda, hogy aki teheti, behúzódik a melegre – gyorsan hozzáteszem, hogy velem együtt. Mit is kívánhatnék Dömsödi lakótársaimnak az
elõttünk álló tizenkét hónapra? Nos, jó egészséget biztosan, egyéni és közös sikereket szintúgy, és azt is kívánom mindenkinek, hogy anyagi és
szellemi körülményei, ha kicsit is, de javuljanak 2016-ban! Rövidebben:
Nagyon Sikeres és Boldog Új Évet kívánok!
A költségvetés összeállításának idõszaka következik. Évrõl évre ezt az
idõszakot a mûködésünk kulcsmozzanatai között jegyezzük. Így van ez
manapság is. Osztunk, szorzunk, keressük a szûkös anyagi lehetõségeink
leghatékonyabb felhasználását! Már most ugrásra készen várjuk a pályázatok megjelenését. Annyi mindent kéne csinálnunk ebben az évben,
hogy valójában ha dupla ekkora költségvetésünk lenne, az sem lenne elég
a jogos igények kielégítésére. Csak néhány dolog azok közül, amelyek
megoldása ránk vár: Minden évben írom, hogy az iskola felújítása már sokáig nem odázható el. Lassan ez vonatkozik az OMK és a sportcsarnok
épületére is. A szociális és bérlakásaink ugyancsak megértek a teljes felújításra. A Hajós-kastély és a mozi hasznosítása szintén nagyot lendítene
nagyközségünkön. A közterületeinken elindult pozitív változást tovább
kéne folytatni. El kellene kezdeni a kelet-nyugati tengelyként funkcionáló
Petõfi utca teljes felújítását, amelyhez szervesen kapcsolódna a Duna-part
rendezése. Az igazán hatékony munkához meg kellene újítani a gépkocsiés gépparkunkat. Csak néhány dolgot említettem, mégis milliárdos nagyságrendû forrásra lenne szükségünk az említett munkálatok elvégzéséhez!
Legyünk optimisták! Nagyon remélem, hogy a Dömsödi emberek álmaiból egyre többet tudunk megvalósítani!
Dr. Vass Ferenc doktor úr több mint negyedévszázados Dömsödi szolgálat után nyugállományba vonult. Kívánunk a Doktor úrnak jó egészséget és
nyugalmas nyugdíjas évtizedeket! Fél éves ellátási kötelezettségének helyettesítéssel tesz eleget. Most úgy tûnik, hogy dr. Magyar Boglárka lesz az
új fogorvosunk. Azért írom, hogy úgy tûnik, mivel a praxis megvásárlásán
túl még az új vállalkozásnak meg kell szerezni a megfelelõ engedélyeket is.
Az elmúlt év lezárásaként nem maradhatott el az Idõsek Karácsonya elnevezésû rendezvényünk. A Ju és Zsu Társulat, valamint az Iringó Színjátszó Kör valóban színvonalas mûsorral szórakoztatta a szép számban
megjelent idõskorú lakótársainkat. A szokásos uzsonnát és az elmaradhatatlan bejglit a konyha dolgozói készítették.
A Dömsödi Polgárõr Egyesület Karácsony elõtt tartotta a huszonöt éves
jubileumi közgyûlését. Köszöntõmben többek között azt is mondtam,
hogy a nehézségek ellenére irigylésre méltóak a polgárõrök, mert túl a sok
tragédián és szomorú eseten, amelyet megélnek, nagyon sokszor a hálát, a
csodálatot, a megbecsülést láthatták az emberek arcán egy-egy sikeres beavatkozás után! Köszönet önzetlen munkájukért!
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
A Dömsödi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
új fecskendõvel gazdagodott. A katasztrófavédelem Pest megyei alezredese, Oláh Péter
ünnepélyes keretek között adta át az autó
kulcsait. Az egyesület vezetõi és tagjai nagyon örülnek a friss szerzeménynek, azzal a
megjegyzéssel, hogy jó lenne, ha csak igen
ritkán kéne használniuk!
A Dömsödi SE is decemberben tartott évértékelõt. Hozzászólásomban kiemeltem Kovács

Ferenc elnök és családja, valamint az egyesület
támogatói elévülhetetlen érdemeit a labdarúgó
csapat életben tartásában! További sikereket kívánok az új esztendõre is!
Befejezésül, várom Önöket 2016. január 25én hétfõn 18 órakor az OMK-ban Falugyûlésen! Jó lenne, ha nagyon sokan együtt gondolkodnánk önkormányzatunk ez évi feladatairól,
és minden olyan kérdésrõl, amely egy kicsit is
javítja életminõségünket!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2016. január 27. szerdán
15-16 óráig

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2 0 15 . D E C E M B E R
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2015. december 16-án
ülést tartott, amelyen az alábbi döntések
születtek.
A képviselõ-testület korábban már foglalkozott a dömsödi fogorvosi praxis kérdésével. A körzetet eddig ellátó dr. Vass Ferenc a
praxist értékesíteni kívánja, és a szerzõdések
megkötéséhez szükséges a képviselõ-testület döntése is. A képviselõk az ülésen találkoztak dr. Magyar Boglárkával, aki várhatóan a jövõben gondoskodik a lakosok fogászati ellátásáról. A képviselõ-testület a praxis-átruházást támogatta, és az ehhez szükséges elõszerzõdést megköti a doktornõvel.
Ezt követõen a testület szavazott a köztisztviselõk 2016. évi teljesítménykövetelményei alapját képezõ önkormányzati célokról, továbbá elfogadta a 2016. évi munkatervét is.
Szintén a decemberi ülések kötelezõ eleme a 2016. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása is. A 2016. év fõbb ellenõrzési témái a költségvetésen és a zárszámadáson
kívül az élelmezési tevékenység, a könyvelés, valamint az adókivetési tevékenység.
A képviselõ-testület módosította a település rendezési tervét is, amely alapján
egyes ingatlanok övezeti besorolása változott meg.

tapasztalatait is, majd ezt követõen a sportközpont üzemeltetési szerzõdését további
egy évvel meghosszabbította.
Ezt követõen a strandfürdõ üzemeltetésére kiírt pályázat került elbírálásra. A felhívásra összesen egy pályázat érkezett. ennek
alapján az önkormányzat a strandfürdõ üzemeltetésére 10 éves határozott idõtartamra
Pencz Ádám Bence egyéni vállalkozóval
köt szerzõdést.
Végezetül a képviselõ-testület jóváhagyta a Települési Értéktár Bizottság szervezeti
és mûködési szabályzatát.
A képviselõ-testület következõ munkaterv szerinti ülésének idõpontja 2016. január 27. 16 óra.

SZABÓ ANDREA

képviselõ asszony, az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport
Bizottság elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

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.

Következõ napirendi pontként a kommunális és építményadó, továbbá a helyi iparûzési adó rendeletek kerültek módosításra,
amelyek lényege a törvényi változások átvezetése és a jogszabály szövegének egyszerûsítése volt.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a képviselõ-testület 2016. január
25-én 18 órai kezdettel falugyûlést tart a
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központban.

A képviselõ-testület tárgyalta továbbá a
Dömsödi Sportközpont 2015. évi mûködési

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

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
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Magyar Kultúra Napja, január 22.
„A Himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be a kéziratot, és 1989 óta erre az eseményre emlékezünk a Magyar Kultúra Napján.”
Hogy mi is a kultúra, s azon belül mit érthetünk Magyar Kultúrán, miért épp a Himnusz születésének napjára datálják, erre próbálok válaszokat
keresni. Végül egy kis kalandozásra invitálom Önöket, hogy nézzünk tükörbe s lássuk meg, milyen is a mi helyi kultúránk?
Nos, hogy mi a kultúra szó jelentése? Latin szótár alapján (cultura,
colo, colore) a mûvelni, földet megmûvelni igébõl származik.
Az emberi csoportok, osztályok, társadalmak kultúrája eltérõ módon
alakul, melyet számtalan külsõ és belsõ tényezõ befolyásol. Tudományos
megfogalmazás szerint a kultúra „...az az összetett egész, ami magába
foglalja a tudást, a vélekedést, a mûvészeteket, a morál(okat), a jogot, a
szokást és minden olyan emberi képességet és habitust, amit az ember a
társadalom tagjaként sajátít el.” (Tylor)
Közérthetõbben, ha valaki az esõerdõ valamely természeti népének
csoportjában látja meg a napvilágot, annak kultúrája teljesen eltér majd pl.
az európai kultúrától. Mást kíván meg az éghajlat, hiszen az esõerdõben
az Egyenlítõ mentén magas az átlaghõmérséklet, az ott élõ emberek bõrének színe sötét, ruházatuk minimális. Építményeik, ételeik a természet
nyújtotta lehetõségekhez alkalmazkodnak, életmódjuk gyûjtögetõ vadászó. Az ide születõ gyermek ebbe a miliõbe szocializálódik, ez lesz számára a természetes, ez határozza meg kultúráját.
Ezzel szemben az európai embernek a mérsékelt övi éghajlaton más
természeti adottságokkal kell szembesülnie. Sûrûn lakott területek, hidegmeleg váltakozása, s emellett a mindennapi betevõ és a profitszerzés jegyében a többlettermelés válik jellemzõvé életében. Az itt élõk ebbe a
mentalitásba szocializálódnak, ez válik természetessé számukra. Teljesen
eltérõ két kultúráról van itt szó.
Kissé árnyaltabb különbségek ugyanígy fellelhetõek az európai nemzetállamok közt is. Más jellegû szokásokban, ételekben, ruházatban vagy
épületekben nyilvánul meg ez a különbözõség.
Ezek a különbségek egyben sajátságok is, melyben megjelenik az
egyes népek nemzetkarakterológiája. A XIX. században Európa-szerte
jellemzõvé vált a nemzeti karakterjegyek meghatározása. Ezen jegyek
alapján határozták meg különbözõségüket országok, népcsoportok. (Egészen egyszerû. pl. a hollandokra a virágtermesztés a jellemzõ, a franciák
étlapján jellegzetesen ott a csiga, míg a magyarok jellemzõ karakterjegye
a gulyás és a puszta.) Az egyes nemzetek egyéb szimbólumok által is kifejezhetik identitásukat, mint például zászlók, színek vagy indulók felhasználásával.
Kölcsey Ferenc Himnusz c. verse 1848. augusztus 20-án vált nemzetünk himnuszává. Az 1848-as forradalom és szabadságharc mérföldkõ a
magyarság nemzettudatában, melynek szimbólumai a himnusz, a nemzeti
trikolór, a kokárda. Ezek megjelentek és megjelennek ma is minden olyan
megmozduláson, ahol nemzeti hovatartozásunkat kifejezésre juttathatjuk.
A XIX. században Kölcsey fohásza vált a magyar nemzet himnuszává,
ezért választották a Magyar Kultúra Napjának a vers születését.
Dömsöd vonatkozásában már 2012-ben is próbálkoztam falunk kultúrájára fókuszálni.
Mint ahogyan Tylor összefoglalta: a tudás, a vélekedés, mûvészet, morál, jog, szokások, melyek alapján meghatározható a kultúra.
Dömsöd és Dab jobbágyfalu volt, ezért kiemelkedõ építészeti elemeket
nem tud felmutatni, ám szakrális jelentõségû épületei (templomai) napjainkig meghatározóak a falu életében. Az egykori aprócska nádfedeles
épületek évtizedek alatt eltûnedeztek, hírmondónak maradt közülük a
Bajcsy-Zsilinszky utcán elhelyezkedõ Petõfi-emlékház és a Petõfi utcai
Petrovics-féle ház. Néhány patinás építmény még fellelhetõ, mint a Községháza épülete, a Casinó és a Gyógyszertár épülete, valamint a szintén
szakrális jelentõséggel bíró Hajós-kripta. Újkori épületeink modern szóval jellemezhetõek, mint a Széchenyi úti iskola, valamint a sportcsarnok s

