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A K T U Á L I S
A szeptemberi Hírnökben optimistán írtam a híd megvalósításával kapcsolatban. Korai volt az örömöm! Legnagyobb sajnálatomra a most lezárult közbeszerzés sikertelen volt, mivel nem kaptunk érvényes ajánlatot a
kivitelezésre. A Földmûvelésügyi Minisztérium 100 millió forintos támogatása a mi hatmilliós önrészünkkel együtt is kevésnek bizonyult arra,
hogy az erre szakosodott cégek fantáziát lássanak a kivitelezésben. A több
mint egy évvel ezelõtti költségbecslés szerint elégnek kellett volna lennie
a fenti összegnek, viszont a szakemberek szerint azóta húsz-harminc százalékkal nõttek, elsõsorban az élõmunka díjtételei. Plusz forrást eddig
nem tudtunk szerezni, így tudomásul kell vennünk a sikertelen közbeszerzést. A következõ napok kérdése, hogy sikerül-e újabb húszmillió körüli
összegre támogatót találnunk. Amennyiben nem, úgy a szakemberek
megvizsgálják a mûszaki tartalom csökkentésének lehetõségét. Azért az
elõzõek tudatában is bízom a híd megépítésében! Tizenegyéves polgár-
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mesterségem legnagyobb kudarcaként élném meg ennek elmaradását!
Ebbe belegondolni sem akarok! Az viszont biztosnak látszik, hogy siker
esetén is kitolódik az építés határideje legalább március végéig.
Már nagyon sok fórumon beszéltek a Bio-Pannonia Kft.-vel kapcsolatos
állítólagos tartozások behajtásáról. Mi magunk is megpróbáltunk segíteni
lakótársainknak, a jegyzõnkkel együtt, és a környékbeli polgármesterekkel
is összefogva. Be kell vallanom, eddig nem sok sikerrel. Leveleztünk mindenfelé, de érdemi választ sehonnan sem kaptunk. „Kínomban” jutott
eszembe, hogy az üggyel megkeresem Pánczél Károly képviselõ urat,
hogy próbáljon meg segíteni, de legalábbis tisztázni a behajtó cég, illetve
az ügyvédi iroda jogszerûségét a követelésrõl. Képviselõ úr nagyon készséges volt, és átküldtük Neki az idevonatkozó dokumentumokat. Képviselõ úr felkereste a Magyar Nemzeti Bank Felügyelõ Bizottságának elnökét,
Papcsák Ferencet és segítségét kérte az ügy kivizsgálásában! Ha bármi érdemleges információnk lesz, akkor azonnal tájékoztatjuk az érintetteket!
Ha már a Képviselõ úrnál tartunk, akkor beszámolok arról, hogy cirka
másfél hete Dömsödön járt, és több óra hosszat beszélgettünk a jelenünkrõl és a közeljövõnkrõl. Úgy tájékoztatott, hogy a következõ évben, években is lesz lehetõségünk számunkra fontos beruházásokhoz forrást találni!
Dr. Öveges Kristóf ezredes úr meghívójának eleget téve, részt vettem a
kapitányságon azon a közbiztonsági tájékoztatón, amelyen a Dömsödre
vonatkozó megállapításokkal magam is egyet tudok érteni. A „belvárosunkban” tovább csökkent a bûnesetek száma. Még akkor is igaz ez, ha
tudjuk, hogy az ittas vezetések gyakorisága pedig nõtt! Sajnos a nyaralóövezetben továbbra is sok a betörések száma, persze tudom, hogy abból
egy is sok!
A hulladékgyûjtést, -kezelést, -szállítást a Kormány országosan átalakítja. Ennek eredményeként szeptember utolsó hétvégéjén, Kecskeméten
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
megalakult egy új, ezzel foglalkozó önkormányzati társulás 105 település részvételével.
Így ezután a térség települései, köztük mi is nem
a Közép-Duna Vidéke társuláshoz fogunk tartozni, hanem a Duna-Tisza közihez. Számomra
úgy tûnik, hogy a térségünk képviselete megfelelõ lesz, hiszen engem alelnökké választottak,
és a Társulási Tanács tagja lett Lesi Árpád kunszentmiklósi polgármester kollégám is. Az átalakulásnak az elsõ hozadéka, hogy október elsejétõl új szolgáltató szállítja el nálunk a hulladékot, a ceglédi székhelyû Ökovíz Kft. A lényeg
az, hogy semmi sem fog változni, hiszen továbbra is a Kunépszolg Kft. autóival, illetve embereivel fogunk találkozni. Szorosan ide tartozik,
hogy a jövõben a szelektív hulladékokat kéthetenként viszik el, és a zöldhulladékos zsákból is
kettõt kapunk havonta. Kérem figyeljék a szolgáltató cég tájékoztatóját!
Az energetikai pályázatunknak köszönhetõen lassan „új ruhát” kap az általános iskola! Eddig is új iskolának hívtuk a több évtizedes épületet, a felújítás eredményeként néhány évtizedig ismét rászolgál erre a nevére!
Talán sokan észrevették, hogy a Felsõ-Dunapartot és a Középsõ út egy részét újraaszfaltoztuk. Jólesõ érzéssel nyugtáztam néhány ideláto-
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gató dicséretét is, hiszen ez a szakasz is részese
az Euro Vello nemzetközi kerékpárútnak. Most
sajnálom csak igazán, hogy nem voltunk sikeresek a belterületi utas pályázaton! No, de majd
legközelebb!
Október elseje az Idõsek Világnapja. Elsõsorban azokat az idõskorú lakótársaimat köszöntöm, akik az elmúlt évtizedekben – szorgos
munkával – megteremtették kényelmünket, viszonylagos jólétünket! A mai fiatalok hálásak
ezért!
Ünnepi hangverseny és Istentisztelet volt a
Dömsödi Baptista Imaházban a Reformáció
500. évfordulója alkalmából. Tóth Sámuel Csaba zongorakísérete mellett Miklósa Erika, Szegedi Csaba és a házigazda Szappanos Tibor operaénekesek kápráztatták el a jelenlévõket csodálatos hangjukkal !!! Tudom, nem templomba való a hangos tetszésnyilvánítás, de a többszázfõs
hallgatóság nem tudott magának „parancsolni”,
és idõrõl-idõre vastapsban tört ki! Köszönöm a
meghívást a Baptista Gyülekezetnek!
Október 23-án délelõtt várok mindenkit a
megemlékezésünkre, méltassuk együtt ismét az
56-os hõsök tetteit!
Az ünnepi beszédet Pánczél Károly országgyûlési képviselõ fogja mondani!
Bencze István

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév elsõ félévére
vonatkozóan, összhangban
• a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény
• a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintû támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és
megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (a
továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok
látják el. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül
a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti
felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2017. október 25. szerdán
14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ
képviselõ asszony,
az Ügyrendi Bizottság elnöke
tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS
A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
minden héten
hétfõtõl péntekig
délután 15.00-tõl 16.00 óráig
tart fogadóórát.
Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap

Idõ

Hétfõ

8.00–12.00,
13.00–17.30

Kedd

Nincs

Szerda

8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök

Nincs

Péntek

8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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(III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezõk részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethetõ meg, amelyet a pályázó a
lakcímkártyájával tud igazolni.] Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 õszén már nem áll
fenn, úgy a 2018/2019. tanév elsõ félévére esõ
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási
intézményben a pályázás idõpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerzõdéses
állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A
pályázati ûrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését,
rögzítését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál (Dömsödi Polgármesteri Hivatal, Mikusné Béky Edit
szociális fõmunkatárs; 2344 Dömsöd, Petõfi tér
6.) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolan-
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dó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
a) A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018.
tanév elsõ félévérõl. Amennyiben a pályázó egy
idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel
elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó,
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti,
a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi
okiratok:
– halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
– születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy
iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
– tartósan beteg/fogyatékossággal élõ pályázó
esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
– hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a
felsõoktatási jogviszonnyal rendelkezõ testvérrõl,
– gyámhatóság vagy bíróság jogerõs döntésének másolata az egyedül nevelés tényérõl,
– felsõoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
– albérleti szerzõdés albérletben lakás esetén.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül. Egy háztartásban élõk: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási helylyel rendelkezõ személyek.
Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl
vagy külföldrõl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
– azon bevétel, amely után az egyszerûsített
vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény,

vagy az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az
egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági
õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele
nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén
94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi
jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó,
a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt.
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
munkavégzésnek, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között
az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történõ munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi
gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
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j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekû
nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülõ tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerûen lakott ingatlan eladása,
valamint az életvitelszerûen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékû jog átruházása esetén az
eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékû
jog ellenértékének azon része, amelybõl az eladást
vagy átruházást követõ egy éven belül az eladó
vagy átruházó saját vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerû, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékû jog vásárlására
kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszûnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszûnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi
szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztetõ
szociális helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi
felelõsséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amenynyiben a pályázati ûrlapon és mellékleteiben nem
a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon
rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és
azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelõ részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj
idõtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelõ
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése
céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása,
valamint a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenõrzés és
az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidõben, amely azonban nem lépheti túl
a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét.
Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidõ: 5
munkanap;
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b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetõk meg olyan okok, amelyeket
a formai ellenõrzés vizsgál és azon megfelelõként
lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített,
nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati ûrlapon,
határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem
megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag
a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói
döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértõ, nem ütközik a pályázati kiírásba.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat viszszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat területérõl.
A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl és annak indokáról 2017. december 11-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan
vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelõ az önkormányzati döntési
listák érkeztetését követõen 2018. január 19-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésrõl az
EPER-Bursa rendszeren keresztül. A Támogatáskezelõ az elbírálás ellenõrzését és az intézményi
ösztöndíjrészek megállapítását követõen 2018.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás
módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsõoktatási intézményeknek az ösztöndíj
kifizetést megelõzõen az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112.
§ (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania. Az ösztöndíj csak
azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a
felsõoktatási intézménynek. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2017/2018. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott

az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben
elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a
hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem
felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének
módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két
egymást követõ tanulmányi félév: a 2017/2018.
tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév elsõ (õszi) féléve. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelõ Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelõ a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek
(felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a
kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az
esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat
utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelõ
számlájára. Az intézményi ösztöndíjrész forrása
az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind
az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói
juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói
jogviszonyban áll, az a felsõoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsõként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik
szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsõoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés elõtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az õszi félévben
október hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az
ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdõdik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni.
Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is
ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény
számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TBjárulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17.
pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az
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ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt (levelezési cím: Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPERBursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen,
legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem
fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt
támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet, és az onnan letölthetõ Lemondó
nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével
az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrõl és az ösztöndíj
további félévi részleteirõl is lemond. Amennyiben
megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban
nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl
szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi
adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelõ látja el.
A Támogatáskezelõ elérhetõsége:
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418.
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban
• a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény
• a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, vala-
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mint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
• a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.)
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.)
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintû támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat
az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírálási
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti
felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezõk részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethetõ meg, amelyet a pályázó a
lakcímkártyájával tud igazolni.] Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások; vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget

eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben
ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok ellenõrzését, rögzítését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál (Dömsödi
Polgármesteri Hivatal, Mikusné Béky Edit szociális fõmunkatárs; 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.) kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi
okiratok:
– halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
– születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy
iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
– tartósan beteg/fogyatékossággal élõ pályázó

