
A január most már hagyományosan az éves költségvetés összeál-
lításával telik el, az intézményeinkben és az önkormányzatnál is.
Nincs ez másként ez évben sem. Megfogalmazzuk álmainkat,
vágyainkat, megpróbálunk ezek mellé forrást keresni, aztán az idõ
eldönti a kérdést, hogy volt-e realitása terveinknek, vagy tényleg
csak álmodoztunk. Költségvetésünk alapját sokadszor variáltuk át a
pillanatnyi kívánalmaknak megfelelõen. Elég suta, mulya dolog
ilyet mondani egy település vezetõjének, de az tény, én sem tudom,
hogy milyen év elé nézünk. Szinte másról sem hallani � elsõsorban
az önkormányzatokra vonatkozóan �, hogy megszorítás itt, elvonás
ott, energia áremelés itt, bérelvonás ott. Tényleg nagyon nehéz így
tervezni, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy azért tettem fel
a költõi kérdést, hogy milyen év elé nézünk, mert a másik oldalon
ott van a hivatalban és az intézményeinkben meglévõ szakértelem,
a képviselõ-testületben meglévõ fantázia, innováció, amely garan-
cia a nehézségek legyûrésére. Elõttem nem igazán kétséges, hogy a
mûködõképességünk fenntartását 2009-ben sem fogja veszélyeztet-
ni semmi sem. Ez azért nem kis dolog, mert az országban van
néhány száz település, amely azon a határon egyensúlyoz, ami a
csõd közeli állapot felé tendál. Ami igazán zavar ebben az évben az
az, hogy nem látom a lehetõségét annak, hogy a hasonló nagyságú,
hasonló adottságú településekkel szembeni lemaradásunkat (gon-
dolok itt elsõsorban az útjaink állapotára) egy kicsit szûkítsük.
Amitõl nagyon sokat vártam, a Somogyi Béla utcai csapadékvíz-
elvezetéses pályázatunk, sajnos tartalék sorba került, forráshiány

miatt nem került támogatásra. Újabb források megnyitásakor ez
ismét a bírálók asztalára kerülhet. Az eddigi tapasztalatok alapján
ennek nem sok realitását érzem. Ezért aztán a közeljövõben fel
fogom keresni Steiner Pál urat, aki nem régen lett a Közép-Ma-
gyarországi Fejlesztési Tanács elnöke, és meg fogom kérdezni azt,
hogy mennyi esélye van a már sikeres pályázatunk finanszírozásá-
nak. Amennyiben nem kapok kielégítõ, biztató választ, úgy saját
erõbõl, akár hitel segítségével is, de meg kell szüntetnünk azt az
áldatlan állapotot, amely ma egy esõ idején a Somogyi Béla utcában
uralkodik.

A múlt hónapban nagy várakozással írtam az �Út a munkához�
törvényrõl. Akkor úgy gondoltam, hogy már februárban el tudjuk
indítani a programot. A konkrét törvény ismeretében ma már látjuk,
hogy április elõtt erre nem lesz lehetõségünk. A következõ hónapban
minden rendszeres szociális segélyben részesülõt fel fogunk keresni,
és a munkaképeseknek rendszeres munkát fogunk ajánlani. Csak
remélni tudom, hogy nagyon sokan élnek majd vele.

A �Két év után� címû írásomból kimaradt ennek az idõszaknak
elemzésébõl a közbiztonságra vonatkozó fejezet. Ennek pótlására
csak néhány gondolat. Egy település komfortérzetét alapvetõen
határozza meg a mindennapjainkban érzékelhetõ közbiztonság. Ez
természetesen Dömsödön is így van. Nem igazán lehetünk büszkék
és nyugodtak, hogy nálunk minden rendben van. A belterületen még
úgy ahogy, de az üdülõ területen katasztrofális állapotok uralkodnak.
Ami mozdítható, azt mindent visznek a bûnözésre berendezkedett
�emberek�. A Rendõrség � elsõsorban a jogszabályok miatt � tehetet-
len, a Ráckevei