a mûvelõdési ház épülete.
Az utóbbiak építtetõje
nyilván igyekezett praktikus, jól kihasználható intézményeket kiviteleztetni, ám a mindennapi valóság ezen törekvésekre rácáfol. Lakóházaink változatos stílusban tarkítják a lakóövezet sokszínûségét, küllemükben híven
tükrözõdik tulajdonosaik társadalmi hovatartozása. A faluközpontból kifelé haladva, északi, déli, keleti és nyugati irányban helyezkednek el a legkülönfélébb ipari létesítmények, melyek a lakóövezet házaihoz hasonlatosan ilyen-olyan módon tarkítják a falu határát.
Közösségi szokásaink közé a szüreti mulatság sorolható, bár a szõlõültetvények száma erõsen megfogyatkozott napjainkra.
Az emberi élet fordulóihoz köthetõ alkalmak, mint a születéshez kapcsolható keresztelés, majd késõbb a bérmálás, konfirmálás, merítkezés, az
esküvõkhöz kötõdõ lakodalmak s végül a temetkezés, mindegyik gyakorlatban fellelhetõ szokás napjainkban. Az egyes elemek változnak, módosulnak, de alapjában véve jelen vannak Dömsöd lakosainak életében.
Jellemzõ, különösen január végén, februárban a disznóölés. A kiüresedett hûtõket ilyenkor töltik meg friss hússal, s a konyhában készül a disznótoros húsleves, májpörkölt vagy töltött káposzta. Kedves
gesztus a kóstoló küldése rokonságban–ismeretségben. Jellegzetes
étel ezenkívül a birkapörkölt, mely nemcsak Dömsödön, hanem a
Kiskunságban is igen közkedvelt étel. Névnapokon, lakodalmakban,
keresztelõn, ballagáskor vagy egyéb alkalmakkor is biztosan az ünnepi menü elengedhetetlen fõ fogása.
Kedves Olvasók!
Kérem, gondolják tovább falunk kultúrájának értelmezését, hiszen ez a
kis rávilágítás csak aprócska szelete a nagy egésznek!
Vass Ilona
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Döntött a Kormány: önálló régió lesz Pest megye!
A Kormány döntött: támogatja Pest megye és
Budapest közigazgatási határai mentén történõ
kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká.
A Magyar Közlöny 2015. december 29-i számában megjelent kormányhatározat értelmében
a nemzetgazdasági miniszter – a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttmûködésben –
2016. február 1-ig kidolgozza a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli magyar
Állandó Képviselet útján benyújtja az Európai
Bizottság Fõtitkársága, valamint az Európai Unió
Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére.
A Kormány döntése eredményeként – figyelembe véve a vonatkozó uniós szabályokat –
2018-tól Pest megye önálló NUTS2-es régióvá
válik, így a magyarországi régiók száma – az
eddigi hétrõl – nyolcra bõvül.
Mivel Pest megye önálló régióvá válása az
Európai Bizottság döntésétõl számított második
évben léphet hatályba, elsõ ízben csak a következõ, 2021-tõl induló uniós fejlesztési ciklusban
jelenthet a megyének – mint kevésbé fejlett régiónak járó – többletforrást. Annak érdekében,
hogy Pest megye gazdasági-társadalmi mutatóinak negatív tendenciái már ebben a fejlesztési
ciklusban mérséklõdjenek, a Kormány arról is
döntött, hogy a nemzetgazdasági miniszter – a
feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával – megvizsgálja a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén mûködõ vállalkozások számára célzott fejlesztési források
biztosításának lehetõségét – már a mostani fejlesztési ciklusra.
Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás szintjét és a nemzeti hozzájárulás mértékét (társfinanszírozási arány) hozzáigazítja az
egyes régiók fejlettségi szintjéhez. A Pest megye és Budapest által alkotott Közép-magyarországi régió speciális helyzetét az okozza, hogy
az egy fõre jutó GDP tekintetében – Budapest
hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért –
eltérõen a többi hat magyar régiótól – 20142020 között nem jogosult olyan mértékû és feltételrendszerû európai uniós támogatásokra,
mint a közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók. A régióban elérhetõ források
csökkenése elsõsorban Pest megyét érinti hátrá-

nyosan, mivel Pest megye Budapest nélkül a
kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai
szerint lenne támogatható.
A Pest megyei települési önkormányzatok és
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése az
elmúlt másfél évtized során több alkalommal
kezdeményezték Pest megye önálló NUTS2 régióvá válását annak érdekében, hogy önálló tervezési-statisztikai régióként a megye egésze a
valós fejlettségének megfelelõ régió kategóriába kerüljön besorolásra az Európai Unió támogatáspolitikája szempontjából. Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése legutóbb 2015.
október 30-án hozott határozatával javasolta a
Kormánynak, hogy a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálat során Pest megye önálló
NUTS2-es régióvá válásáról szülessen döntés.
Pest Megye Önkormányzata a döntés megalapozásához egy megalapozó tanulmányt is készített, amely gazdasági-társadalmi mutatókkal
igazolta: Pest megye leszakadásának oka részben arra vezethetõ vissza, hogy nem jutott hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyek tényleges
fejlettségének megfelelõen megillették volna.
A 187 Pest megyei települési önkormányzatból 182 testületi határozattal erõsítette meg tá-

Okmányiroda elérhetõsége
Cím:
Telefonszám:

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,
06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
Fax:
06 (24) 523-322
E-mail:
okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/rackevei-jaras
Az ügyintézéshez kötelezõ az idõpontkérés.

mogatását Pest megye önálló régióvá válása
iránt. A Fõvárosi Közgyûlés szintén egyhangú
határozattal támogatta a kezdeményezést.
Nagykõrös és Szentlõrinckáta települési önkormányzatai – az önálló régió támogatása mellett – népszavazás kiírását kezdeményezték a település szomszédos megyéhez történõ csatlakozása érdekében. A magyar területszervezési
jogszabályok alapján a megyeváltás – eredményes népszavazás és az Országgyûlés támogató
döntése esetén – csak 2019-ben léphet hatályba.
Az uniós jog értelmében a megye 1%-át meghaladó népesség más megyéhez történõ átvitele
esetén e települések – függetlenül attól, hogy
2019-ben közigazgatásilag más megyék, ezáltal
más régiók részei lehetnek – csak 2021-tõl lesznek jogosultak a kevésbé fejlett régióknak járó
támogatások igénybevételére. Erre az idõpontra
pedig már Pest megye is kevésbé fejlett régióként tervezheti meg – remélhetõleg a jelenlegi
támogatási szint többszörösének megfelelõ –
uniós forrásfelhasználást.
Minden további információ Pest megye önálló régióvá válásával kapcsolatban a http://pestmegye.hu/2-uncategorised/3306-nuts2 honlapon érhetõ el.
pestmegye.hu

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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A DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI

Meghívó
A Dömsödi Horgász Egyesület 2015. évi

ZÁRSZÁMADÓ
KÖZGYÛLÉSÉT
2016. január 30-án 9 órai kezdettel tartja
a Dömsödi OMK-ban, melyre
felnõtt tagjait ezúton meghívja.
Napirend:
1./ Önkormányzati beszámoló
2./ 2015. évi zárszámadás és vagyonmérleg
3./ 2016. évi költségvetés
4./ Felügyelõ Bizottság beszámolója
5./ Alapszabály módosítása
6./ Régi – új tisztségviselõk megerõsítése
7./ Egyebek
Tóth István
H. E. elnök
Ha az összehívott közgyûlés létszáma miatt határozatképtelen, akkor változatlan napirendi
pontokkal ugyanezen a napon 9 óra 30 percre új közgyûlést hívok össze. Az újonnan
összehívott közgyûlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A közgyûlés napirendi pontjához kapcsolódó anyag (Alapszabály-módosítástervezet) honlapunkon 2016. január 15. után
elérhetõ lesz!