Folytatás a következõ oldalon.
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esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény
másolata,
– hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a
felsõoktatási jogviszonnyal rendelkezõ testvérrõl,
– gyámhatóság vagy bíróság jogerõs döntésének másolata az egyedül nevelés tényérõl,
– felsõoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
– albérleti szerzõdés albérletben lakás esetén
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül.
Egy háztartásban élõk:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.
Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel
és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl
vagy külföldrõl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény,
vagyaz egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minõsül a
személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó
vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi
jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a
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gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt.
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön
törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
munkavégzésnek, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történõ munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi
gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekû
nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülõ tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel
k) az életvitelszerûen lakott ingatlan eladása,
valamint az életvitelszerûen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékû jog átruházása esetén az
eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékû
jog ellenértékének azon része, amelybõl az eladást
vagy átruházást követõ egy éven belül az eladó
vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerû, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékû jog vásárlására
kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszûnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszûnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi
szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztetõ
szociális helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi
felelõsséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amenynyiben a pályázati ûrlapon és mellékleteiben nem
a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogya pályázati ûrlapon
rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és

azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelõ részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj
idõtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelõ
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése
céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi jelentkezése eredményérõl
a felsõoktatási információs rendszer mûködtetéséért
felelõs szerv a Támogatáskezelõnek, illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul ahhoz, hogya felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása,
valamint a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához. A pályázók
büntetõjogi felelõsségük tudatában kijelentik,
hogy a pályázati ûrlap benyújtásakor felsõoktatási
intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenõrzés és
az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidõben, amely azonban nem lépheti túl
a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét.
Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidõ: 5
munkanap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetõk meg olyan okok, amelyeket
a formai ellenõrzés vizsgál és azon megfelelõként
lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített,
nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati ûrlapon, a
határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem
megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidõn belül benyújtott, formailag
megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag
a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet,a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást,
fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértõ,
nem ütközik a pályázati kiírásba.
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A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas
a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat
során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas
szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg. A felsõoktatási
intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak
a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható
hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl és annak indokáról 2017. december 11-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan
vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelõ az önkormányzati döntési
listák érkeztetését követõen 2018. január 19-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésrõl az
EPER-Bursa rendszeren keresztül. A Támogatáskezelõ az elbírálás ellenõrzését és az intézményi
ösztöndíjrészek megállapítását követõen 2018.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás
módjáról. A pályázó a felsõoktatási intézmény felvételi döntésrõl szóló határozata vagy az Oktatási
Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2018. augusztus 31-ig a Támogatáskezelõ részére bejelenteni, hogy a
2018/2019. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2018-as
felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési
kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi
fordulójából kizárható. Amennyiben a „B” típusú
pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik
„A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2018/2019.
tanév elsõ félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, aktív hallgatója a felsõoktatási intéz-
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ménynek. A felsõoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelõzõen az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsõoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében
és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati
kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás elsõ
féléve) az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követõ tanulmányi félév: a 2018/2019.
tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2018/2019. tanév elsõ féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre
egy összegben utalják át a Támogatáskezelõ Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók
öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelõ a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget
továbbította a Támogatáskezelõ számlájára. Az
intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt
elkülönített forrás. Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a
felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak,
amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménynyel is hallgatói jogviszonyban áll, aza felsõoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat,
amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt.
A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján
folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár –
kétszakos képzés esetében a hallgató számára az
állami felsõoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés elõtt a jogosultságot, valamint
a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény
megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az
õszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. Az
intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdõdik, azt a hallgatói
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján.
Az intézményi ösztöndíjrész független minden

más, a felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adóés TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli
(lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17.
pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az
ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban
értesítenia folyósító felsõoktatási intézményt ésa
Támogatáskezelõt (1381 Budapest Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül
kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget
a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új
felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen,
legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem
fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Az
ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni. Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az
EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az
onnan letölthetõ Lemondó nyilatkozatot aláírva és
postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrõl és az ösztöndíj további félévi részleteirõl is
lemond. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a
pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi
adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ látja el.
A Támogatáskezelõ elérhetõsége:
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Teljes körû felvilágosítás az önkormányzatnál, illetve a település honlapján érhetõ el.
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Aranydiploma:

Ünnepi évnyitón vehette át aranydiplomáját
Gáspár Lászlóné Nemoda Mária óvónõ
Számos közösségi rendezvényen találkozom
Gáspár Lászlóné Nemoda Marikával. Legyen az
Hal-Víz Nap, mert akkor az Õ bográcsában saját
készítésû étel fõ, de nyaranta a Zenés Nyári Estéket megtisztelõ közönség soraiban is biztosan ott
van, vagy a mûvelõdési ház rendezvényein.
Gyakran találkozhat vele bárki a katolikus templomban a szentmiséken is, és ha teheti, a községi
megemlékezéseken, ünnepeken is ott van. Érdeklõdõ, higgadt, józan gondolkodású, keresztény értékrenddel bíró pedagógus. Óvónõ.
Ünnepélyes keretek közt idén vehette át az ötven éve diplomázottaknak járó aranydiplomát.
Ebbõl az alkalomból kerestem fel otthonában
és beszélgettem Vele.
– Hol végezte el az óvónõképzõt?
– 1966-ban Sopronban végeztem, és még abban az évben augusztus elsejével kerültem
Dömsödre, a régi óvodába, mivel a község ösztöndíjasa voltam. Szûcs Dánielné Gizike néni
volt a vezetõ óvónõ. Tíz évig dolgoztam itt,
majd átkerültem Apajra, ahol Nagyné Terike
volt az óvodavezetõ. Apaj közigazgatásilag akkoriban Dömsödhöz tartozott, ott az óvodában
25 évig neveltem, tanítottam a gyermekeket.
– Mégsem onnan került nyugdíjba. Miért?
– Egészségi okok, betegség miatt sajnos
munkanélkülire kényszerültem. Mivel németbõl érettségiztem, így ajánlottak ki engem
Szigetszentmártonba, a nemzetiségi óvodába.
Közel állt hozzám a német nyelv, mindig jól
ment, hiszen a soproni képzõt is részben a nyelv
miatt választottam. Szigetszentmártonban a
nemzetiségi óvodából mentem nyugdíjba.
– Az imént utalt arra, hogy az érettségit
követõen részben a nyelv miatt választotta a
soproni óvónõképzõt. Mi volt a másik indok?
– Nagyon egyszerû, mert harmadikban gimnáziumi kiránduláson vettünk részt Sopronban.
Ekkor kaptam elõször zsebpénzt a szüleimtõl, a
város pedig meseszép volt! Valószínûleg, hogy
ott engem nagyon pozitív élmények értek, melynek köszönhetõen elhatároztam, hogy mindenképp ott fogom folytatni tanulmányaimat.
– A család támogatta ezt az elhatározást?
– Természetesen! A nyolcadik osztály elvégzése után cukrásznak szerettem volna tanulni.
Édesanyám csak annyit mondott: „Teljesen
mindegy mi leszel, de elõbb érettségizni kell,
majd legyen egy diploma a kezedben!” – Mert
ez fontos, és õ ezt úgysem hagyja.
Tulajdonképpen mi öten voltunk testvérek, s
ebbõl négyen pedagógusok lettünk. A családban elvárás volt a képzettség, ahogy édesanyám
is mondta.
– Ha visszatekint az eltelt ötven esztendõre,
mi az, amit kiemelne, hogyan jellemezné azt?

– Nekem az ötven év nagyon szép volt!
Örömmel gondolok vissza! Mivel nem lehetett
gyermekem, a gyermeki szeretetet megkaptam
a munkahelyemen, s tulajdonképpen otthon is
„rajtam maradt a fehér köpeny”. Mindig azon
gondolkodtam, hogy hogyan kellett volna esetleg azzal a gyerekkel másképp foglalkozni,
vagy mit kellett volna másképp csinálni? Én ezt
megtehettem és meg is tettem. Egyszer azt
mondta nekem dr. Czeizel Endre: „Találja meg
a munkahelyén is és a családjában is a szépséget, a megnyugvást!” Ezt megfogadtam, így
mindig gyerekekkel voltam körülvéve, a munkahelyemen is és a családban is. A család összes
unokája sokszor volt nálunk, és ma is ott segítem Õket, ahol tudom. Így visszatekintve jó
volt, szép volt, ugyanezt csinálnám megint!
– Változtak-e az óvodások ez alatt az ötven
év alatt?
– Természetesen igen, hiszen a körülöttünk
lévõ világ is óriásit fordult. Mindemellett arról
is kell szólnom, hogy egy-egy település adottsága és kultúrája mennyire meghatározó tud lenni
a gyerekanyag tekintetében. Volt viszonyítási
alapom, hiszen nemcsak Dömsödön, Apajon és
Szigetszentmártonban kaptam bepillantást az
óvodai életbe, hanem Komlón is.
Végzõs óvónõként kerültem Komlóra, hathetes gyakorlatra. A bányászfalu hét dombra épült,
és azt láttam, hogy ott az emberek másképpen élnek: Nekik mindig fontos volt a MA… Ma jót
enni, ma jót inni, ma jól érezni magukat, mert soha nem tudhatták, mit hoz a holnap. A kicsi
gyermekek is ebbõl fakadóan sokkal felszabadultabbak voltak, többet játszottak, tényleg jobban éltek! Augusztus elsejével kerültem a dömsödi óvodába, s a Komlón megtapasztaltakhoz
viszonyítva, Dömsödöt jóval lecsitultabbnak
éreztem. Itt ugye gazdálkodók gyerekei jártak az
oviba, és szolidabbak, szerényebbek voltak, tehát itt egy egészen más gyerekcsoporttal dolgozhattam. Apajon ismét más szituációba kerültem,
hiszen ott meg tanyasi gyerekekkel találkoztam.
Lényegesen kevesebbet kellett fegyelmezni, így
sokkal több tudásanyag ragadt rájuk.
Ehhez képest Szigetszentmárton egy sváb település, ahol a gyerekek már sokkal fejlettebbek, tájékozottabbak voltak. (Megjegyzem, ekkor már 2000-et írtunk.) Azt éreztem, hogy a
technikai tudásom fejlesztésre szorul. A meséket is követnem kellett a tv-ben, hogy a gyerekekkel lépést tudjak tartani. Mindig fejlesztették
az embert. És nekem ez volt a furcsa, hogy
ahogy egyre fejlettebbé váltak a gyermekek,
egyre inkább azt igényelték, hogy csak velük
foglalkozzak, csak rájuk figyeljek, csak nekik
beszéljek…

Diplomával a Soproni Egyetem Benedek Elek
Pedagógusi Karán, az átadó ünnepségen
– Az aranydiploma átvételére Sopronba
utazott. Találkozott-e egykori csoporttársakkal, ismerõsökkel?
– A soproni képzõben mindig évnyitón adják
át az aranydiplomát. Ezt meg kell igényelni, s
mivel újabb szokás, hogy egyénileg kell jelezni,
én személy szerint kicsúsztam a határidõbõl, és
ezért most 2017-ben vehettem csak át. Két
olyan aranydiplomás volt, aki 1966-ban végzett, úgy mint én. Ettõl függetlenül nagyon érdekes, mert engem sokan ismertek akkoriban,
hiszen sokat szerepeltem, konferáltam, verseket
mondtam stb. Most is inkább odajöttek hozzám
s megjegyezték, nagyon ismerõs vagyok, mikor
végeztem? Így valóban találkoztam ismerõsökkel ezen a szép napon.
– Mely gondolatait osztaná meg az olvasókkal?
– Igyekeztem nem a fegyelmezéssel nevelni,
hanem a mesékkel. A meseszituációkat használtam fel mindig. A számolásnál, környezet megismertetésénél is inkább a népmesékre építettem
fel mindent. Nekem ez jobban ment abban az
idõben, de ez is változott. Ma már más a követelmény, mások a gyermekek és a technika körülöttük. Akkor csendesebb, nyugodtabb volt az élet.
A családban a generációk együtt éltek. Nagyobb
volt az egymással szembeni tisztelet.
Kedves Marika! Kívánom, hogy az elkövetkezendõ idõszakban, mindig sok-sok kisgyermek aranyozza be mindennapjait! Magam és a Dömsödi Hírnök olvasói nevében
gratulálok az aranydiploma átvételéhez!
Vass Ilona