ÉRTESÍTÉS 2016. ÉVI
HORGÁSZENGEDÉLY-VÁLTÁSRÓL
DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Horgásztársak! Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2016. évi horgászengedély váltásának feltételeirõl:
1./ FOGÁSI NAPLÓ: Talán a legfontosabb, hogy a napló leadási határideje: 2016. február 28.
A napló leadásáról az egyesületnek igazolást kell adni abban az esetben, ha engedélyét nem
egyesületünknél hosszabbítja meg. A leadás tényét rögzíteni kell az országos SZÁK programban,
és igazolni azt, hogy az összesítések megtörténtek! Ezt követõen március 01-tõl csak 4400 Ft-ért
válthat állami jegyet! Hasonló a díj azoknak is, akik a határidõt nem tartják be, illetve ha nem öszszesítik naplójukat!
Aki a postát választja beküldésre, és nem egyesületünknél kíván tag maradni, akkor kérnénk a címére kiállított felbélyegzett borítékot is küldeni, hogy az igazolást visszajuttassuk!
2./ 2015. évi ÁLLAMI HORGÁSZJEGY: ÉRVÉNYES 2016. JANUÁR 31-IG. Eddig horgászhat vele, de a vízterületre érvényes engedéllyel – pl. napijeggyel) kell rendelkeznie!
3./ 2016. évi díjakról: (*Árváltozás joga fenntartva!)
Megnevezés
Tagdíj
Állami jegy *
Szövetségi bélyeg *
Területi jegy *
Fogási napló
Összesen:

Felnõtt fõ tag Kettõs tag 70 év felett Csak napijegyes Ifjúsági
2800
2800
1000
2800
0
2200
0
INGYENES
2200
2200
2000
2000
2000
2000
250
23000
23000
23000
0
5000
200
0
200
200
200
30200
28000
26200
7200
7650

BEHORDÓS területi jegy! ÁRA: 60000 Ft. BOJLIS területi jegy ára: 40000.
GYERMEKJEGYEK: Duna-ági 700 Ft; Általános 1200 Ft.
VÁLTOZÁS AZ, HOGY A FOGÁSI NAPLÓ EGYBEN SORSZÁMOZOTT ÁLLAMI
JEGY IS, KÉRJÜK, HOGY VIGYÁZZON RÁ!
4./ FIZETÉSI LEHETÕSÉGEK: BEFIZETÉSÉT TELJESÍTHETI:
– ÁTUTALÁSSAL AZ EGYESÜLET OTP BANKNÁL VEZETETT:
11742214-20030133 SZÁMLÁRA,
– PIROS PÉNZESUTALVÁNYON (A FELADÁSI DÍJ ÖNT TERHELI!)
– KÉSZPÉNZBEN A TAGSÁGA ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR!

Dömsödi Horgász Egyesület Közleménye
2016. január 01.
Köszönjük mindazoknak, akik 2013. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel! Egyesületünk számlájára
269.010 Ft érkezett. Az összegbõl 2015. évben
nyugdíjas, 80 éven felüli horgászaink támogatására 190.000 Ft-ot, a különbözetet, 79.010 Ft-ot
pedig mûködési költségre fordítottuk.
***
Szintén köszönjük mindazoknak, akik 2014.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel. Egyesületünk számlájára 229.858 Ft érkezett. Az összeget 2016. évben kívánjuk felhasználni a kiírási célnak megfelelõen nyugdíjasaink támogatására és mûködési
költségre! Dömsödi H. E. Önkormányzata

Tisztelt Sporttársak!
Kérnénk Önöket, hogy támogassák egyesületünket a 2015. évi személyi jövedelemadójuk
1%-ával. Az összeget nyugdíjas horgászaink támogatására (70%-ban) és mûködési költségre
(30%-ban) kívánjuk fordítani!
Adószámunk: 19833293-1-13
Nyugdíjasaink
nevében
köszönjük:
H.E.
Önkormányzata
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com
Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – október, november és december hónap
Az elmúlt három hónap eseményei 4 tûzeset és 5 mûszaki mentés,
valamint 1 szándékosan megtévesztõ jelzésünk volt:
2015-10-12-én kora este az 51-es fõútra kaptunk riasztást közúti balesethez. Kettõ gépkocsi ütközött, de szerencsére csak egy könnyû sérült
volt a helyszínen. A gépkocsikat áramtalanítottuk a ráckevei kollégákkal
közösen, illetve a helyszínelés ideje alatt, valamint a roncsok elszállításáig
biztosítottuk a helyszínt a Dömsödi Polgárõrséggel közösen.

Fotó: Pongrácz József Dömsöd ÖTE
2015-10-29-én Apaj, Dobó István utcába vonultunk a rendõrségnek segítségnyújtásra a kunszentmiklósi kollegákkal közösen. A helyszínen az
ott lakók szemetet égettek, amit egy H-sugár segítségével a rendõrség kérésére eloltottunk.
2015-11-05-én reggel kaptunk egy jelzést, mely szerint Dömsöd Középsõ-Dunapart 24. szám elõtti részen gázszag van. Kiérkezéskor már
nem lehetett érezni, és a felderítés során sem találtuk meg, amit a bejelentõ érezhetett.
2015-11-05-én este a Nagytanyai útra kaptunk riasztást a ráckevei kollégákkal közlekedési balesethez. A helyszínen egy traktor lehajtott az útról és felborult. A balesetben ketten sérültek, az egyik személy súlyosan, a
személyeket a mentõk kórházba szállították.

már jó ideje nem látták a szomszédai, és elmondásuk szerint beteg, és
lehet, hogy segítségre szorul. Az ajtót „erõszakos úton felnyitottuk”,
de az épület üres volt. A helyszínt a rendõrségnek átadtuk, és bevonultunk állomáshelyünkre.
2015-11-15-én megint tûzesethez kaptunk jelzést. A jelzett helyen bozótos avar égett, ahol a hõ hatására egy nagyfeszültségû kábel le is szakadt. Az ELMÛ áramtalanítása után a tüzet a ráckevei tûzoltókkal közösen felszámoltuk. Személyi sérülés nem történt, de néhány órás áramszünet volt községünkben.
A reggeli tûzeset után délután a Ráckevei útra is kellett vonulnunk,
ahol egy udvarban tûzifa és szemét kapott lángra. Egy H-sugárral, valamint kéziszerszámokkal, a kevei kollégákkal közösen ezt a káresetet is felszámoltuk.
2015-11-21-én ebben az évben 50. eseményként telefonon bejelentést
kaptunk, mely szerint Dömsöd és Kiskunlacháza között az 51-es fõút szakaszán egy személygépkocsi az árokba hajtott. A vonulást azonnal megkezdtük a kevei kollégákkal együtt a káreset helyszínére.
A jelzett helyen egy Peugeot kisfurgon az árokban volt, személyi sérülés nem történt, és tûzoltói beavatkozásra sem volt szükség.
2015-12-22-én ismét egy az 51-es fõútról lecsúszott gépkocsihoz vonultunk. Elsõ vonulása volt az új fecskendõnknek, amivel könnyedén ki is
tudtuk vontatni a Toyota gyártmányú személygépkocsit. Személyi sérülés
nem történt, és a gépkocsi is saját kerekein hagyta el a helyszínt.
Néhány gondolat az évünkrõl:
– 51 alkalommal vonultunk a 2015-ös évben,
– közös begyakorló gyakorlaton vettünk részt a ráckevei és a szigetszentmiklósi tûzoltókkal Dömsödön,
– BM OKF pályázatán 1.080.000 Ft technikai és védõeszközt nyertünk,
valamint 180.000 Ft-ot mûködési költségeinkre,
– az IFA szer helyett lett egy Magirus Deutz M 170D fecskendõnk, ami
erõsebb, korszerûbb,
– a BM OKF átfogó ellenõrzésén megfeleltünk mindenben.
Utólag is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag
új esztendõt kívánunk minden kedves dömsödi lakosnak és a kedves
olvasóinknak!

Ha baj van! 105 vagy 112
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407

Fotó: Nagy Zsolt Dömsöd ÖTE
2015-11-10-én Apaj Szivárvány utcába kaptunk tûzesethez riasztást. A
helyszínre kiérve kiderült, hogy szándékosan megtévesztõ jelzés, így tûzoltói beavatkozásra nem volt szükség. Innen a vasútállomáshoz mentünk,
mert ott meg közben bombariadó lett. Természetesen ez is egy szándékosan megtévesztõ jelzés volt. A telefonálót azóta a rendõrség beazonosította, aki ellen a megtévesztõ jelzések miatt büntetõeljárás indult.
Bevonulás közben újabb riasztást kaptunk Dömsöd Ráckevei útra,
ahol a rendõrség kért „ajtónyitást” tõlünk, mert a házban élõ hölgyet

Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve (Ispán
Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György gazdasági
felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a facebook oldalunkon találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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Dömsödi Általános
Ipartestület
hirdetése
Kihelyezett OKJ-s targoncavezetõi tanfolyamot
indítunk Dömsödön és környékén
(OKJ: 32 582 02).
A tanfolyam elvégzésének feltétele
alapfokú iskolai végzettség (8 általános),
illetve egészségügyi alkalmasság.
Tervezett kezdési idõpont: 2016. január.
A képzés költsége: 117.000 Ft (az ár tartalmazza a
tanfolyam díját, az OKJ-s vizsgadíjat, illetve a
hatósági vizsgadíjat 3 gépcsoportra).
(Részletfizetési lehetõség.)
Bõvebb felvilágosítás:
személyesen Dömsöd, Petõfi u. 11-13.
telefonon a 06/70/318-6325-ös telefonszámon,
illetve az ipartestulet.d@pr.hu e-mail címen.
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Dömsödi
„angyalokról”
Idén karácsonykor is vállalta szolgálatunk, hogy
ajándékokat közvetít a településen élõ gyerekek számára.
Felhívásunkra több helyi jótevõ is elhozta hozzánk
a becsomagolt, névre szóló ajándékokat.
21 gyermek kapott a helyi „angyaloktól” ajándékot a
fenyõfájuk alá, 80 gyermek a GYEA által szépen becsomagolt,
életkoruknak megfelelõ, teljesen új játékokat kapott,
20 élelmiszercsomagot ajánlott fel egy biztosító társaság,
melyhez sok játék és csecsebecse is társult, és 45 gyermeknek
az ebédjérõl gondoskodott a két ünnep között (4 napon át)
a Préri étterem és horgásztó, melyet Szolgálatunknál
vettek át a családok.
Minden felajánlónak nagyon szépen köszönjük, hogy
részesei lehettünk annak az örömnek, amelyet ajándékaikkal okoztak a dömsödi gyerekeknek!
A Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat munkatársai

Kútfúrás 110-es
csatornacsõvel –
garanciával.

06-30-964-0485

Születésnapi meglepetés
Az „Új Óvoda” 2015 szeptemberében ünnepelte a 40 éves születésnapját. Az ajándékok, az ünnepi mûsor, a sok kedves elismerõ szó mellett
egy különleges meglepetésben is volt részünk. A Gyermekbarát Egyesület vezetõje, Csengõdiné Erzsike néni azzal keresett meg Bennünket,
hogy Õk is szeretnék köszönteni az óvodát, egy gyermekmûsort ajándékoznak a gyermekeknek. Így látogatott el óvodánkba a Palinta Társulat

2015. december 2-án. A Mikulás-várás mûsoruk alapja az önfeledt játék,
szórakozás volt, és látva a gyermekek arcát, biztosan állítjuk, hogy minden ovis maradandó, pozitív élményekkel tért haza. Természetesen
Erzsike nénit meghívtuk a mûsorra. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadta
a meghívásunkat, így részese lehetett gyermekeink örömének. Köszönjük
a Gyermekbarát Egyesületnek a közös élményt. További munkájukhoz
sok sikert kívánunk.
Pergel Renáta óvodapedagógus és Orosz Lajosné intézményvezetõ
a kollégák és gyermekek nevében
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J Nálunk mindig történik valami… J
Pillanatok az alsó
tagozat életébõl
Decemberben történtek:
Megkaptuk az elõzõ hónap versenyeinek
eredményeit:
A november 25-én megtartott taksonyi matematika verseny helyezettjei:
3. évfolyam:
Lacza Hanna XVIII. helyezett
Kakas Bence XVIII. helyezett
Slezák Péter XXI. helyezett
Felkészítõ tanáruk: Keyha-Czeller Piroska
4. évfolyam
Sas Zsuzsanna X. helyezett
Nagy Molnár Martin XIV. helyezett
A november 30-án, a ráckevei iskolában
megtartott énekversenyen:
Szabó Petra II. helyezett lett.
Felkészítõ tanára: Feketéné Patonai Nóra.
A december 1-jén megtartott kunszentmiklósi komplex tanulmányi versenyen a következõ tanulók vettek részt:
Matematika 3. osztály
Slezák Péter III. helyezett, felkészítõje: Keyha-Czeller Piroska
Bábel Levente XXII. helyezett, felkészítõje:
Patonai István

Liptai Áron XXXIV. helyezett, felkészítõje:
Patonai István
Matematika 4. osztály, felkészítõjük: Feketéné Patonai Nóra
Sas Zsuzsanna I. helyezett
Szabó Petra X. helyezett
Balogh Réka Damarisz XV. helyezett
Magyar nyelv- és irodalom 3. osztály
Katona Marcell XIII. helyezett, felkészítõje:
Patonai István
Kakas Bence Zoltán XXXVIII. helyezett,
felkészítõje: Keyha-Czeller Piroska
Magyar nyelv- és irodalom 4. osztály, felkészítõjük: Feketéné Patonai Nóra
Sass Zsuzsanna IV. helyezett
Balogh Virág Csenge XV. helyezett
December 3-án a Szigetcsépi Alapfokú Mûvészeti Iskolában megrendezett rajzversenyen:
Horváth Petra és Kadók Boglárka I. helyezett,
Gonda Gréta Zsófia III. helyezett. Részt vettek
még: Barta Nikolett Viktória, Danyi Zsanett.
Az év utolsó hónapján hétrõl hétre ádventi
gyertyagyújtással készülõdtünk a karácsonyra.
December 4-én megérkezett hozzánk Mikulás, a krampuszai már reggel vártak minket a kapuban virgáccsal és cukorral. Minden diák izgatottan várta Õt, a nap folyamán minden terembe
ellátogatott a tanulók legnagyobb örömére. Az iskola folyosóján egy igazán szép karácsonyfa dí-

szelgett, melyet Sári Györgytõl kaptunk. Itt szeretnénk megköszönni jótékonykodását, melyben
egész hónapban gyönyörködhettünk. Bízunk
benne, hogy a következõ években is hasonlóan
megajándékozza a dömsödi iskolásokat.
A Bíró utcai iskolában az idén is megrendezték
az ott tanuló osztályok az Adventi vásárt. Gyönyörû kézimunkák, karácsonyi ajándéktárgyak várták
az érdeklõdõ vásárlókat. Aki megéhezett, megszomjazott, az meleg enni- és innivalót is bõséggel
találhatott. A szülõk, pedagógusok, gyerekek öszszefogásának erejébõl született ez a nap. Köszönjük a lehetõséget a vásárlásra, kellemes idõtöltésre!
Az alsósok énekkara idén is készült a karácsonyi mûsorral. Az adventi négy gyertya fényénél szóltak a dalok a gyerekekrõl, – magunkról, a családról és a karácsonyról. A Koldusének
címû jelenettel azt mutattuk be, hogy hiába a király gazdagsága, ha szeretet nincs a szívében. A
darab végére rájön, hogy a boldogságához szüksége van a családjára, az emberségére. „Segítsetek úgy uralkodni, hogy országomban, palotámban béke és szeretet legyen!”
Az énekkar legújabb dalának refrénjébõl vett
két sorral kívánunk mindenkinek egészségben,
örömökben, sikerekben gazdag új évet:
„Van ami benned szép, van ami bennem jó,
Van amit együtt éneklünk el, s az a dal úgy lesz jó!”
Balázs Lajosné tanítónõ

Csoportkép a fõpróbáról

Köszöntés meghallgatása a mûsor végén

Adventi vásár

Hírek

Idén is megrendezésre került
az immár hagyományos Adventi
vásár a Bíró utcában. Hatalmas
volt az érdeklõdés az iskolások
részérõl, és egyre többen érkeznek a község lakói közül is erre a
hangulatos eseményre. A készülõdés már hetekkel korábban elkezdõdött a szülõk, a gyerekek és
a pedagógusok részérõl egyaránt.
Igazi ünnepváró program volt ez,
kellemes ízekkel, illatokkal és
kézzel készített ajándékokkal. A
képek magukért beszélnek! (12.
oldal) Jövõre jöjjenek el önök is!

A 3. c osztályosok a Sió által meghirdetett országos pontgyûjtõ
akcióban a 309. helyen végeztek, köszönik a támogatást a szülõknek
és az ismerõsöknek!
A K&H bank által rendezett Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedõn a következõ tanulók indultak a 3. c osztályból: CzellerKovács Abigél, Kakas Bence, Lacza Hanna, Matus Alexandra,
Slezák Péter. Az eredményekrõl késõbb számolunk be.
A Bíró utcai iskolások beneveztek az ország legszebb osztályterme címért rendezett versenybe. A 3. c és a 2. b osztályosok ezúton is
kérik a község lakóit, hogy szavazatukkal segítsék õket a gyõzelemhez! Részleteket és a többi pályázatot is megtekinthetik a fuggonyorszag.hu honlapon! Köszönjük!
Keyha-Czeller Piroska
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• ISKOLAI SPORTHÍREK •
Sportbemutató és sportolás az alsó tagozatban
Ebben az évben a Magyar Diáksport Szövetség 1000 iskolát támogatott különbözõ
sportszercsomagokkal. A mi iskolánk kosárlabdapalánkokat és labdákat kapott.
November 18-án került megrendezésre az a
sportdélelõtt, ahol ezeket a sporteszközöket a
Kiskunlacházi Kosárlabda Egyesület sportolói
mutatták be játék közben.
A rendezvényt a Diáksport Szövetség Sportosztályának munkatársa nyitotta meg, és biztatta a gyerekeket az egészséges sportolásra, életmódra.
Iskolánk igazgatója, Mészáros Pálné üdvözölte a Kiskunlacházi Kosárlabda Egyesület
edzõjét és sportolóit, valamint a DUSE szakosztályainak edzõit (kézilabda, labdarúgás, kajakkenu) és versenyzõit.
Az igazgatónõ megköszönte a Szövetség
ajándékait, és biztatta a gyerekeket a rendszeres
sportolásra.