XXVII. évfolyam 10. szám

9

Szép volt ez az 50 év!
Interjú Lázár József tanár úrral és feleségével, Lázár Józsefné Szûcs Katalin igazgatónõvel
Katika néni és Józsi bácsi idén szeptemberben aranydiplomájukat vehették át Szegeden.
1967-ben végeztek a Szegedi Tanárképzõ Fõiskolán, Katika néni magyar-orosz-testnevelés,
Józsi bácsi biológia-földrajz-technika szakon.
Még abban az esztendõben, augusztus 05-én
kötöttek házasságot, s mint pályakezdõ pedagógusok kezdték meg Dömsödön a tanítást.
Ritka és követendõ példa lehetne az övék a
mai pályakezdõ tanítók és tanárok elõtt! A dömsödi emberek hálásak nevelõ, közösségkovácsoló munkájukért, amit öt évtizeden át a falu fiataljaiért és közösségéért tettek.
Harmonikus házasságukban eltöltött ötven
esztendõ és aranydiplomájuk átvétele késztetett
arra, hogy megkeressem Õket, és megkérdezzem Tõlük, miként élték meg ezt az idõszakot
házastársakként és kollegákként.
– Katika néni Dömsöd szülötte, s a családjában voltak pedagógusok. Felmerült-e más
is, amikor pályaválasztás elõtt tetszett állni?
– Nagyon érdekes, mert a gimnázium negyedik osztályában sem tudtam még, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Aztán egyszer csak beugrott a tanári szak. Talán azért, mert 1904 óta nem
volt olyan év, hogy a családom tagjai közül ne
tanított volna valaki a faluban, így a nagyapám
Bana Gábor s a nagynéném Bana Mária.
– Józsi bácsi hogyan döntött a továbbtanulás mellett?
– Hódmezõvásárhelyi vagyok, szüleim mezõgazdasági munkából éltek. A pályaválasztást
illetõen, az ’50-es években gõzmozdonyvezetõ
vagy szerelõ szerettem volna lenni. A gimnáziumban nagyon jó kis osztályközösségünk volt, s
az érdeklõdésem egyaránt megmutatkozott több
tantárgy irányában is. Szerettem a matematikát,
fizikát, kémiát, s felhoztam jegyeimet magyarból, történelembõl, sõt földrajzból is. Azonban
érettségi elõtt a táskámat bedobtam a sarokba, s
kijelentettem, hogy nem érettségizek!
A továbbtanulásnál azonban szóba jött a gépészmérnöki, aztán a történelem-földrajz szak,
végül Szegedre jelentkeztem földrajz-biológiatestnevelés szakra, de a testnevelés szak helyett
a technikát lehetett választani. Az utánunk jövõk pedig már csak két szakot jelölhettek meg.
– A fõiskolai évek többnyire szép emlékeket hagynak a hallgatókban, az Önök életében, pedig komoly mérföldkõ is volt egyben.
Kérem, meséljenek errõl!
Józsi bácsi: – Szép négy évet töltöttünk a fõiskolán! Ha nem volt pénzünk, akkor a fiúkkal
elmentünk vagont pakolni, ha meg többet akartunk keresni, akkor a szegedi paprikafeldolgozóba szegõdtünk el. Egy táborban ismerkedtünk
meg Katika nénivel, de errõl most Õ meséljen!
Katika néni: – Igen, végzõsökként találkoztunk ott, ráadásul úgy, hogy nekem nem volt
kedvem ezen a sportdélutánon részt venni. Mi-

vel nem volt meg a focizáshoz a csapatlétszám,
be kellett állnom Józsi bácsiékhoz rúgni a labdát. Így történt. Tehát ismerkedésünk véletlenszerû volt. Mire elvégeztük a tanárképzõt, megvolt az eljegyzés. Leállamvizsgáztunk, megkaptuk a diplomát, aztán a Jóska elment dolgozni, hogy szûk családi körben megtarthassuk a
lakodalmat.
– 1967 szeptemberében a dömsödi iskolában kezdtek mindketten tanítani. Hogyan
emlékeznek vissza erre az idõszakra?
Józsi bácsi: – Akkor mi egy olyan tantestületbe kerültünk be, amit a „Mindenki egyért! Egy
mindenkiért!” (Dumas: Három testõr) jelmondatával tudom jellemezni. Az iskolaigazgató a
Decsov Lajos bácsi volt, a testület többi tagjai pedig, hogy néhányat soroljak: Kanyó Feri bácsi,
Laczi Pál tanár úr, Takó Miklós bácsi, Kónya Katika, Kluch Rózsika néni, Gálna Sándor bácsi…
Katika néni: – Szerettük és tiszteltük egymást, észrevettük, ha a másiknak baja volt. Segítettünk, s nem a másik ellen dolgoztunk! Nekem Rózsika néni igazi társ volt a magyartanításnál! Mi tiszteltük az idõsebb kollegákat, õk
meg szerettek bennünket. Ilyen egyszerû.
Józsi bácsi: – Fiatal házasok voltunk, szolgálati lakást is kaptunk, de mégis kint maradtunk a
tanyán anyósomnál, s ’69 januárjában megszületett Kata lányunk. Õsszel beköltöztünk a faluba egy kis földes albérleti szobácskába. ’71-ig
laktunk ott (kisebbik lányom ekkor született).
Én nyaranta dolgozni jártam a Sas Imre bácsihoz, kõmûveskedni. Kemény, de nagyon szép
idõk voltak!
Katika néni: – Volt mikor elhangzott, hogy a
férjem lejáratja a pedagógusokat, mert kõmûvesként dolgozik… Kaptunk kemény megjegy-

Friss diplomásként házasodott össze
Lázár József és Szûcs Katalin
1967. augusztus 5-én
zéseket, de mi csak a fizetésünkbõl éltünk, meg
amit a nyári hónapokban megkerestünk.
– Összeszámolták-e valaha, hogy hány
osztályt ballagtattak el?
Katika néni: – Nekem nem volt sok osztályom, mert 1976-ban igazgatóhelyettes lettem,
1979-ben, miután a Laczi Pál igazgató úr lemondott az igazgatóságról, engem bíztak meg.
1980-ban pedig kineveztek igazgatónak. Tanítani viszont nagyon szerettem, mert ezt élveztem legjobban! A kérdésre válaszolva, talán
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nem is az a fontos, hogy hány osztályt ballagtat az
ember, hanem hogy hány osztály gyereke nõtt a
szívükhöz, hányan köszönnek ránk mosolyogva.
Józsi bácsi: – Nem számoltam, hogy a 42 év
alatt hány gyerek ment ki a kezem közül.
– Mit jelentett az Önök számára, hogy egy
tantestületben voltak? Össze tudtak-e dolgozni?
Józsi bácsi: – Volt ennek elõnye is meg
hátránya is… Sokszor vittük együtt a táborokat, meg a gyerekeket kirándulni. Rengeteg
emlék, élmény, vicces történet maradt ezekbõl az idõkbõl.
Katika néni: – Valóban volt elõnye meg hátránya is. Például mikor igazgató lettem, nekem
ugyanúgy kellett a Józsi bácsi óráit látogatni, és
ugyanúgy kellett elemezni, értékelni, mint más
kollegákét, de nem jelentett problémát. Õ is egy
volt a pedagógiai mérlegemen. Volt mikor elkészítettem a jutalmazási szempontomat és betettem a fiókomba. Az értekezleten pedig kértem a
kollegákat, hogy õk is készítsék el, mindenki
mindenkit osztályozott. Olyanokat értékeltünk,
hogy szaktárgyi meg adminisztrációs, iskolán kívüli tevékenység stb., egy egész hosszú
lista volt. Az lett az eredmény, hogy az általam és a testület által felállított elsõ 15 jutalmazott ugyanaz lett. Ez egy vezetõnek sikert
jelent. Nagy hangsúlyt fektettem az óralátogatásokra, és fontos volt számomra a családok látogatása is!
– Milyen feladatokat láttak el, említsenek
néhányat!
Józsi bácsi: – A tanítás mellett helyettesítettem az egykori kultúrotthonban, mikor a Szabó
Béla igazgató szabadságon volt, ugyanígy he-

lyettesítettem a moziban is. Húsz évig voltam a
serdülõk fociedzõje, voltam a fafaragó szakkör
vezetõje, osztályfõnök és négy cikluson át képviselõ.
Katika néni: – Voltam osztályfõnök, rajvezetõ, szakmai munkaközösségi vezetõ, úttörõ elnökségi tag, igazgatóhelyettes, igazgató. 1976tól folyamatosan táboroztattam a gyerekeket
Zamárdiban (úttörõ- és õrsvezetõképzõben),
1980-tól pedig a dózsás (tsz által szervezett) kirándulásokon.
– Katika néninek a feladatköre igazgatóként rendkívül sokrétû volt. Kiterjedt az itt
folyó oktatásra, annak minõségére. A település lakosságával való kapcsolattartásra, a település irányításával való együttmûködésre.
A sort folytathatnám részletekbe menõen is.
Beszélgetésünkbõl kiemelnék egy mondatát:
„Egész életemet a dömsödi gyerekekért tettem!”. Igazgatói mandátuma leteltével nagyon szeretett volna tovább tanítani Dömsödön az iskolában, amire azonban nem kapott lehetõséget. Ez a lelki sérelem mély sebet
hagyott Önben. A tanítás, az azóta is megtapasztalt gyerekélmények, az itt élõk iránta
tanúsított szeretete és tisztelete örömet jelentenek az Ön számára. Hogyan lehet mégis átlendülni egy-egy ilyen helyzeten?
Katika néni: – Nehezen, de segített a
Kiskunlacházán eltöltött néhány tanítási év.
Egy dolog még a mai napig is bánt: Nem köszöntem el a gyerekektõl és nem mondtam
köszönetet a szülõknek a sok évi segítségükért. Ezt most pótlólag megteszem. A magánéletben pedig mindig azt tartottuk a férjemmel, hogy legyen cél elõttünk, és azt el

kell érni. Nyugdíjas éveink célja a család
összetartása, így mindig öröm az együttlét.
Évente kétszer a Lázár portán „összetartás”
van és mindig van neve az összejövetelnek.
Volt már „Nemzedékek találkozója”, „Névadót tartunk a kocsinknak”, „Úttörõs nap”,
„Õszi munka”, „A család jelmezei”. (Úgy
beöltöztem, hogy a család sem ismert fel.)
Bízom abban, hogy gyerekeinknek és unokáinknak sokat jelentenek az együtt töltött
órák, és õk is hagyományként viszik tovább.
– Az aranydiploma átadásán találkoztak-e
ismerõsökkel?
Józsi bácsi: – A kollégiumban négyen laktunk egy szobában, igen jó kis közösség volt.
Hárman jelentünk meg, de egyébként mind a
négyen tartjuk a kapcsolatot egymással.
Katika néni: – Az én csoportomból csak
nekem kérték ki a diplomámat, másnak nem.
Józsi bácsiék csoportjából viszont sokan eljöttek, és úgy örültek egymásnak, mint a
gyerekek az óvodában! Nem gyõzték mesélni egymásnak a történeteket, olyan jó volt
látni és hallgatni Õket!

Németországban jártunk

A házigazdák külön kirándulásokat is szerveztek számunkra. Mi csekély ajándékkal és egy elismerõ oklevéllel köszöntük meg a polgármester úr tevékenységét, amelyet a testvértelepülési

kapcsolat ápolásában fejtett ki. Igyekeztünk elismerésünket kifejezni azért a sok támogatásért,
amelyet a dömsödi szervezeteknek nyújtottak.
Azóta Müller polgármester úr lemondása miatt
új polgármestert választottak az önkormányzati
szövetségben. Majd meglátjuk, hogy az új polgármester, Roth úr mennyire folytatja a kapcsolat ápolását. Akárhogy is alakulnak a továbbiak,
az emberek között kialakult kapcsolatok már
sok éve bizonyítják, hogy a barátság tovább él.
Köszönet illeti Jörg Müllert, feleségét Anikót,
a német egyesület tagjait és a vendéglátó házigazdákat, valamint Nyerges Lászlót és feleségét.
Varsányi Antal
alpolgármester

A knüllwaldi önkormányzat meghívására, a
testvérvárosi kapcsolat keretében Ellinghausen
település 700. évfordulójára dömsödi küldöttség utazott Remsfeldbe. Megérkezésünkkor
Jörg Müller polgármester úr és sok ismerõs fogadott bennünket. Háromnapos ott tartózkodásunk alatt rengeteg programon vettünk részt.
Mindenhol szívélyesen fogadtak, és elláttak
bennünket minden jóval. Az évfordulós városban még magyar zászlót is feltettek a színpadra.

Kedves Katika néni és Józsi bácsi!
Tanítványaik, egykori kollegáik, a falubeliek és a Dömsödi Hírnök olvasói nevében
õszinte szeretettel gratulálok! Gratulálok
aranydiplomájukhoz és a házasságban,
együtt eltöltött 50 esztendõhöz!
Sok boldogságot, egészséget, tevékenyen
eltöltött napokat kívánok szeretteik körében!
Tisztelettel:
Vass Ilona
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Õsbemutatón a Pest megyei Kodály CD
Szeptember 24-én Szigetszentmiklóson elsõ alkalommal került bemutatásra a nagyközönség elõtt Kodály Zoltán 1903-1923 között Pest megyében végzett népdalgyûjtõ munkájából egy válogatás. A kiadvány zenei rendezõje Terék József népzenekutató, zenei elõadómûvész. A megjelent CD lemezre a teljes gyûjtésbõl (110 dallam) 54 népdal került, melyek
kilenc Pest megyei településrõl valók, úgy mint Dabas-Gyón, Dömsöd,
Gomba, Õrbottyán, Páty, Szigetszentmiklós, Tinnye, Tök és Váchartyán.
Rendkívül érdekes, hogy a jegyzeteken Kodály megjelölte a gyûjtés
dátumát, az adatközlõinek nevét és korát is.
A lemez zenei szerkesztõje a következõ dömsödi gyûjtéseket használta fel:
Kerek a káposzta… (mellette a feljegyzés: Dömsöd; Pest megye; 1923.
VI. ; K.Z.; Horog Mihály 67 é.; Mészáros István 76 é.; öregek közt közismert)
Szederinda levél… (mellette a feljegyzés: Dömsöd; Pest megye; 1923.
VI.; K.Z.; Mészáros István 76 é.)
Virágökrömnek a szarva… (mellette a feljegyzés: Dömsöd; Pest
megye; 1923. VI. ; K.Z.; Mészáros István 76 é.; Tóth István hasonló szöv.)
Míg én hozzád jártam… (mellette a feljegyzés: Dömsöd; Pest megye;
1923. VI. ; K.Z.; legények)
Magos a kaszárnya teteje… (mellette a feljegyzés: Dömsöd; Pest
megye;1923. VI. ; K.Z.; legények)

Hetényi Milán énekel

Fotók: Vass

Hrúz Szabolcs
prímás
és Sass Éva

Katonának sorozott a német… (mellette a feljegyzés: Dömsöd; Pest
megye; 1923. VI. ; K.Z.; Mészáros István 76 é.)
Má' csakugyan meg kõ lönni… (mellette a feljegyzés: Dömsöd; Pest
megye; 1923. VI. ; K.Z.; lacházai; Ónodi Zsigmond legény)
Megfogtam egy szúnyogot… (mellette a feljegyzés: Dömsöd; Pest;
Mészáros István 76; K.Z.; 1923. VI.)
A CD lemezen és az õsbemutatón a zenei közremûködõk: Bese Botond –
duda, Birinyi József – citera, Dezider Axmann – cimbalom, Hrúz Szabolcs
– prímás, Pál Mihály – terchegedû, Seres Vilmos – klarinét, Szekeres Marcell Péter – nagybõgõ, Terék József – nagybõgõ, tárogató, Tóth Gergely –
brácsa. Énekelt: Haraszti Júlia és Haraszti Mária, a 2015-ös Fölszállott a páva nyertesei; Hetényi Milán; Horváth Éva Sára; Kubinyi Júlia és Sass Éva.
A köszöntõk és köszönetek során Terék József kihangsúlyozta a muzsika és az éneklés fontosságát, melyek a lelkiállapotot és cselekvéseink hatékonyságára jó hatással vannak. A zenei szerkesztõ azzal a céllal szorgalmazta a lemez megjelenését, hogy az iskolákban is és a különféle civil körökben is énekeljenek az emberek.
A lemez összeállítása, megjelenése egyben tisztelgés Kodály Zoltán
halálának 50. évfordulóján.
2018-ban igény szerint az érintett településeken is bemutatják a lemezt
egy lemezbemutató körút kapcsán.
Bízom abban, hogy Dömsödön is lesz erre lehetõség, és sokan hallgathatják majd meg ezt az élõzenei bemutatót!
Vass Ilona

Sass Éva,
Hetényi Milán,
Kubinyi Júlia és
Horváth Éva Sára
énekel

Haraszti Júlia
és Mária
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

A Kisherceg Gyerekház életérõl képekben
Szeptember hónapban Fábián Ilona védõnõ, nemzetközi babamasszázs oktató vezetésével négy alkalmas kisgyermek masszázs
foglalkozás volt a Gyerekházba járó anyukáknak és gyerekeknek.
Nagyon jó hangulatban tanulhattuk meg a gyerekek fejlesztõ, nyugtató masszírozásának fortélyait.

***
Október 4-én az állatok világnapja alkalmából egy rendezvényt tartottunk, ahol a gyerekek kutyát,
nyuszit, kecskét, lovat simogathattak, volt lovaskocsikázás, pónilovaglás, hajtogattunk állatokat lufiból, és persze volt sok játék is. Köszönet az állatok gazdáinak: Földi Mónikának, a Szécsényi családnak, Barta Tamarának, Sándor Józsi bácsinak, Gnájné Kulcsár Anginak. Nagyon szép napot szereztek
a gyerekeknek.

***
A már megszokott és szeretett zenés foglalkozások is sok gyereket vonzottak. Horváth-Nagy Emese vezetésével ismerkedhetnek a gyerekek a különbözõ gyermekdalokkal, mondókákkal. Közben az
együtt zenélés örömét is átélhetik a hangszerek kipróbálásával.
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További képek hétköznapjainkból:

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

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Az idei tanévben 260 növendék kezdte meg tanulmányait a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
Négy mûvészeti ágban tanít 13 pedagógus: Berki Artúrné – zongora, Brusztné Firnigl Judit és Germán Fatime – képzõmûvészet, Csernov Miklós – trombita és furulya (a makádi tagozaton is tanít), Donec
Szergej – szolfézs és kórus, Gábor Tünde – színjáték, Halassyné Székely Orsolya – zongora (makádi tagozat), Kanderka Andrea – klarinét és furulya, Kiss Árpád Bálint – gitár, Kovács Eszter – fuvola és
furulya, Kovács Ferenc (makádi tagozat), Köntös Ágnes – szolfézs (a
makádi tagozaton is tanít), Mihó Diána – társastánc. Nevelési-oktatási munkát segítõ dolgozóink: Bene Jánosné – iskolatitkár, Faragóné
Pádár Tünde – jelmez- és viselettáros.
Szeptember 23-án társastáncosaink már fel is léptek a szüreti felvonuláson, felkészítõ pedagógus: Mihó Diána.
Legközelebbi programunk a Dömsödi Mûvészeti Napok, amelyre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt október 26-án és 27-én 17 óra-

J Nálunk mindig
történik valami… J
A 2017-2018-as tanév szeptember 1-jén a tanévnyitó ünnepséggel
elkezdõdött. Az idei tanévben minden tanuló ingyen kapja a tankönyveket, továbbá minden nap kapnak a gyerekek ízletes, változatos gyümölcsöt és tejterméket.

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Álláslehetõség!
Megváltozott munkaképességû munkatársat keresünk dömsödi
dobozgyártó üzemünkbe, részmunkaidõs foglalkoztatással, betanított
munkakörbe. Jó kézügyességgel rendelkezõ, munkájára igényes
személyek jelentkezését várjuk. Érdeklõdni: 06-20-379-4224 (hétfõtõl
péntekig 8–16 óra között)

Kútfúrás 110-es csatornacsõvel – garanciával.
06-30-964-0485

kor a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban. A mûvészeti napokon bemutatkozik iskolánk valamennyi mûvészeti ága, és reméljük,
hogy a rendezvényre sokan lesznek kíváncsiak!
Köntös Ágnes intézményvezetõ
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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 – szeptember hónapban
Ebben a hónapban 3 tûzesetünk és 1 mûszaki mentésünk volt:
2017-08-30-án délután az 51-es fõút Dömsöd – Tass közötti részére
kaptunk riasztást a ráckevei kollégákkal közösen. A helyszínen egy konténerszállító tgk. ütközött egy platós tehergépkocsival. A gépkocsik áramtalanítása és a rendõrségi helyszínelés után a sérült gépjármûveket és törmelékeiket az úttestrõl eltávolítottuk. A balesetnek kettõ sérültje volt, akiket a mentõk kórházba szállítottak.
2017-09-13-án kettõ káresethez is riasztva lett egyesületünk. Az elsõ:
02 óra 09 perckor a Felsõ-Dunapartra vonultunk ahol egy kb. 100 m2 épület tetõszerkezete égett. A tüzet 3 sugárral több oldalról sikerült eloltanunk. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár az jelentõs. A káreset
felszámolásában részt vett Keve 1, Sziget 2, Délegyháza vízszállító és
Dömsöd Öte/1.
Második esetünk 16 óra után nem sokkal volt a Szabadság úton, ahol
egy udvarban kerti hulladék égetésébõl vegetációs tûz keletkezett. A tûz
egy villanyvezetéket és egy gázcsonkot is veszélyeztetett. A tüzet 1 sugárral oltottuk el. Személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett.
2017-09-19-én nem sokkal 16 óra elõtt jött a jelzés, hogy pár száz méterre a szertártól egy rakodógép kigyulladt a Vasút úton. Percek múlva a
helyszínen voltunk, ahol a tulajdonos már elkezdte a tûz oltását. Egységünk kettõ porral oltó, valamint egy gyors-beavatkozó sugár segítségével
a lángolást, füstölést megszüntette, majd a ráckevei kollégákkal hõkamera
segítségével átvizsgálta a munkagépet. Személyi sérülés és anyagi kár
nem keletkezett a gyors beavatkozásnak köszönhetõen.
2017-09-29-én és 30-án egyesületünk éves szinten tartó gyakorlaton
vett részt mint a Kis-Duna Járási Mentõcsoport tagja. Az elsõ napon
Weber feszítõ-vágó bemutató és elméleti oktatás volt a szigetszentmiklósi
BM-OKF GEK bázisán. Második nap pedig tûzoltási gyakorlatunk és árvíz által érintett területen eltûnt és sérült személyek keresése volt a feladatunk. Minden feladatot hibátlanul, szakszerûen hajtottunk végre a délegyházi-dunavarsányi és a tárnoki önkéntesekkel, akikkel egy csoportba raktak minket.

A fûtés is lehet veszélyes!

Fûtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülék
nem rendeltetésszerû használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a mûszaki felülvizsgálat vagy ellenõrzés elmulasztása. Bár a hûvösebb idõben
egyre több otthonban kezdenek el fûteni, még nem késõ a hivatalos fûtési
szezon kezdete elõtt szakemberrel ellenõriztetni a tüzelõ-fûtõberendezéseket és az égéstermék-elvezetõ rendszereket.
A nem rendeltetésszerû használat következtében jelentõs anyagi kárral
és esetenként súlyos sérülésekkel járó tûzesetek alakulhatnak ki, de nem
ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az
olyan égéstermék-elvezetõ rendszerben, amelyben hulladékot vagy más,

nem megfelelõ tüzelõanyagot égetnek, az elzáródott kéménybõl pedig a
káros anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelõ
használattal teljesen kiküszöbölhetõek!
A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelõ-fûtõberendezések meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó gázok,
így a szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az ott tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz gyakrabban
meghibásodhat, azt gyakrabban kell javítani és rövidebb idõ alatt tönkremegy, ráadásul jóval több pénzt kell ráfordítani. Mindez megelõzhetõ, ha
megfelelõ minõségû termékeket vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést
pedig valódi szakember végzi el!
A mûszaki felülvizsgálat és ellenõrzés fontos feltétele a fûtési rendszer
biztonságos mûködtetésének, hiszen idõben kiderül, ha valamilyen karbantartási vagy javítási munkára van szükség. Ezt a munkát is minden
esetben bízzuk szakemberre. A fûtési rendszer valamennyi elemét ellenõriztetni kell az elõírás szerinti idõszakonként.
(forrás: BM OKF)

Elõzzük meg a kéménytüzekkel kapcsolatos káreseményeket!
Megkezdõdött a fûtési szezon, és ezzel egy idõben sajnálatos módon
megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta riasztják a
tûzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelû események többsége kellõ odafigyeléssel és felkészüléssel megelõzhetõ lenne.
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelõ-, fûtõ- és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és
ellenõrzés hiányára vagy a helyiségek nem megfelelõ szellõztetésére vezethetõ vissza. Éppen ezért különös jelentõsége van a kémények rendszeres ellenõrzésének. A nehezen észlelhetõ színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzõen a tüzelõberendezésen vagy a nem megfelelõen
mûködõ kéménybõl áramlik vissza a helyiség légterébe. Kerülhet mérgezõ gáz a lakótérbe nem kellõen tömített kályhából, kandallóból, füstcsõbõl, kazánból vagy az elszennyezõdött fürdõszobai „átfolyós” vízmelegítõbõl is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõ, fûtõ
berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és javítania.
A kémény állapotát elõírt idõszakonként – gázüzemû berendezés esetén
évente, szilárd és olajtüzelésû berendezés esetén félévente – ellenõriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk
felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelõ készülék használata, egy
megfelelõ eszköz életet menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!
Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlása,
kandalló és minimális légáteresztõ képességû nyílászárók beépítése esetén. Lehetõség szerint használjunk a lakószobában légbevezetõt, a vizes
helyiségekben (WC, fürdõszoba, konyha) légelvezetõt, így biztosítható
garantáltan a megfelelõ mennyiségû és minõségû levegõ.
A kazánnal, fõként vegyes tüzelésû kazánnal felszerelt ingatlanban a
kémények ellenõrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést
is (vízkõlerakódás, biztonsági szelep mûködõképessége, csapok, szelepek
állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken
túl ügyelni kell a tüzelõanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelõ távolságot a tüzelõ, fûtõ berendezés és az éghetõ anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghetõ anyagokat távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk valamelyik segélyhívó számot!
112 vagy 105
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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51-es fõút baleset:
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Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden
esetben a 105-ös számon tegye meg legelõször, de ezt követõen a Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-3835407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon.
A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407

Felsõ-Duna-part tûzeset:

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDI TÛZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma: 51700272-10903818-00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