Az alsó tagozatos gyerekek megismerkedhettek a versenysportokkal. A szakosztályok rövid bemutatókat tartottak, utána a tanulók kipróbálhattak minden sportágat.
Köszönjük a szakosztályok edzõinek és a tanító néniknek a segítséget. A gyerekek nagyon
élvezték ezt a délelõttöt, és pár gondolatban
megfogalmazták az érzéseiket.
Gyerekszáj
Madarász Attila: „A sportnapon volt kosárlabda, kézilabda, foci s kajak-kenu. Tetszett
minden sportág, de különösen a kosárlabda. Mi
focisok a focit mutattuk be, és én voltam a kapura rúgásnál a kapus. Ügyeskedtem, hogy ne fogjon sok labda hálót.”
Balogh Virág Csenge: „A sportnap azért is
volt izgalmas nap a számomra, mert én is szerepeltem. A kajakozás fárasztó, de megéri. Én mindenkinek ajánlom úgy, ahogy a többi sportot is.
Számomra felfrissülés a tanulás után az edzés.”

Omiliák Fanni: „Nekem a kosárlabda nagyon elnyerte a tetszésemet, nagyon jó volt egyegy sportot megnézni. Voltak focisták, kézilabdások, kajakosok és kosarasok. Adtak nekünk egy
kis ízelítõt. A végén mi is kipróbálhattuk ezeket a
sportokat. Nekem nagyon tetszett ez a nap.”
Szabó Petra: „Tetszett a kosárlabda, mert
sokszor beletaláltam, és még nagyon jó volt a
kajak is, mert az edzõk, Gabi néni és Laci bácsi
nagyon kedvesek voltak velünk. A foci is nagyon tetszett, mert megismerkedhettünk a focisták edzésével, de az ami a legjobban tetszett, az
a kézilabda volt. Nagyon jó volt ez a 3 óra.”
Reméljük, a gyerekek elmesélték otthon az
élményeiket, és egyre több szülõ fogja fontosnak tartani, hogy gyermeke rendszeresen sportoljon Dömsödön a DUSE szakosztályaiban.
Dömsöd, 2015. december 16.
Tóthné Porvay Zsuzsanna
testnevelõ tanár

Körzeti terematlétika verseny Dömsödön
December 3-án 13. alkalommal rendeztük meg 12 iskola részvételével ezt a nagyszerû versenyt.
Közel 400 gyerek örült a Mikulásnak, az ajándéknak, és versenyzett szívvel-lélekkel.
Iskolánk atlétái remekül szerepeltek, minden dömsödi tanuló érmes lett. Az iskolák összesített versenyében Dömsöd lett az elsõ.
Felkészítõ testnevelõ tanárok: Kovács Bálintné, Tóthné Porvay Zsuzsanna, Béczi János.
Köszönjük a tanártársainknak és munkatársainknak is a segítségét: Ambruska Margit, Ácsné Jaksa Szilvia, Pethesné Nyári Katalin, Szakos Jánosné, Varga Anikó, Csonka Nóra, Galambos Ágnes, Császárné Téglás Gabriella.
Dicséret illeti a 7. b osztály tanulóit, akik a szervezõ munkát látták el nagyon rendesen és becsületesen.
Köszönjük a Télapó segítségét, ebben az évben is Kovácsné Borza Orsolyát ünnepelték a gyerekek.
Köszönet jár Mizsei Beátának, hogy minden évben szponzorálja versenyünket.
EREDMÉNYEINK:
5. osztály fiú
1. Dömsöd
Csapattagok:
Vella Donát Antal
Duzmath Péter
Kincses Attila
Bõdi Péter Levente
Bódog Zsolt Richárd
Egyéni:
1. Vella Donát Antal
6. osztály fiú
1. Dömsöd
Csapattagok:
Perger Máté
Kudar Zoltán Szabolcs
Kovács Kristóf Mihály
Kiss Richárd Levente
Kincses Kristóf

Egyéni:
1. Perger Máté

Hermányi Gergely Barnabás
Keresztes Ákos

7. osztály fiú:
2. Dömsöd
Csapattagok:
Papp András
Szakács János Zoltán
Katus Kristóf Viktor
Fekete Richárd
Farkas Zsolt
Kolompár István László
Tóth Attila Sándor

5. osztály lány
3. Dömsöd
Csapattagok:
Péter Anna Ildikó
Csóka Bernadett
Tóth Luca Dorina
Bányai Dorina
Csörgõ Lujza Lilla

8. osztály fiú:
1. Dömsöd
Csapattagok:
Szeile Zoltán Richárd
Mendi Attila
Hicz Patrik
Csörgõ Máté

6. osztály lány
3. Dömsöd
Csapattagok:
Biricz Vivien Linda
Kovács Adrienn Zsuzsanna
Orosz Anikó Réka
Volter Evelin
Szeile Alexandra Vanessza

7. osztály lány
1. Dömsöd
Csapattagok:
Gecze Judit
Bojtos Beáta Barbara
Rüsics Alexa Dóra
Sas Bernadett
Komir Konstantunivna Alla
Egyéni:
1. Gecze Judit
2. Bojtos Beáta Barbara
8. osztály lány
1. Dömsöd
Csapattagok:
Földvári Fanni Ildikó
Sass Lilla Mónika
Lázin Loretta Kitti
Pék Bianka
Kolompár Izabella Judit
Jakab Tünde Diána
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Adventi várakozás, karácsony Dömsödön
A karácsonyra való készülõdés jelentõségteljes idõszak mindenki számára. Jézus Krisztus a Megváltó születése, ünnepelt esemény a keresztény
világban. Erre az eseményre emlékezünk ma is, és erre épül a teljes karácsonyi ünnepkör, mely az adventtel kezdõdik és vízkereszttel ér véget.
A várakozás az adventi idõszak, amikor négy vasárnapon át eggyel több gyertyát gyújtunk meg a koszorún. A gyertyák színe lila, kivéve a harmadik
vasárnapra jutót, mert az rózsaszín. Az egyes gyertyák egy-egy fogalmat szimbolizálnak, úgy mint: hit, remény, öröm és szeretet.
A karácsony szimbóluma a karácsonyfa, mely a XX. században széles körben terjedt el.
Ma a készülõdés már túlmutat az egyházi és a meghitt családi együttléteken. Kiterjed óvodára, iskolára, munkaközösségekre, baráti és egyéb civil
társaságokra. Villódzó fények kísérnek az utcákon, tereken, házfalakon és az üzletekben egyaránt.
Rövid áttekintés után egy kis összeállításban tekintsünk vissza, hogy 2015-ben mi dömsödiek hogyan készülõdtünk karácsony ünnepére?

Adventi gyertyagyújtás a CBA parkolójában

Fotó forrása: facebook
Lelkes és önzetlen civil szervezõdésnek köszönhetõ, hogy más településekhez hasonlatosan Dömsödön is hatalmas adventi koszorú jelezte
az ünnepi várakozást. Az elsõ adventi gyertya meggyújtására szép számmal gyûltünk össze a CBA parkolójában. Forralt bor és meleg tea
kellemesen fûszeres illata járta be a teret, míg a várakozó emberek örvendezve beszélgettek egymással. Az advent és a várakozás jelentõsége
rajzolódott ki az elhangzott beszédek, produkciók hallatán.

Mindenki Karácsonyfájának díszítése és találkozás a Mikulással

Fotó: óvoda
Több éves hagyomány Dömsödön, hogy a település karácsonyfáját a falu legfiatalabbjai, az óvodások díszítik fel, saját maguk által elkészített
díszekkel. Ilyenkor már a Mikulással is találkoznak a gyermekek.
December elején a Még 1000 Év Dömsödért Egyesület, az elõzõ évekhez hasonlóan, idén is a Horváth-kertben szervezte meg a szokásos „Mikulásvárás” programját, majd másnap a Petõfi Emlékmúzeumnál kézmûves foglalkozások mellett közösen állították fel a „Falusi Betlehemest”.
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Idõsek Karácsonya
A község által szervezett hagyományos „Idõsek Karácsonya” december 14-én került megrendezésre a mûvelõdési házban. A vendégek
szépen megterített asztaloknál, családias hangulatban, jó társaságban töltöttek el néhány
meghitt órácskát. Kedves ajándék volt az a néhány produkció, melyet szívbõl adtak át a gyerekek és a felnõttek.
Bencze István polgármester úr köszöntõjében nyugalmat és szeretetet kívánt minden
résztvevõnek.
Kellemes, nosztalgiával teli beszélgetések
folytak régen nem látott kedves ismerõsökkel.
Az ünnepi terítékrõl nem
maradhatott el a jellegzetes karácsonyi mákos–diós
bejgli!

Egyházi közösségek
Egyházközségeinkben is meghitt készülõdés folyt. Az Úr asztalán sorra gyúltak meg
az adventi fények, az istentiszteleti alkalmakon karácsonyi dallamok csendültek fel. A
baptista közösségben csodálatos karácsonyi
koncerten vehettünk részt, s katolikus hitközségünkben csendes együttlétben hallgathattuk az éjféli mise üzenetét.