TeSzedd! Mozgalom Dömsödön
Az országos TeSzedd! programhoz csatlakozva, Tóthné Balázs Kata szervezésével Dömsödön is elindult a mi kis csapatunk, hogy hozzájáruljunk
községünk hulladékmentesítéséhez. Nagyon sok kisdiák, óvodás, anyuka, apuka jött össze. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a részvételt. A
gyerekek jókedvûen, lelkesen és energiával teli dolgoztak! Köszönöm a szülõknek is a segítséget. Külön köszönet Gonda Sándornak, hogy autójával,
utánfutó segítségével a gyûjtõpontra szállította a zsákokat. Jó kis délután volt!
Balázs-Juhász Anita
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Tisztelt Érdeklõdõ/Jelentkezõ!
Tájékoztatom, hogy 2017. december 01-jei kezdéssel a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban BRFK) õr-járõrtárs rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést (OKJ)
indít.
A képzésre történõ jelentkezés határideje: 2017. október 20.
A pályázatra cselekvõképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi
követelményeknek megfelelõ magyar állampolgárok jelentkezését
várjuk.
Felvételi követelmények:
• 18. életévét már betöltött, de az 55. életévét még be nem töltött,
cselekvõképes személy,
• magyar állampolgárság,
• állandó belföldi lakóhely (budapesti vagy Budapest környéki
állandó vagy tartózkodási hely),
• érettségi bizonyítvány!
• büntetlen elõélet,
• fizikai alkalmasság,
• pszichológiai alkalmasság,
• egészségügyi alkalmasság,
• pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minõsítése,
• kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése elõtti, valamint a szolgálati viszony fennállása
alatti ellenõrzéséhez.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Budapesti Rendõrfõkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a
06-1-443-5000/32-595 (Monoki Zsolt r. százados), 32-629 (Lukács
Viktor r. törzsõrmester), 32-888 (Szabó Viktor r. fõhadnagy),
vagy a 06-1/443-5342-es közvetlen városi telefonszámon.
A jelentkezés feltételeit tartalmazó pályázati felhívás és a jelentkezési egységcsomag az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhetõ:
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/palyazatok
Tisztelettel:
BRFK Humánigazgatási Szolgálat
Oktatási és Szociális Osztály

A képzés sikeres befejezését követõen a Budapesti Rendõr-fõkapitány valamely kerületi Rendõrkapitányságának állományába történõ
kinevezés, hivatásos szolgálati jogviszony létesítése garantált, rendészeti szakterületen végzendõ feladatkörrel.
A felvételi eljárás kötött sorrendben zajlik és 3 lépcsõs:
1. fizikai alkalmasság
2. egészségügyi alkalmasság
3. pszichológiai alkalmasság
Elsõ fokon alkalmatlan minõsítés esetén a fellebbezés lehetõsége
adott.
Mivel a felvételi eljárás idõtartama elhúzódhat, ezért kérem érdeklõdése esetén a mellékelt dokumentumok közül a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a fizikai felméréshez szükséges háziorvos
által aláírt és lepecsételt igazolást mihamarabb, az alábbi e-mail címre (toborzo.brfk@ budapest.police.hu) vagy személyesen a BRFK
Rendészeti Igazgatási Központ címére: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
(BRFK Humánigazgatási Szolgálat, Toborzó Csoport) mihamarabb
eljuttatni szíveskedjen. Ezzel egyidejûleg az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges leletek beszerzését kérem kezdje
meg.

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711

Mindenkit szeretettel várunk!

*** *** *** *** ***

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás
a könyvtárban
Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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Községünk építõje
Életünk során sok mindent megjegyzünk, új információkat hallunk,
gyarapodik tudásunk. Megismerkedünk nagy elõdeink életével, a jelen
sztárjaival, de alig foglalkozunk a környezetünkben élõ emberekkel. Ez
nagyon sajnálatos, hisz minden ember életében van valami, amitõl õ maga is naggyá lesz. Olyan tettek, cselekedetek, mozzanatok, amik az adott
embert tisztelettel ruházzák fel, és ezáltal megbecsült része lesz a közösségnek. Ám sajnos ritkán kapjuk meg ezt a megbecsülést életünkben. Halálunk után döbbennek rá környezetünkben élõ ismerõseink a múltba való
emlékezések alatt, hogy ki is volt, hogy is élt, mit is tett. Egy olyan embernek szeretném az életét elmesélni, kinek keze nyomát kevés ház nem viseli községünkben.

Gábor István
Pista bácsi 1930. december 14-én született. Szülei rajta kívül még négy
gyermeknek adtak életet. Édesanyját hétévesen elveszítette, amit nagyon
nehezen tudott feldolgozni. A Domi tanyán laktak, ahol az édesapa az állatoknál irányította a munkásokat. Jól éltek, megvolt minden, amire szükségük volt. Édesanyja halála után apai nagyanyjuk viselte gondjukat
mindaddig, míg nagyobbacskák nem lettek. Onnantól leánytestvérük vette át a szerepet. Pista bácsi élete aratómunkásként indult az uraságban
Sándor bátyjával. Házasságkötése utáni idõig alkalmi munkákból és az
aratásból élt, felesége pedig
szedte a kévét. Leánygyermekük júniusi gyerekként aratásidõben született, így õt is vitték
magukkal a földekre. Kévékbõl
csináltak egy kis sátrat, ahová
betették, míg dolgoztak. Elmondása szerint innen indult számára a föld szeretete.
Késõbbiekben a Csepel Autógyárba került segédmunkásként
marósnak, mint betanított munkás, majd az évek múlásával hazajött Fábián Lajos bácsihoz kõmûves segédnek. Késõbb vizsgát tett a szakmából felnõtt emberként. Mohácsi László kõmû1953-as esküvõi képe
ves mesternél dolgozott tovább
évekig. A mesterek kiöregedtek, õ maga pedig a helyi tanácshoz került,
mint kõmûves csoportvezetõ, de õ is dolgozott beosztottaival együtt.
Megvoltak elégedve munkáival, õ járt át a lacházi bankba a beosztottai fizetéseiért is. Õ vásárolta az anyagot és ment érte el a teherautó sofõrrel.
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Munkájában önmagától és beosztottaitól a precízséget mindig elvárta,
megkövetelte. Egészen nyolcvanéves koráig volt saját brigádja. Ötven
évesen szívinfarktust kapott, közben feleségétõl elvált, így a család teljesen kettészakadt. Gyermekeit sose kellett fegyelmeznie egy szóval se.
Elég volt egy nézése, és már tudták, hogy halkan, csendesen kell viselkedniük. Ötvenkét évesen érte meg a második infarktusát, ami következtében
rokkanttá nyilvánították. Innentõl kezdve kisiparos magánvállalkozóként
dolgozott tovább a brigádjával.
Dömsödön kevés olyan ház van, ami nem viselné magán a keze nyomát. Õ építette brigádjával az önkormányzati lakásokat, Dabon az emeletes tömböt is, de ez csak néhány példa.
Gyermekeit nagyon szerette. Fia születése idején ment a Zorro címû
sorozat a televízióban. Volt neki egy fekete munkásbekecse. Mikor hazaért a munkából és felvette, õ volt a ló. Négykézlábra állt, fiát a hátára kapta, és vágtattak a konyhaasztal körül, mint Zorro a filmben a lovával. Volt
olyan idõszak is, hogy minden délben egy lemez játékautóval tért haza.
Fia ezeket elõszeretettel még aznap délután szétverte, mert tudta, hogy akkor másnap megint kap egyet. Nagyon családcentrikus volt.

Lányával, Eszterrel
Mindig kereste az élet apró örömeit, járva az utat. Nagyon büszke volt
unokájára, Gábor Istvánra, amiért családjából elsõként bejutott az egyetemre. Utolsó éveiben elektromos motorjával járta a falut. Mondhatom,
hogy aki ismerte, szerette õt. Akárki mellett robogott el, az ráköszönt. Önzetlen, segítõkész ember volt. Komájához, Szõgyényi Sándorhoz – aki a
dédpapám – hosszú ideig járt, hogy megborotválja, mert õ már nem volt
rá képes. Még akkor is így tett, mikor rosszabbodott az egészsége. „De
mennem kell, mert a komám vár és számít rám!” – mondta. Utolsó estéjén
is telefonon érdeklõdött a lányától unokái felõl.

Komájával, Szõgyényi Sándorral

Beosztottjával munka közben

Aki ismerte, szerette! Legyen áldott emléke, és adjon az Úr erõt a szeretteinek és hozzátartozóinak.
Írta: Ifj. Jancsó Attila
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: az idézet elsõ része,
zárt betû: e
15.: forma, kinézet
16.: nem tudni kicsoda
17.: hím kecske
18.: zavarja, kergeti
19.: egyik megyénk
20.: elnémult duda!
21.: dísze
22.: megerõsített igen
23.: védõ
25.: hamis
26.: meleg évszak
28.: züllött, feslett
30.: jövendõmondó
32.: ételt kapott
33.: munka, robot
34.: ÁÁÁÁ!
35.: fölé ellentéte
36.: egyhangúnak, vontatottnak tart
37.: végtelen tartálykocsi!
39.: esetleg, talán
40.: vers dísze
42.: néma Izolda
43.: a túloldalra
44.: nõi becenév
46.: ideszállít
47.: elõdje
48.: állami bevétel, pl.: ÁFA
49.: az idézet második része,
zárt betûk: r, l, e

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 49.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
2017. NOVEMBER 10.

Májusi keresztrejtvény
nyertese:
Balogh Boróka Zsuzsanna
FÜGGÕLEGES
1.: a kézilabda és a foci is ez
2.: árut értékesít
3.: toldalék, a -nek párja
4.: gépkocsi röviden
5.: „szerencsétlen” szám
6.: ovit követi
7.: amerícium vegyjele
8.: rakomány, málha
9.: kezdõdik, indul
10.: rossz, komisz
11.: Aggtelek része!
12.: magával ragad, elránt
13.: helyrag, a -ra párja
14.: hírt hozó személy
18.: régi rokon, elõd
21.: létezik
22.: keltezés, idõpont
24.: kicsit kövér!
25.: földet forgat
27.: nyeremény része!
29.: piacon árul
31.: indíték, ürügy
32.: messzire

Júniusi keresztrejtvény
nyertese:
Takács Tiborné

Júliusi keresztrejtvény
nyertese:
Tóth Pálné

35.: alga végei!
38.: férfinév
39.: nõstény párja
41.: szópótló szó!
42.: kiejtett kettõsbetû
45.: igenév képzõ, a -ve társa
46.: magyar és osztrák autójel
47.: Õ. Y.!
48.: az ezüst vegyjele

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL,
CÍMMEL ELLÁTVA,
CSAK EGY LAPON,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A
GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!
Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében
(Dömsöd, Váczi u. 15.).
AZ AUGUSZTUSI SZÁM PONTOS
MEGFEJTÉSE:
„LAPÁLY, GÓLYAHÍR
KARCSÚ MÉG A NYÁR”
AZ AUGUSZTUSI SZÁM NYERTESE:
FÜLÖP JÁNOSNÉ
DÖMSÖD, SZÕLÕK ÚTJA 17.
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet
(Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán
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Állatorvosi tanácsok
Hogyan adjunk be gyógyszert
a kutyánknak?
Manapság már nagyon sok tabletta ízesített formátumban kerül a
gyógyszeres dobozba, amit a kutyák többsége szívesen elfogyaszt. A lenti tanács azoknak a gazdiknak szól, akinek a kutyája nem hajlandó a tablettát önmagában megenni.
A legegyszerûbb módja a gyógyszer beadásnak, ha a tablettát egy darab ételbe rejtjük. Erre a célra legalkalmasabb egy falat kutyakonzerv, túró, kockasajt, kenõmájas vagy felvágott. Elõfordul, hogy a kutya kiköpi a
tablettát, az ételt pedig elfogyasztja, ezért a falat odaadása után mindig
gyõzõdjünk meg róla, hogy az állat a bele tett gyógyszert is lenyelte.
A másik lehetõség, hogy egy marék száraz táp közé keverjük a gyógyszert, és az éhes kutyánkat kézbõl megetetjük. Érdemes a kezünket mozgatni, „siettetni” a kutyát az evéssel, hogy ne vegye észre a tablettát.
Amennyiben kutyánk következetesen kiköpi az ételbe csomagolt tablettát, vagy ha kedvencünket diétáztatnunk, koplaltatnunk kell, és emiatt
nem tudjuk ételben beadni a gyógyszert, ilyenkor a tablettát közvetlenül
az állat szájába kell helyeznünk.
• Kutyánkat a lakás békés, nyugodt helyére vigyük, a gyógyszert pedig
készítsük kezünk ügyébe, dobozából, csomagolásából kibontva, beadásra készen.
• Tegyük csúszóssá, könnyen lenyelhetõvé a tablettát kis mennyiségû
margarin vagy vaj segítségével, így nem fog a szájpadlásra feltapadni
vagy a torokban megakadni.
• A gyógyszert ügyesebbik kezünk hüvelyk- és mutatóujja közé fogjuk.
• Másik kezünkkel óvatosan markoljuk meg a kutya felsõ állkapcsát (állcsontját) a szemfog mögött úgy, hogy hüvelykujjunk az állcsont egyik,
a többi ujjaink pedig az állcsont másik oldalán legyen, miközben ujjainkkal az ajak bõrét a zápfogak rágófelületére toljuk (ezért kutyánk nem
fogja összezárni a száját, mert nem akarja megharapni a saját ajkát).
• Amikor már biztos (de nem durva) fogásunk van a felsõ állkapcson,
emeljük a kutya fejét a plafon irányába. Ettõl a mozdulattól általában
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az alsó állkapocs magától elenged és lefelé nyílik. Ha ez mégsem történne meg, a száj kinyitását azzal segíthetjük, ha ügyesebbik kezünk
utolsó három ujját (hüvelyk- és mutatóujjunk között a tabletta van) a
kutya szájában az alsó két szemfog közé helyezzük, és lefelé nyomjuk
az alsó állkapcsot.
• A gyógyszert gyorsan helyezzük a nyelvre olyan hátra, amennyire
csak tudjuk. Amennyiben sikerül a tablettát a nyelvháti dudor mögé
tenni, az nagy valószínûséggel lenyelésre is fog kerülni. Ugyanakkor
kezünket túlságosan sem nyomhatjuk hátra a torok irányába, mert az
öklendezést válthat ki.
• Csukjuk be a kutya száját és tartsuk zárva, miközben normál helyzetbe visszaengedjük a fejet.
• Gyengéden dörzsöljük meg az kutya orrát, illetve torkát, vagy könynyedén fújjunk az orrára, így kiválthatjuk a nyelési reflexet.
• Amennyiben a fent leírt lépéseket gyorsan és könnyedén hajtjuk végre, számíthatunk kutyánk együttmûködésére is.
A tabletta beadása közben nyugodt, gyengéd hangon beszéljünk kutyánkhoz, utána pedig dicsérjük meg, adjunk neki jutalomfalatot,
játsszunk vele, de elvihetjük egy nagy sétára is.
Fontos, hogy a gyógyszerbeadás mûvelete kellemes élményként maradjon meg állatunkban. Így biztosíthatjuk, hogy az elkövetkezendõ alkalmakkor is könnyû dolgunk lesz, kutyánk együttmûködik majd velünk.
dr. Siket Péter
állatorvos