Fotó: Vass

Karácsonyi Koncert

Fotó: Vass
Az általános iskola alsós és felsõs tagozata is karácsonyi hangulatot hozott az OMK nagytermébe. Délelõtt az alsóbb osztályok ünnepeltek közösen,
este pedig a 8. b osztály pásztorjátékát élvezhette a közönség.
Az iskolai hagyomány elindítója Krnájszki Istvánné Emi néni volt, aki az induláskor betlehemes találkozót és mézeskalács-kiállítást is szervezett.
Most az iskolai kórusé volt a fõszerep, s a felcsendülõ tiszta gyermekhang emelkedett ünnepi hangulattal töltötte meg a helyiséget.
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Adventi vásár
Fotó: Vass

A Bíró utcai iskola
udvarán szintén hagyománnyá vált az adventi
vásár megrendezése.
Gyermekek, felnõttek
nézelõdtek, vásároltak a
közelgõ ünnepre, hogy
szeretteiket meglephessék ajándékaikkal.

„Õsi mestereink”
Összeállította:
Vass Ilona

címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben minden hétköznap délelõtt, ill. csoportoknak elõre megbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklõdni a következõ számokon: Szabó Andrea: 06 30 59 47 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Decemberben növendékeink leginkább az adventi elõadásokra készültek, de szép versenyeredmények is születtek.
December 3-án képzõseink Szigetcsépen vettek részt a körzeti rajzversenyen: Barta Nikolett, Danyi Zsanett, Gonda Gréta, Horváth Petra,
Kadók Boglárka, Katus Olivér, Kunu Szebasztián.
Eredmények:
I. korcsoport:
1. helyezett – Kadók Boglárka
II. korcsoport: 1. helyezett: Horváth Petra
3. helyezett: Gonda Gréta
III. korcsoport: 2. helyezett: Kunu Szebasztián
különdíj: Katus Olivér
Gratulálok mind a növendékeinknek, mind felkészítõ tanáruknak,
Brusztné Firnigl Juditnak! Köszönöm a gyerekek szállításában résztvevõ
szülõknek, nagyszülõknek a segítséget: Fabókné Poromb Zsókának, Horváth Jánosnak, Idrányi Csabának.

Szigetcsép – rajzverseny: hátsó sor: Horváth Petra, Brusztné
Firnigl Judit, Kunu Szebasztián; középsõ sor: Barta Nikolett,
Gonda Gréta, Katus Olivér; elsõ sor: Danyi Zsanett.
Kadók Boglárka hiányzott.

Gitár együttes: Hajba Áron, Horváth Zsolt Rokkó, Kun István
Rinaldó, Kudar Zalán, Slezák Péter, Baranya Ábel, Nagy Péter,
Bódog Zsolt Richárd, Bellák Miklós

Zsidai Péter

Horváth Virág, Harsányi Anna

Szolfézs csoport
Szigetcsép, Kadók Bogi
11-én Makádon, 13-án Dömsödön tartottuk meg a hagyományos adventi mûsorunkat. Úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki eljött, örömteli, szép élményben volt része. Köszönet növendékeinknek és a felkészítõ
pedagógusoknak, akik: Bellák Miklós – gitár, Berki Artúrné – zongora,
Csernov Miklós – furulya, Donec Szergej – ének, Hajba Áron – gitár,
Kanderka Andrea – klarinét és furulya, Somos András – fuvola és furulya.
14-én az Idõsek Karácsonyi Ünnepségén felléptek Kolompár Dániel és
Pék Bianka társastáncosok. Felkészítõ tanáruk: Mihó Diána.
Mindenkinek boldog új évet, és a II. félévre sok-sok sikert kívánok!
Köntös Ágnes igazgató

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok
éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskolát. 2015-ben egy digitális
zongorát sikerült az iskola részére beszerezni az 1 százalékos felajánlásokból.
Ezúton kérjük az adófizetõket, hogy
adójuk 1 százalékával támogassák az iskolát az alapítványon keresztül.
Az alapítvány neve: Pro Musica
Alapítvány Dömsöd, adószáma:
18681189-1-13.
Tisztelettel és köszönettel:
a kuratórium Sass Annamária, Sass Zsuzsi
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Sándor Mária: Öreg tölgy

Kiállítás a Skarica Máté Városi Könyvtárban
December 7-én tíz éves fennállása alkalmával színvonalas kiállítást rendezett az Alkotómûvészek és Mûvészetbarátok Ráckevei Egyesülete a ráckevei városi könyvtárban.
Erre az alkalomra igényes kiadványt jelentettek meg, melyben az egyesület alkotó tagjai bemutatkoznak, megosztják a mûvészettel kapcsolatos gondolataikat.

Sánta István alkotása

Az egyesületnek három dömsödi alkotó: Sándor Mária; Sánta István és Szimonidesz
Kovács Hajnalka is tagja. Munkáikban több alkalommal is gyönyörködhettünk itthoni
kiállítások alkalmával.
Sándor Mária vallomása: „A Mûvészet szeretete egész szívembõl és lelkesedésembõl
jön, hogy az embereknek örömet okozzak.”
Sánta István bemutatkozó anyagában szakmai önéletírása nyomán ismerkedhetünk a
festõ és grafikus mûvésszel.
Szimonidesz Kovács Hajnalka Váci Mihály: Esõ homokra c. versrészletével vállalt
önjellemzést.

Szimonidesz Kovács
Hajnalka alkotása

„Osztani magad, hogy így sokasodjál,
Kicsikhez hajolni, – hogy így magasodjál,
Hallgatni Õket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni – esõ a homokra –
Sivatagnyi reménytelen dologra.
S ha nyár se lesz tõled – s a táj se zöldebb:
– kutakká gyûjt a mély: – soká isznak belõled!”
Öröm, hogy Õk településünkön alkotnak, munkásságukkal formálják, gazdagítják és
felkeltik mindannyiunkban a szépség iránti igényességet!
Vass Ilona

FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA!
Ismét emlékezésre készül Dömsöd Település Értéktára.
II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmünk
születésének 340. és újratemetésének 110.
évfordulójára. Fontos dátumok ezek Dömsöd lakói számára is, hiszen II. Rákóczi Ferenc és községünk kapcsolata történelmi jelentõségû: 1703. XII. 7-én levelet írt a község vezetõihez, 1704. ápr. 8.-át Dabon töltötte és 60 db, csípõig érõ gyönyörû zsinóros
zubbonyt-dolmányt rendelt a dömsödi szabóktól. Általános iskolánk névadója is volt,
az úttörõcsapat örökölte nevét. Méltó megemlékezésünkhöz szeretnénk, ha a fejedelemrõl meglevõ anyagunk bõvítéséhez segítséget adnának azok, akik II. Rákóczi Ferenchez, a szabadságharchoz kapcsolódó irodalmi, tárgyi vagy egyéb emlékekkel rendelkeznek (tabló, kép, õsi napló stb.).
A kiállítás végeztével a kapott anyagokat
visszaszolgáltatjuk.

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtárba
várjuk a felajánlásaikat.
Elérhetõségünk: 2344 Dömsöd, Béke tér 1.
Tel.: 06 24 519 711
Jancsó Attila
Dömsöd Település Értéktár tagja

A Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár nyitvatartása
Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16,
Csüt.: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel várunk!
***
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

Kedves Dömsödiek!
Remélem sokan látták – észrevették, hogy
megújult az OMK elõtti park.
Bizonyára sokan ismerik már, akinek köszönhetjük – láthatták munka közben, ahogy
a közmunkások csapatával széppé varázsolták Dömsöd tereit.
Hogy Mindenki ismerje ezután, szeretném
bemutatni Varga Valéria Mária Cinit, aki úgy
gondolom, munkájával ízléses, kellemes
környezetet teremtett mindnyájunk számára.
Tudását megosztotta munkatársaival, akik
részesei lettek annak, hogy szebb környezetben, talán kicsit jobb közérzettel teljenek
napjaink.
A magam és mindannyiunk nevében megköszönöm nagy szakértelemmel és szorgalommal végzett munkáját, aminek eredményében minden nap gyönyörködünk!
Remélem, majd ha kitavaszodik, újra láthatjuk, hogy sorakoznak Cini által az árvácskák, mézvirágok, begóniák...
Csikós Lászlóné
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Te j t e s t v é r e k
– festõk, grafikusok, szobrászok –

Bazsonyi Arany festõmûvész
Bazsonyi Arany 1928 január 23-án született, Tolna megyében, Gyulajon. (Most,
2016. január 23-án lenne 88 esztendõs.)
Középiskoláit Högyészen és Kalocsán végezte. Mûvészeti tanulmányait a Képzõmûvészeti fõiskolán folytatta 1948 és 1951
között. Mivel szülei kulák listára kerültek,
a fõiskolát el kellett hagynia. 1952-ben
Dombóváron tanítói képesítést kapott,
majd öt évig tanított Pusztahencsén és Dunabogdányban.
A mûvésznõ egész életére meghatározóan hatott ez az idõszak. Munkáiban és gondolatvilágában a szülõföldet, mindig a szeretett tolnai dombok a tolnai emberek jelentették.
Személyesen így vall róla:
„…Szülõföldünkön szüleinktõl ered ami
jó, ami sokszor lehúz a végtelen mélységek
körébe, ami szárnyal a magasságok mérhetetlen messzeségébe.
Gyökerünk végül, ha kihúzatott is, életadó. Verítékes munkán cserzett. Öröklötten
megõrzött talpalattnyi földjérõl szólok,