Vásárnaptár
Október 22. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Október 29. Nagykõrös, Dömötör-napi vásár; országos állat- és
kirakodóvásár
November 05. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
November 12. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
November 12. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
November 19. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

Jól kezdett a megye II-ben játszó csapatunk
Meg kell magyarázni a címet! A megyei III. osztályban a DUSE indított egy csapatot a felnõtt bajnokságban. Õket is a mieinknek érezzük, de a
cím a Dömsöd SE felnõtt csapatára vonatkozik.
Az elsõ mérkõzésen Dömsöd Tököl második csapatát fogadta, akik a
tavalyi bajnokságban mindkétszer gyõztek ellenünk. A visszavágás parádésra sikeredett.
Dömsöd : Tököl II. 5:0 (4:0)
A góljainkat Cziráky Tamás 3, Cserna Gábor és Rösch Péter szerezték.
A következõ mérkõzésen a szintén szebb napokat látott Örkényhez utazott csapatunk.
Örkény : Dömsöd 6:2 (3:0)
Góljainkat Cziráky és Rösch szerezte.
A következõ hazai mérkõzésen ismét gyõzelem.
Dömsöd : Üllõ 3:1 (2:1)
Gólszerzõ: Cserna G. 2, Turcsán T.
Újlengyel ellen készültek a mieink.
Újlengyel : Dömsöd 2:2 (0:2)
Cziráky már a 11. percben vezetést szerzett, Szabó Norbert a 34. percben megduplázta az elõnyt.
A Diósd elleni hazai mérkõzést el kellett halasztani a pálya használhatatlansága miatt.
Ismét idegenbõl hozott el ezúttal három pontot csapatunk.
Újhartyán : Dömsöd 0:1 (0:1)
Az egyetlen gólt Rösch Péter szerezte.

A jó erõket felvonultató Taksony második csapata látogatott hozzánk
szeptember 30-án szombaton.
Dömsöd : Taksony II. 1:1 (1:0)
Az elsõ félidõben minden csapatrészében jobban játszott csapatunk.
Ennek meg is lett az eredménye, mert egy Rösch, Cziráky, Cserna összjáték után az utóbbi talált a kapuba. A második félidõben jobban játszó Taksony a 67. percben egyenlített. Összességében igazságos döntetlen született.
A Dömsöd további mérkõzései:
2017-10-07
15:00
Dömsödi SE : Ráckeve VAFC
2017-10-15
14:00
Pereg SE : Dömsödi SE
2017-10-22
13:30
Dömsödi SE : Felsõpakonyi KSE
2017-10-29
13:30
Ócsa VSE : Dömsödi SE
A megyei III. osztályú DUSE csapata vasárnap játszotta mérkõzését.
Dömsödi USE : Szigetszentmárton 0:6
Szervezetlen védekezés jellemezte a dömsödi csapat játékát. Sajnos
gyenge játék, gyenge játékvezetés, nem indukált nagyobb kedvet a dömsödi mérkõzéslátogatók körében.
Az ezt megelõzõ mérkõzések eredményei a következõk voltak:
1. forduló DUSE : Tárnok 1:9
2. forduló Kiskunlacháza : DUSE 10:0
3. forduló Dunavarsány : DUSE 8:4
4. forduló Délegyháza : DUSE 4:0
5. forduló Dunaharaszti II. : DUSE 6:4
Varsányi
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Tisztelt Dömsödi Sportkedvelõk!
A DUSE Kajak-kenu Szakosztálya szeretné megosztani az élményeit és eredményeit a
szezon végén.
Közeleg a vizes edzések befejezése is, de
ameddig az idõ engedi, kihasználjuk a lehetõséget az evezésre is.
A hidegben, télen teremben fogunk edzeni. Játékos egyensúlyfejlesztõ gyakorlatokat,
erõsítéseket, futást és evezõgépen való kajaktechnikát fogunk gyakorolni. A játék sem
marad el, hiszen a gyerekek játékosan tanulnak a leggyorsabban, és így boldogan jönnek
az edzésre. Úszni is fogunk hetente egyszer,
mivel nagyon fontos az úszni tudás!
Láthatjátok a sok-sok vidám, izgalmas és
élménydús hétvége eredményeit. A sok edzés
– kinek több, kinek kevesebb – eredménye
megmutatkozik a helyezések tükrében.
Mindenki tapasztalta magán, hogy menynyire fejlõdõképes az edzésen való részvételek és annak intenzitása során.
Sok szervezéssel és utazással is jár a kajak
sport, de mindannyiunk számára ez boldog
idõtöltés! Nyáron szinte minden hétvégén
versenyen voltunk.
Lelkes szülõi csapat kísérte figyelemmel a
csapatot, drukkoltak a DUSE kajakosainak, és
mindig segítettek a gyerekek utaztatásában.
Sokszor sátoroztunk is, ami a többnapos
versenyeken külön élmény! A pihenõidõkben sokat beszélgettünk, énekeltünk, zenéltünk, játszottunk és ismerkedtünk.
Minél több gyereknek kellene kipróbálni a
kajaksport lehetõségeit, sokan nem is gondolják, hogy mekkora élmény! Ez egy olyan
életforma, ami megalapozza a fiatalok egészségét, magabiztos kiállását az életben, és felnõtt korban is bármilyen korosztályban jó
sportolási lehetõség.
Szeretnénk, ha jövõre is ilyen figyelemmel
kísérnék a dömsödi sportkedvelõk a DUSE
kajakosok sikereit!

Éremösszesítõ a 2017. év
versenyszezonjáról:
Héraklész:
2017. 02. 11. Paks
I.
Katona Vivien; Volter Evelin
II. Aszalós Soma
VI. Slezák Péter; Sas Zsuzsanna; Perger Máté; Lantai Tímea
Arany: 2
Ezüst: 1
Bronz: 1+4
Maraton Magyar Bajnokság:
2017. 05. 19-21. Gyõr
VIII. Perger Máté
X. Volter Evelin; Lantai Tímea; Klszák Evelin

RSD Open:
2017. 05. 27. Dunavarsány
III. Lantai Tímea, Aszalós Soma, Perger
Máté
IV. Popovics Sára
V. Katona Marcell
VI. Tóth Luca, Katona Vivien
Bronz 3+5
Régiós Diákolimpia:
2017. 06. 3-4. Sukoró
IV. Keresztes Adrienn – Czeller-Kovács
Abigél
V. Sas Zsuzsanna – Balogh Virág
Bronz: 2
Országos Diákolimpia:
2017. 06. 23-24., Sukoró
VII. Pólai Petra – Vnech Lorina – Tóth Luca –
Csörgõ Lujza
Bronz: 1
Vidék Bajnokság:
2017. 06. 30. – 07. 02., Sukoró
III. Lantai Tímea
IV. Tóth Luca – Csörgõ Lujza
4x300 m Klszák Evelin – Czeller-Kovács Abigél – Katona Marci – Móricz Miki
V. Tóth Judit – Popovics Sára
Bronz: 1+3
Eszkimó – Indián Játékok:
2017. 07. 08., Dunaújváros
I.
Lantai Tímea
II. Slezák Péter
III. Tóth Luca; Keresztes Adrienn
Arany: 1
Ezüst: 1
Bronz: 2
Magyar Bajnokság:
2017. 07. 20-23., Sukoró
II. Volter Evelin – Tóth Luca – Lantai Tímea
3x200m
Ezüst: 1
Viharsarok Kupa:
2017. 08. 26-27. Gyomaendrõd
I.
Perger Máté 500 m K1
I.
Perger Máté – Farkas Zsolt 500 m K2
I.
Volter Evelin 5000 m K1
I.
Volter Evelin 500 m K1
I.
Sas Anna 500 m K1
II. Keresztes Adrienn – Sas Zsuzsanna 2000
m K2
II. Hajdú Fanni 500 m K1
III. Sas Bernadett; Lantai Tímea; Keresztes
Adrienn; Hajdú Fanni; Czeller-Kovács
Olivér
IV. Perger Máté; Lantai Tímea; Tóth Judit;
Tóth Judit
V. Sas Bernadett; Czeller-Kovács Abigél;
Farkas Zsolt; Volter Vajk
VI. Sas Zsuzsanna
Arany: 5
Ezüst: 2
Bronz: 5+9