Édesanyám szavával: Ne hagyjátok elveszni azt a „kis Mindent”, ami otthonunkat jelenti!
Édesapám, Édesanyám emlékével, Testvéremmel, Tolna szülötteivel „Õrizni a
fényt”, otthon vagyunk, ha távol is tõle.”
1954-ben kötött házasságot Vecsési Sándor festõmûvésszel. Megismerkedésük,
abban a fiatal alkotó csapatban történt,
mely a népi kollégisták lelkes alkotóiból
verbuválódott össze, Budapesten. A fiatal
képzõmûvészek, akik részben földiek, iskolatársak és barátai voltak egymásnak,
rendszeresen összejöttek s vitatták meg a
jövõ magyar képzõmûvészetét. Ebbe a
körbe tartozott: Vecsési Sándor, Bazsonyi
Arany, Újváry Lajos, Csohány Kálmán,
Mözsi-Szabó István, Novák Lajos, Osváth
Mari, Szurcsik János és Kármentõ András.
Õk egy szorosabb magot képviseltek, ahogyan Mözsi-Szabó István nevezte, megfestette: a TEJTESTVÉREK.
Bazsonyi Arany számára a szülõföldtõl
való távolságot földrajzi mértékben a bu-

Bazsonyi Arany festõmûvész
(1928. január – 2011. október)
dapesti Máglya köz, s az 1960-as évektõl
majd 40 esztendeig a dömsödi Duna-parti
nyaraló jelentette.
Alkotói korszakain átívelõ örök téma
festészetében, az otthont jelentõ tolnai
dombok, a szülõk, a testvér, az emberi sorsok s az elmúlás gondolatisága.
Munkáival Dömsöd közintézményei, a
Bazsonyi-Vecsési képtár büszkélkedhet.
Szeretettel emlékezzünk reá!
Õ így alkotott magyarul.
Vass Ilona

Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…
„Szõkén, szelíden, mint a szél.”*
Már abba akartam hagyni. Elég volt ez egy szuszra, kimerültem, elfáradtam, közölnivalóm sincs már, mindenkit bemutattam
kis tanulmányaimban a „nagyérdemûnek” – elég. Néhány napig
kényelmesen fetrengtem is a semmittevésben pihenés címén, de
az aztán minden volt, csak pihenés nem.
Az amúgy is kormányozhatatlan szívem és agyam a teljes autonómiára törekedvén el is érte, hogy egy-egy kibillent ütemmel
rázzon fel a semmittevésbõl. A még bennem érlelõdõ, növekvõ
témák alakjai meg úgy téptek, rángattak, mint makrancos kölök
az anyja szoknyáját, ha mindenáron meg akar kapni valamit, ami
neki is jár. „Nem! – hagyjatok, elég volt!” Azonban néhány
rosszullétközeli állapot és pár álmatlan éjszaka után megadtam
magam, belátva a követelõk igazát. Nem cukorkászacskó egy-egy
irodalmi korszak, hogy abból kikeresgélem az ínyemnek legfinomabbakat, a többi meg csak zörögjön, guruljon gazdátlanul továbbra is.
Ezen elõzmények után nekifogtam a drága, szerény Kerényi
Frigyes „kicédulázásának”, akirõl annyit tud, aki tud, hogy Petõfi
és Tompa mellett a harmadik, s hogy az a triász írta meg kis költõi
versengésben azt a bizonyos „Erdei lak”-ot, de már a maga idejében is csak az elsõ kettõét illett ismerni, Kerényi bronzérme elgurult. Õ volt az a gyémántlelõ, aki majdnem hogy gyávaságnak ható szerénységgel élt a nagy kortársak között, „szõkén, szelíden,
mint a szél” (Váci Mihály), miközben „tudta, büszke fájdalommal
tudta, hogy magyar”.

Neve puszta adattá szürkült, s csak reménykedett, hogy mi,
akik most élünk, majd gondolunk rá néha. – Gondolunk? – Na,
gyorsan kezeket a szívre! Ugye hogy nem, és vérszegény mentség, hogy hát ha egyszer nem is ismerjük… Majd most. Talán.
„Adresszem: Frederik Kerényi, America, New Buda, Iowa.”
„Hírt hazámból nem hoz senki.”
A felismerés, hogy bárhogy is, de otthon volna jó élni, mint túl
a tengeren, elborítja agyonkínzott elméjét. 1852-ben már halott.
Éppen harmincéves.
Ennyit él – harminc évet. Életében soha nem mondták neki,
hogy maradandót alkotott, csak hibáit vetették a szemére, maradt
a jelentéktelen harmadik, aki arról a bizonyos erdei lakról énekelt.
Nem méltányolta senki, hogy minket választott, hazánk szolgálatáért mindenét odaadta, magyarként élt és úgy is halt meg ott, az iszonyú messzeségben, beleõrülve a Magyarország utáni vágyakozásba.
„Megfürdik vészes vizedben. Boldog ifjuság,
És a férfi rendületlen. Életpartra hág.
Annyi munka vár fejére. És talán vihar –
Tudja büszke fájdalommal, tudja, hogy magyar.”
Tudta, vállalta, élte is. Csak azt nem tudta, hogy így elfelejtik,
mintha meg se született volna.
– A kései utód egy szál fehér rózsáján csillog a harmat, akár egy
bocsánatkérõ könnycsepp. –
KERÉNYI (Christmann) FRIGYES magyar költõ volt!
Dömsöd, 2015. jan. 31.
Szoóné Bodrogi Emõke
*Váci Mihály azonos címû verse
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: az idézet második része,
(zárt betûk: a, õ,)
15.: Fejér megyei város
16.: a késnek is van
17.: osztrák, kambodzsai autójel
18.: latin kötõszó
19.: kitin vége!
20.: középen avul!
21.: ilyen állat a rák
24.: elakad
26.: jogvita
27.: tagadószó
28.: betû kiejtve
30.: férfi
32.: romániai autók jelzése
33.: ló és ökör feladata
36.: hátul ellentéte
38.: sérülés
39.: nyom
41.: végtelen nõi név!
42.: te és õ
44.: maró anyag
46.: eredetileg: halotti beszéd
49.: nem amaz
51.: ízület része
53.: ......... Hédi, színésznõ, táncdalénekesnõ
54.: becézett nõi név

FÜGGÕLEGES
1.: idézet egy magyar író versébõl,
(zárt betûk: a, j, s, n, n, c)
2.: zuhanni kezd!
3.: nem érdekes
4.: sportszermárka
5.: Európai Unió röviden
6.: svéd, japán, spanyol autójel
7.: néma zivatar!
8.: hosszú morzehang
9.: nõi név
10.: kis napló
11.: ........ Jenõ, magyar költõ
12.: az abc harmadik betûje
13.: elnáspángoló
14.: ideggyógyászat
22.: a felsõfok egyik jele
23.: alszunk benne
25.: ismert nyomtatómárka is
29.: magam
31.: egyik helyen sem
34.: vásárolja
35.: a túloldalra
37.: találna
40.: visszavág!
41.: Tamási ........., író
43.: esdeklés
45.: római 7-es

47.: Központi Sport Egyesület
48.: az oxigén és az argon vegyjele
50.: kiejtett betû
52.: azonos hangzók
BEKÜLDENDÕ:
FÜGGÕLEGES 1. ÉS VÍZSZINTES 1.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: FEBRUÁR 15.
NYEREMÉNY: 3000 FT-OS VÁSÁRLÁS
HARSÁNYINÉ DOBOS ILDIKÓ
ÉLELMISZERÜZLETÉBEN
DÖMSÖD, VÁCZI U. 15.
A DECEMBERI SZÁM
HELYES MEGFEJTÉSE:
„KARÁCSONYRA MEGYEK,
RÉGI, VÉN, FALUSI”
A DECEMBERI SZÁM NYERTESE:
NAGY JÁNOSNÉ
DÖMSÖD, KUNSZENTMIKLÓSI ÚT 17/D
A MEGFEJTÉSEKET LEADHATJÁK:
PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLET
(HORVÁTH-KERT)
HARSÁNYINÉ DOBOS ILDIKÓ
ÉLELMISZER ÜZLET
VÁCZI UTCA 15.
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Mezõgazdasági hírek
2016. év január hó
Mindenekelõtt minden kedves régi és új olvasónak eredményekben gazdag, sikeres, kedvezõ idõjárású, jó egészségben töltött Új Esztendõt kívánok!
Mint tudjuk, ebben a modern, globalizált világunkban a mezõgazdasági
termelést, a növénytermelést, kertészeti termelést, illetve annak eredményességét még mindig nagy mértékben az idõjárás határozza meg. E sorok
írója már sok évet, sokféle idõjárású esztendõt megélt, de ennyire szélsõséges idõjárásra, mint ami a közelmúlt éveit jellemezte, nem emlékszem. A
növénytermelést sújtó elemi csapások egy része ellen (pl. aszály) tudunk védekezni, de a többség ellen (mint pl. fagykár, belvíz, jégverés) nem lehet védekezni. Az utóbbi években, évtizedekben az öntözött terület is csökkent,
mert bizony az öntözés is sok pénzbe kerül, és a mezõgazdaság jövedelemtermelõ képessége nem nõtt, sõt csökkent. Most december utolsó napjaiban,
egyben az év utolsó napjaiban azt látjuk a televízióban, olvashatjuk az újságokban, hogy Európa-szerte, sõt világszerte rendkívüli az idõjárás, és ennek
hatása a mezõgazdasági termelésre is világszerte hatással lesz. Várható,
hogy az élelmiszer-termelés, a mezõgazdasági termelés felértékelõdik világszerte, és a magyar mezõgazdasági termelésben a jó termõföldi, éghajlati adottság adta lehetõségeket jobban ki lehet használni. A téli hónapokban,
januárban, februárban csak növénytermeléssel foglalkozó gazdálkodóknak
nem sok tennivalója van a földeken. A tavaszi munkákra való felkészülés, a
gépek, eszközök kisebb-nagyobb karbantartása, javítása, a termeléshez
szükséges anyagok, vetõmagok, növényvédõszerek egyéb anyagok beszerzése, megrendelése most idõszerû. Azoknak a gazdálkodóknak, akik állattenyésztéssel, állatneveléssel is foglalkoznak, bizony a téli hónapokban