Lágymányos – Újbuda Kupa:
2017. 09. 16., Budapest
III. Perger Máté; Volter Vajk; Volter Evelin –
Tóth Luca – Lantai Tímea
IV. Klszák Evelin – Keresztes Adrienn – Sas
Zsuzsanna
VI. Volter Evelin
Bronz: 3+1
Õszi Ászok:
2017. 09. 17. Ráckeve
I.
Perger Máté
II. Perger Máté; Volter Evelin; Lantai Tímea
III. Keresztes Adrienn; Csörgõ Lujza;
Popovics Sára
IV. Tóth Luca; Tóth Judit; Czeller-Kovács
Abigél
V. Slezák Péter
VI. Klszák Evelin; Turcsán Bence
Arany: 1
Ezüst: 3
Bronz: 3+6
Dunaferr Kupa:
2017. 09. 23-24., Dunaújváros
I.
Czeller-Kovács Olivér
III. Klszák Evelin
IV. Keresztes Adrienn
V. Farkas Zsolt – Perger Máté
Arany: 1
Bronz: 1+2
Nagy Zoltán Emlékverseny:
2017. 09. 24., Szolnok
VI. Perger Máté
Bronz: 1
Keretfeltöltõ – Dunai István emlékverseny:
2017. 09. 30. – 10. 01., Sukoró
V. Perger Máté
VI. Klszák Evelin
Bronz: 2
Összesen:
Arany: 10
Ezüst:
8
Bronz: 54
2017. évi versenyszezonban:
72 érem a DUSE kajak szakosztályának.
További kajakosaink, akik a versenyeken szerepeltek, érem közeli helyezéseket szereztek vagy
középmezõnyben végeztek:
Biricz Vivien, Csimma Roland, Csimma Vivien, Horváth Andor.
Nyáron kezdtek kajakozni, így versenyen csak
jövõre indulhatnak: Balogh Zoltán, Gazsó
Marcell, Horváth Andor, Kovács Kata, Kovács Mihály, Rakszegi Napsugár.
További sok sikert és kitartást kívánunk a
kajakosainknak, és szakosztályunk várja az
új lelkes jelentkezõket!
Ambruska Péterné DUSE alelnök
Volter László vezetõedzõ
Ambruska Margit DUSE titkár
A fotóösszeállítás helyhiány miatt
a következõ számban kerül közlésre.
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Arany oldal
Arany János születésének
200. évfordulójára emlékezve
Van szerencsém bemutatni Tóth Erzsébetet,
azzal az örömmel és pimasz vigyorral az orrom
alatt, hogy valószínûleg alig akad olyan földim,
akinek be kéne mutatnom õt! Erzsikét szinte
mindenki ismeri Dömsödön! Mindenki, aki bármilyen kapcsolatban áll a Konyhával, akinek
gyermeke óvodai vagy iskolai étkezõ. Mindenki, aki valamirevaló Vad Fruttik rajongó, továbbá rendszeres (vagy alkalmi) látogatója a Rájátszás névre keresztelt kulturális nyalánkságnak
(és egyéb környékünkön fejét felütõ kulturális
programoknak)… Gyerekkorunk óta ismerjük
egymást, közelebbi kapcsolatba gimnazistaként
kerültünk, amikor végzõsként õt választottam a
harmadikosok közül ballagtatómnak s szalagom
avatójának 1997-ben Ráckevén... Akkor még
nem sejtettük, hogy kicsit több mint tíz év elteltével kollégák leszünk, aztán ismét felkérem
majd õt, csak most valami egészen másra…
Ezért is öröm számomra, hogy Erzsike elfogadta
a felkérést, és most olyan oldalát mutatja meg,
melyet csak kevesen tudnak róla. Alább olvashatók versei. Talán egyszer részleteket is láthatunk majd tõle régóta készülõ, íródó könyvébõl,
mert a próza sem idegen kedves kortársamtól.
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Ha valaki szeretne még többet olvasni Erzsikétõl, akkor segítsen meggyõzni õt, írjon!
Érezd
A legkedvesebb szó?
Az ölelés:
Ahogyan a majmok csüngnek a fákon,
Ahogyan az ajkad izzik a számon,
Ahogyan a szúnyog szívja a véred,
Ahogyan a kígyó fojtana téged.
Ahogyan az anyját hívja a gyermek,
Ahogyan az égen oszlik a felleg,
Ahogyan az arcod mossa a zápor,
Ahogyan a tested rázza a mámor.
Ahogyan a bõröd fújja a szellõ,
Ahogyan a daltól hangzik az erdõ,
Ahogyan a fûben csúsznak a csigák,
Két karod között ott van a világ.
Még mindig
Ígérd meg, hogy soha nem ér baj,
Ígérd meg, hogy mindig jól leszel,
Ígérd meg, hogy rendbe jössz hamar,
Ígérd meg, hogy örökké leszel!
Soha nem ér semmi fájdalom,
Boldog lesz az egész életed,
Elkerül majd minden ártalom,
Semmi rossz nem történhet veled.
Szeretni fogsz igazán egy lányt,
Odaadnád érte mindened,
Ígérd meg, hogy õ majd vigyáz rád,
S ígérd meg, hogy ott leszek veled!

Mi
Akkor is, ha te nem,
Úgy, ahogy te soha,
Ahova én, nem,
Ahova te, oda.
Mindig, amikor te,
Néha akkor is, ha én,
Azért, hogy csak te,
S benned legyek én.
Válasz egy gondolatra
Ne félj tõlem kicsi szívem!
Ne félj tõlem bogaram!
Nem vagyok én vad gorilla,
Nem nõtt nekem agyaram.
Ne félj tõlem egyetlenem!
Ne félj tõlem angyalom!
Nem zárlak el a világtól,
Nem zárlak, bár akarom.
Kedves Olvasók!
Várjuk verseiket, elbeszéléseiket, novelláikat,
hogy a Hírnök hasábjain és a facebook-on megoszthassuk másokkal is.
Elérhetõségek:
Velláné Bucsi Mária: bucsimarcsi79@gmail.com
Vass Ilona: domsodimuzeum@gmail.com
Az eddig megjelent versek és egyéb írások,
valamint bõvebb válogatás Velláné Bucsi
Mária és a Múzeum Dömsödi facebook oldalán található.
Velláné Bucsi Mária

Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
Paraffinos kézápolás
Különösen fontos téli hideg napokon a kéz
védelme.
Manapság a legjobban kedvelt és ismert kezelési mód a paraffinos kezelés. A kezelés hatására a bõr és a köröm felülete ápolttá, bársonyossá válik.
Aki rendszeresen jár kozmetikushoz, annak
nem újdonság a paraffinos kézápolás. A paraffinnak persze számtalan felhasználási módja
van, a kozmetika és a gyógyászat csak az egyik.
Ezúttal annak jártunk utána, milyen paraffinos
kezeléseket választhatnak a Marylin Salon
vendégei.
Parafinpakolás
A kezelés során a paraffin hõvezetését és alacsony olvadáspontját használjuk ki. Több különbözõ felhasználási módja létezik, például a test
egy részének paraffinban áztatása, a paraffin rétegekben történõ felvitele a testrészekre ecsettel,
vagy egy vékony paraffinréteg alkalmazása.
Paraffinos kézápolás és lábápolás
A paraffin bõrápoló hatását azonnal lehet
érezni egy kéz- vagy lábápolás során. A kezeket/lábakat lefertõtlenítve a kellemesen meleg,
olvadt paraffinba merítik párszor, majd nylonba
és frottír kesztyûbe csomagolva pihentetik. A

kezekre/lábakra dermedt paraffin egy ún. „okklúziós réteget” képez, amely a csomagolás alatt
kellemesen meleg marad az egész kezelés során. Jótékony hatása enyhíti az ízületi merevséget, a krónikus fájdalmat, elõsegíti a gyógyulást, és nem utolsósorban puhává és bársonyossá varázsolja a kéz bõrét.
Szalonunkban lehetõség van arra, hogy más
szolgáltatással együtt is igénybe vegyék.
Mi a paraffinos kézápolás menete?
• A kéz letisztítása
• A kéz peelingelése, mellyel eltávolítjuk az
elhalt hámot, így segítjük a hatóanyagok bejutását a bõrbe.
• A kézfejeket bekenjük hatóanyagos, vitaminos, bõrtápláló krémekkel.
• Lágy paraffinfürdõbe mártjuk a kezet kétszer.
• Ekkor kerül a kézre a zacskó, majd a frottír
kesztyû.

• Hatóidõ kb.
15-20 perc.
• Végül a kesztyût és a paraffint
eltávolítjuk a kézfejrõl.
Ugyanez a lépéssor lábápolás után is elvégezhetõ...
Az eredmény rögtön érezhetõ, tapintható...
Aki szeretné kipróbálni és megtapasztalni a paraffin eme jótékony hatását, azt várjuk szeretettel.
További információ:
Matula Gabriella 06-30-496-3598
Marilyn Salon
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Szüreti mulatság negyven évvel ezelõtt
„Dóczi István emlékére”
„Találtam egy csokor fényképet. 40 évvel ezelõtt ilyen szüreti bálban
volt részem, ami egyedi volt. Nekünk nem kellett néptáncosokat fogadni,
mi élõ zenére roptuk a táncot mikor leszálltunk a kocsiról. Az ökrös szekér
volt a fénypontja a felvonulásnak. A szekér nagyon lassan haladt, de közben a csõszpár kínálta a hordóból a bort. Dóczi Pista emlékére ajánlom e
sorokat.”
Dobos Lászlóné Sipos Eszter

Az interneten leltem rá e sorokra és a felvételekre, melyek 1976-77-ben
készülhettek. Közreadójuk Dobosné Sipos Eszter, aki a 2017-es szüreti
felvonulókat, táncosokat unokájával nézte meg a Csárdánál (Domotors).
Mennyi emlék villant fel benne egyszerre, abban a pillanatban! A Sipos
család tradicionális gazdálkodó família volt, s az állattartás, a földmûvelés
a megélhetést biztosította számukra. Mindennapjaikban megszokott ideje
volt a munkának, az ünneplésnek egyaránt. Így öröklõdött apáról fiúra a
föld, az állatok szeretete, a falu és a közösség iránti tisztelet.

A felvételen Hegedûs Eszter és Dóczi István

Sipos Eszter és Sebestyén Gábor

A felvonulás fénypontja az ökrös szekér volt

Elsõ sor: ismeretlen; Hegedûs László; Rozgonyi Károly.
Második sor: Muzsai Katalin; Keresztesi Teréz; Sipos Eszter;
Kovács Erzsi; Hegedûs Eszter; Horkai Mariann; ismeretlen;
Dóczi Jutka. Harmadik sor: ismeretlen; Csatári János; Dóczi
Pityu; ismeretlen; Horkai Attila; Muhari János; ismeretlen;
Rogocz Zoltán.

A kocsi hajtója Sipos Lajos, mellette Zsiba Mihály.
Mögöttük a bíró s bíróné: Pálfi Magdi és Szilágyi Péter;
a kisleányka: Tóth Ilona
A Sipos família fiatal generációja is ezt az örökséget adja tovább a még
tipegõ és kicsi-pici iskolás korú gyermekeiknek. Tervezgetik a jövõt,
hogy lesz-e épp olyan ló, amit teljes biztonságban befoghat majd a fogathajtó nagyapa… Akkor és ott, jövõre a szüretin, hogy a kis unokák is
megérezhessék, mennyire jó a hagyományt megélni Dömsödön!
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Szüreti felvonulás negyven évvel ezelõtt
A kocsin háttal ül a csõsz pár, Kassai István és Szabó Erzsébet.
Kocsis: Téglás Gabi bácsi.
Cigánylányok: Kovács Erzsi és Muzsai Katalin

Kocsis: Téglás Gabi bácsi;
csõszpár: Dobos Katalin és Kassai István

Manapság nem egyszerû megszervezni a felvonulást, a mûsort, a díszítést. Korábbi cikkeimben többször is utaltam erre a szomorú tényre. Dömsöd szinte egyetlen élõ hagyománya a szüreti mulatság.
Évrõl évre nyomon követem a felvonulás megszervezésével járó procedúrát. Mindig azt hallom, hogy kevés a kocsi, nincs aki a csõszöket és a
táncosokat szállítsa. Aztán egyszerre minden megoldódik, mert vannak
olyan családok, olyan szervezõk, akik szívükön viselik a hagyomány életben tartását. A felvonuló kocsisok, csikósok közt egy-egy jellegzetes família férfi tagjai mellé örömmel csapódnak a szomszédos településekrõl is.
A kisbíró napokkal elõbb kidobolja a jeles eseményre a hívogató szöveget, s a figyelmes hallgatóság kíváncsiságát eloszlatva jelenik meg a
meghirdetett állomásokon. A fiatalok felvonulása, a lovak vágtatása, a zenés-táncos forgatag adott településen mindig egyfajta mustra, azaz szemrevételezés.
Így volt ez 2017-ben, és reményeink szerint így lesz a jövõben is! A
Kiskun Néptánc Együttes által elõadott Hortobágyi táncok csuda jó hangulatba hozta a lelkes közönséget, amit a Dezsõ Lajos AMI társastáncosai
roma táncukkal fokoztak tovább. Vajon lesz-e megoldás a jövõben helyi
szinten a néptánc folyamatos tanítására? Van-e, lesz-e még erre igény?
Bízom abban, hogy az itt élõ emberek számára fontos a tradíció, fontos
a hagyományok megélése!
Erre törekedve lehet a jövõben a szüreti felvonulást és mulatságot életben tartani!
Vass Ilona

A Dömsödi Általános Ipartestület hírei
A Dömsödi Általános Ipartestület
bérbeadja 2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
sz. alatt található igényesen felújított
nagytermét, mely alkalmas rendezvények,
baráti, családi összejövetelek
megtartására (max. 60 fõ)!
Érdeklõdni lehet:
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325
ipartestulet.d@pr.hu
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Messze száll a tárogató hangja a dömsödi templom tornyából
Beszélgetés Hajdú László zenésszel
Dömsödiek, kunszentmiklósiak és a környékbeli településeken
sokan ismerik Hajdú Lászlót, akit az utóbbi tíz esztendõben leginkább úgy emlegetnek és azonosítanak be, hogy „a Tárogatós”!
Igen, immár kerek tíz esztendeje annak, hogy egy különleges,
nem mindennapi hangszeren, tárogatón játszik. Így hát mindanynyiónk örömére a nyári hónapokban, vasárnap délutánonként
messze szól a tárogató hangja a dömsödi templom tornyából…
Mindez honnan indult, hogyan alakult? Errõl beszélgettünk Hajdú Lászlóval.
– A zenélés örömét már Kunszentmiklóson a szülõi házban
megtapasztalhatta, hiszen édesanyja citerázott és énekelt,
édesapja pedig szaxofonon játszott. Ebbõl tartotta fenn magát
a család?
– Nem. Szüleim saját örömükre és hobbiból muzsikáltak, de
másból éltek, s mikor építkeztek, apám eladta a hangszerét.
Mi a testvéremmel, Benedekkel komolyan tanultunk
fúvós hangszeren játszani.
– Milyen volt az elsõ saját hangszere?
– 14 évesen Kunszentmiklóson az akkori
Damjanich Gimnáziumba jártam, ott érettségiztem. Miklóson a zeneiskolában kötelezõ
volt a zongora, de akkor kezdtem B klarinéton játszani, és közben B tenor szaxofonon
is megtanultam magántanártól (önszorgalomból) játszani. Az elsõ saját hangszeremet, egy új klarinétot, ballagásomra kaptam a Hajdú nagyapámtól.
– Érettségit követõen hogyan alakult
zenei pályafutása?
– Fontos volt számomra, hogy fejlesszem
a technikámat, a tudásomat. Ehhez sok gyakorlás kell. Mondhatom, hogy szabadúszó lettem, lakodalmakban, bálokban és egyéb rendezvényeken zenéltem. Volt olyan idõszak, mikor a
bátyám zenekarában muzsikáltam, és közel 11 esztendeig játszottam katonai zenekarban.
– Sokszor hallgathattam játékát klarinéton, szaxofonon, tárogatón. Hallgatóságának igazi felüdülést, kikapcsolódást okoz, ahogyan megszólaltatja ezeket a fúvós hangszereket. Más-más stílusban játszik rajtuk, s a hangjuk is eltérõ.
Hogy is van ez pontosan, kérem meséljen errõl néhány szóban!
– A fúvósok közt beszélhetünk fafúvós és rézfúvós hangszerekrõl is. A fafúvósoknak nádnyelves és ajaksípos fúvókájuk van.
Nádsípos hangszereknél a fúvóka nádnyelvvel van ellátva, ilyen
pl. a klarinét, a szaxofon és a tárogató is. A fúvás technikája is eltérõ. A trombita a rézfúvósok családjához tartozik, tölcsér alakú fúvókája van. Éppen a fúvókák határozzák meg, hogy egy fúvós
hangszer fafúvós vagy rézfúvós. A hangszer anyaga nem meghatározó ebbõl a szempontból.
– Egyforma erõs a hangzása ezeknek a hangszereknek?
– Hogy melyik hangszer milyen erõsen szól, függ attól, hogy
hogyan fújják, ki fújja és hogyan fújja. Általában a rézfúvósok
erõsebbek, de azért mindegyik hangszert meg lehet erõteljesen
szólaltatni.
– Idén kerek tíz esztendeje, hogy Dömsödön szól a tárogató… Nyaranta a dömsödi református templom tornyából lehet hallgatni vasárnap délutánonként, de egyéb rendezvénye-

ken vagy temetésen, koncerteken is. Hogyan találta meg Önt a
hangszer?
– Ez nagyon érdekes történet! A Dömsödi Református Egyház
vásárolta meg ezt a Gregus Pali bácsi féle tárogatót. Elõször az
Orosz Kinga játszott rajta, majd mikor már nem tudta tovább vállalni, a Varga Lászlónak adták át, s kérték, hogy a toronyból is
játsszon. Igen ám, de õ rézfúvós hangszeren játszott, a tárogató
meg fafúvós hangszer! Így a László megkérdezte, hogy lenne-e
kedvem tárogatón játszani, ha igen, Õ bizony bemutat engem a
Szabó Péter tiszteletesnek, merthogy a hangszer az egyházé. Én
erre igent mondtam, és az, hogy reám bízták a tárogatót, nagy
megtiszteltetés volt számomra.
Három nap kellett hozzá, hogy megtanuljam, hogyan kell megszólaltatni. Emlékszem, a 422-es zsoltárt játszottam el elõször a tárogatón. Mikor a Tiszteletes úr meghallgatta, hogy hogyan
játszom a hangszeren, azt mondta, mehetek a toronyba
tárogatózni!
– Ez 2007 szeptemberében történt, éppen 10
esztendeje. Hogyan fogadták az emberek ezt
az élõzenés tárogató koncertet?
– Nagyon örültek! Eleinte talán többen voltak, de ma is mindig van látogató. Vannak
akik kimondottan szeretik a tárogató hangját, mert nagyon érdekes magának a hangszernek a hangfekvése. Meg aztán másképp
szól a toronyból is, és másképp lentrõl is.
Általában fél órát játszom, ebben vannak
zsoltárok, kuruc nóták és más egyebek.
– Országos szinten mennyire jellemzõ,
hogy valaki tárogatón játszik?
– A hangszert elõszeretettel használják Romániában és Szlovákiában is egyaránt. Az országban kb. 200-an lehetünk, akik ezen a hangszeren játszanak. A tárogató, mint hangszer, hungarikum. Itt a környéken egyedül én játszom ilyen
hangszeren teljes rendszerességgel. Dömsödön a Csabai Józsi bácsinak volt a birtokában egy, valaha játszott is
rajta, aztán az egyháznak adományozta.
– A Józsi bácsi tárogatója is használható?
– Természetesen igen, és további érdekesség, hogy a két hangszer hangszíne eltérõ. A Gregus féle tisztábban szól, a másik pedig
zártabb. A Józsi bácsi féle tárogatót inkább temetéseken szoktam
használni. Mindkét hangszer jó állapotban van, folyamatosan
rendben vannak tartva, így egyik jobb mint a másik!
Szeretek muzsikálni, örömöt lelek benne, és másoknak is örömet tudok okozni ezzel!
Bízom abban, hogy Dömsöd Tárogatósa, Hajdú László az elkövetkezendõ évtizedekben is megörvendezteti az érdeklõdõket nyaranta a templom tornyából tárogatójátékával! Bízom
abban is, hogy a jövõben lesz igénye Dömsöd lakóinak arra,
hogy e különleges hangszert gyakorta hallgassák!
Ehhez kívánok Hajdú Lászlónak egészséget és zenei inspirációt!
Vass Ilona
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Nemzeti gyásznap
A vértanúk emlékezete – október 06.
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverése, tábornokainak kivégzése egész magyar nemzetünket mélyen megrázta.
Magyar történelmünk jelentõs pontja ez, melynek emlékezete az elmúlt
közel két évszázad alatt nem halványult el.
Volt idõ, mikor tiltották az emlékezést, volt mikor nem. Ez mindig attól
függött, hogy az adott korszak eszméi miként engedték elõtérbe az 18481849-es forradalom és szabadságharc gondolatiságát, szimbólumait. Az
emberek gondolataiban ott van ma is, és ott van mindaddig, míg beszélnek róla.
Október hatodika 2001 óta hivatalosan is nemzeti gyásznap.
Dömsödön iskolai szinten történt s történik ma is a megemlékezés. Az
iskolarádió mûsorában szó esik 1849. október 6-ról, arról a szomorú tényrõl, hogy az a tizenhárom tábornok milyen
méltósággal hordozta egész nemzetünk
sorsát, s erre emlékezve szerveznek futóversenyt a tanulók számára.
Idén második alkalommal a Dömsödi
Református Nagytemplomban településünk lakói közös megemlékezésen vehettek részt.
„Az igazaknak az emléke áldott…”
(Péld. 10, 7/a)
Ez volt az alapigéje nagytiszteletû Szabó Péter lelkipásztor prédikációjának.
A kiskunlacházi szakközépiskola tanulói Kovácsné Nagy Mária tanárnõ koordinálásával idézték fel szinte óráról órára a tizenhárom aradi vértanú legvégsõ gondolatait, földi útjuknak befejezõ szakaszát.

Dömsöd és Dab községek, mint az ország más települései is, bátran álltak a szabadságharc mellé. A Honvédelmi Bizottmány határozatának
megfelelõen „Dömsöd 4 katonát, Dab pedig fél katonát” tartozott adni a
hazának. (Mindez felszerelésben értendõ.)
A kötelezõvel szemben Dömsödrõl 81-en, Dabról 8-an vonultak be
honvédnek – tudjuk meg K. Nagy László: Dab község története címû
gépírásos kéziratából.
A megemlékezésen ezek a nevek hangoztak el az Iringó Színjátszó Kör
tagjai által.

Emlékezve a mártírokra és mindazokra a dömsödi és dabi honvédekre
akik részt vettek az 1848-1849-es szabadságharcban, egy-egy szál virágot
mécsest helyeztünk el a Hõsök szobránál.
Szöveg és fotó: Vass Ilona

A megemlékezésen közremûködött Hajdú László tárogatón és a
majosházi kórus, akiket Horváth Attila kísért tangóharmónikán. Településünk helyismereti anyagából az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódó dokumentumok és egyéb relikviák kerültek kiállításra, melyek a templom cintériumában tekinthetõk meg.
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Temetõi közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1992-ben vagy korábban váltották meg a dömsödi
református temetõben, úgy annak érvényessége a törvények
értelmében – 25 év elteltével – idén lejár. Amennyiben szeretnék azt megõrizni, újra meg kell váltani 2017. december 31-ig.
Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet: Dömsöd, Petõfi tér 7.
Hivatali idõ: hétfõ és csütörtök 9-12 óra. Telefon: 06-24434-477.
Köszönettel:
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
Presbitériuma

„Isten ismerete nem oly tudás, melyet csak az iskolában tanulhatunk,
hanem oly ismeret, mely anyánk méhétõl fogva mindig velünk van.”
/Kálvin János/

Meghívó
A reformáció 500 éves jubileumára
rendezett ünnepségsorozatra

Temetõi istentiszteletek
HALOTTAK NAPJA ALKALMÁBÓL
2017. november 1-jén (szerdán)
14 óra katolikus temetõ
15 óra dömsödi református temetõ
16 óra dabi temetõ

2017. október 29-én vasárnap 10 órakor
ünnepi úrvacsorás Istentisztelet
a dömsödi református nagytemplomban.

Köszönetnyilvánítás
„Borzalmas pillanat
megölte szívedet,
nekünk nem maradt
más, csak a fájó
emléked.”

Emlékezés
„A szív sajog, a fájdalom nõ,
Nem hoz enyhülést a múló idõ.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Hol megpihenni tért jóságos szíved.
Másképp lenne minden, ha velünk lennél.
Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”

Ezt követõen felavatásra kerül a templomkertben
Kálvin János mellszobra,
Berki Géza alkotása.
Avató beszédet mond: Kövendy Angéla,
a Gundel Károly Szakképzõ Iskola történelemtanára.

Október 29-én vasárnap 15 órakor
ünnepi Istentisztelet
a dömsödi protestáns gyülekezetek részvételével
a dömsödi református nagytemplomban.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
Édesapánk,

Vendég igehirdetõ: nt. Szaszák Imre ny. lelkipásztor.

GÁBOR ISTVÁN
temetésén részt vettek,
együtt éreztek velünk,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
Gyászoló család

NAGY JÁNOS
halálának 5. évfordulóján
emlékezik:
Szeretõ családja

Az Istentiszteletet megemlékezés követi
a fél évezrede kezdõdött reformációról.
A mûsorban közremûködik a Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskola
és a Ju és Zsu Társulat.
Mindezek után megtekinthetik a

„Reformáció községünkben” címû kiállítást
a gyülekezeti házban.

Megemlékezés
halálának 6. évfordulóján tisztelettel és szeretettel emlékezünk

BAZSONYI ARANY festõmûvészre,
Dömsöd díszpolgárára.
Barátai és tisztelõi

A kiállítást megnyitja: Szabóné Lévai Csilla lelkipásztor.
Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul!
Minden kedves testvért szeretettel hívunk és várunk!
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Születtek:
Necsász Márk – Gózon Brigitta
ELENA
Kun István – Varga Alexandra Anna
NATÁLIA KIRA

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Nagy Gábor – Jánosi Judit Erzsébet
NIMRÓD GÁBOR

Lapzárta: október 25.

Végvári József – Rácz Anasztázia
MAJA ANASZTÁZIA

A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Baka Miklós – Gábor Gabriella
BOTOND

Várható megjelenés: november eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Házasságot kötöttek:

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:

Horog Péter – Básti Dóra
Bürge Zoltán – Domokos Julianna
Ispán Imre – Kis Fodor Anna

Elhunytak:
Katona Viktor

64 éves

Németh Károly

66 éves

Kusnyár Istvánné Sitrel Erzsébet

65 éves

Radó Sándor

71 éves

A Dömsödi Horgász
Egyesület nyitva
tartása megbeszélés
alapján.
Telefon:

06-30/260-0957
06-30/350-8820

Balázs-Juhász Anita, Bencze István,
Budai Szilvia, Földvári Attila,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Jancsó Attila, Köntös Ágnes, Major Anna,
Matula Gabriella, Mucsi Edina,
Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, Siket Péter,
Szabóné Lévai Csilla, Varsányi Antal,
Velláné Bucsi Mária.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

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

06-20-383-5407
Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a rendõrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

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

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. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfõ: 8-14 óráig, kedd, csütörtök:
12-18 óráig, szerda: 8-14 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-14 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
idõpontkérés szükséges.

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

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434
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Élõ hagyomány a szüret Dömsödön

Fotó: Vass