Állatorvosi tanácsok
A kutyák láncon tartásáról
A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása értelmében 2016. január 1jétõl tilos ebet tartósan kikötve tartani!
A rendelet-módosítás hatására az írott és elektronikus média széles körben riportokban, hírportálokon és közösségi felületeken foglalkozik a témával, sokszor minden valós alapot nélkülözõ formában. Ennek hatására
a NÉbIH kiadott egy közleményt, melynek tartalmát – néhány saját kiegészítéssel – ezúton szeretném ismertetni az olvasókkal.
Fontos megjegyezni, hogy helytelen az az értelmezés, mely szerint
a kutyákat mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani, de mit is jelent ez a változás és miért volt rá szükség?
A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való évezredes
együttélés eredményeként – fajtársaival szemben is inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére sokan ma is egyszerû „jelzõrendszerként” folyamatosan kikötve vagy kennelbe zárva tartják ebüket. Az emberrel szembeni kutyatámadások vizsgálatakor azt láthatjuk, hogy a komoly sérüléssel vagy akár halállal végzõdõ esetek nagy részét rosszul szocializált, tehát olyan kutyák okozzák, akiket megfosztottak attól a lehetõségtõl, hogy megfelelõ kapcsolatot alakítsanak ki az emberekkel. Azon
körülmények részletes jogszabályi meghatározása, amik ahhoz szükségesek, hogy egy kutya jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként élhessen, lehetetlen, hisz az igények egyedenként, fajtánként eltérõek. Nagyon nehéz lenne jogszabályi keretek között minden egyedre, fajtára,
tartási módra pontosan meghatározni, hogy hány perc séta, közös játék,
irányított tevékenység szükséges ahhoz, hogy leghûségesebb társunk jól
szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként élhessen. Nem lehet kimondani, hogy az idõszakosan használt lánc rosszabb, mint a kenneles
tartás. Egy jól megválasztott futólánc, melyet ingergazdag környezetben
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még jobban oda kell figyelni az állatokra. Az eddigi hónapokban, novemberben, decemberben még nagyon enyhe volt az idõjárás, nem fagyott be az
állatok itatóvize, de lehet, hogy a január meghozza a télies idõjárást, amire
persze szükség is volna, mert a kultúrnövényeinket károsító gomba- és rovarkártevõk áttelelnek, és az új évben még nagyobb kártételt okozhatnak.
A kiskertben most a téli hónapokban nincs feladatunk, de ha az idõjárás
megengedi, a kiszáradt, kipusztult gyümölcsfákat kivághatjuk, lehetõleg ássuk ki a gyökereket is, hogy az ne akadályozza a talajmûvelést, illetve ültessünk helyére facsemetét a tavasszal, mert csak akkor várhatunk mi és az utódaink termést, ha ültetünk minél több fát. Várható, hogy januárban megjönnek a hideg, fagyos napok, és ajánlatos megnézni, hogy a fagyra érzékeny
gyümölcsök, az alma és a lédús termények, sárgarépa, zöldség, burgonya
fagymentes helyen van-e, mert a mínusz 10-15 fokban már az épületben,
kamrában, ahol nincs fûtés, bizony megfagyhatnak és tönkremehetnek.
Már évek óta nem esett jelentõsebb hó, reméljük, hogy az idén télen talán esni fog, és bizony el kell takarítani a ház körül és az utcai járdát, és ha
fagyos, jeges lesz a járda, azt jégmentesíteni kell annak érdekében, hogy
ne legyen baleset. A gyalogjárdát jégmentesíthetjük fûrészporral, vagy lehet vásárolni erre a célra árusított sót, de szükség esetén a hamu kiszórása
is hatásos lehet.
A téli hónapok az elmúlt év értékeléseire, a gyakorlati tapasztalatok tanulmányozására és a szakismeretek felfrissítésére is alkalmasak. A régi
magyar közmondás is azt mondja, hogy a „jó pap is holtig tanul”, és a mai
modern világunkban a gyakorlat mellett a szakismeret nagyon fontos. A
gépek sok munkát elvégeznek, de a gépeket, modern eszközöket, elektronikát is az emberek programozzák, irányítják.
E rövid írás után még egyszer Boldog Új Esztendõt, jó téli pihenést és
kedvezõ idõjárást kívánok!
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász
helyeznek el, egyrészt nagyobb mozgásteret biztosíthat a kutyának, másrészt kevésbé zárja õt ki az emberekkel való kapcsolat lehetõségébõl, mint
egy az udvar végében elhelyezett kennel. Éppen ezért a rendelet elõírásai
egyfajta követendõ irányt határoznak meg, segítve a felelõs állattartási
szokások kialakulását.
A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden, jelen
állapotában sajnos szabad tartásra alkalmatlan kutya is végleg lekerüljön a
láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan láncra!
Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelõ életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelõen szervezett szabad mozgás lehetõségét
is. Vonatkozik ez természetesen a kis lakásban egész nap bezárva hagyott,
sétálni csak pár percre, pórázon kivitt, nagy mozgásigényû fajtákra is!
Szintén a gazda felelõssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségének és testi
épségének védelme! Egy összetett témáról van tehát szó, melyben az állat
és az emberi környezet jogos igényeit is kielégítõ feltételeket kell megteremteni.
Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet elõírásai ellen, nem
követ el bûncselekményt, hiszen ezek alapvetõen nem a Btk.-ba ütközõ
cselekedetek. Ha valaki egy az állat kíméletét nem biztosító módon, tartósan láncon tartott kutyán szeretne segíteni, akkor nem a rendõrséget, hanem a jegyzõt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. A kivizsgálást követõen elsõsorban a hibák, hiányosságok javítására kötelezhetõ az állat gazdája. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor
állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft.
Ez az összeg minõsített esetekben – jogszabályban meghatározott mértékben – szorzókkal növelhetõ.
Fontos hangsúlyozni, hogy ha valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa
szem elõtt a felelõs állattartás szabályait, és mérlegelje, hogy meg tudja-e
teremteni mind a háziállata személyes szükségleteit, mind a saját környezetének jogos elvárásait kielégítõ körülményeket.
dr. Siket Péter állatorvos
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SZJA 1%
Kedves Testvérek!
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre
kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink javára ajánlják
fel jövedelemadójuk 1%-át:
– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286
Felajánlásaikat köszönjük!
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Köszönetnyilvánítás

ARRA HÍVATTUNK, HOGY AZ ÚR
NAGY TETTEIT HIRDESSÜK!
(1PÉTER 2,9)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk
NÉMETH JÓZSEF
temetésén rész vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmas
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

IMAHÉT
A Krisztus-hívõk egységéért

2016. január 18–22.
Jan. 18. hétfõ
Jan. 19. kedd
Jan. 20. szerda
Jan. 21. csütörtök
Jan. 22. péntek

5 óra
5 óra
5 óra
5 óra

baptista imaház;
baptista imaház;
dabi ref. templom;
dömsödi ref.
gyülekezeti ház;
5 óra dömsödi ref.
gyülekezeti ház.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a
közös elcsendesedés, imádkozás alkalmaira.

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
Születtek:
Sárközi Zsolt – Bódi Tímea
EVELIN TÍMEA
Juhász Zoltán – Gál Annamária
ÁRON
Feka Endre – Vida Edina Eszter
DORINA EMMA

Házasságot kötöttek:
Juhász László – Danyi Adrienn

Elhunytak:
Ronyecz Sándor
93 éves
Mendi Árpád
75 éves
Erdei László
47 éves
Lázár Ferenc
80 éves
Molnár Jánosné Gábriel Anna
81 éves
Horváth Jánosné Horváth Judit
85 éves
Haraszti János
59 éves
Szabó István
74 éves
Gulyás Antalné Horváth Erzsébet 93 éves
Laczi Gáborné Rajkó Julianna
77 éves
Németh József
58 éves
Timár Józsefné Pongó Julianna
56 éves
Bús János
48 éves
Szabó János Istvánné Csizmadia Rózsa 86 éves
Várkonyi Károlyné Sinkó Mária
69 éves
Töltéssy Tamás
62 éves

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
rendelés
Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: január 25.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: február eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Balázs Lajosné, Bencze István,
Budai Szilvia, Christoph Gáborné, Csikós
Lászlóné, Csonka Nóra, Földvári Attila, Gáspár
László, Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi
Zoltán, Jancsó Attila, Keyha-Czeller Piroska,
Köntös Ágnes, Nemoda-Stiasny Márta,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné, Pergel
Renáta, Pongrácz József, Richter Gyuláné,
Siket Péter, Szabóné Lévai Csilla, Szomszéd
Nándor, Szoóné Bodrogi Emõke, Szücsné Ágh
Anikó, Tóth István, Tóthné Porvay Zsuzsanna.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

(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

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

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Gyermekorvosi
rendelés változás!

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

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.

06-20-383-5407

Háziorvosi ügyelet

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

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

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Gyermekáldásban gazdag 2016-os békés új esztendõt kíván
a Még 1000 Év Dömsödért Egyesület és a Kisherceg Gyerekház

Jelen és múlt találkozása
Szomszéd Nándor montírozott össze századfordulós régi
képeslapokat a falu mai arculatáról készült fotókkal. Ugyanezen
technikával készült felvételek kerültek 2016-os falinaptárunkra is.

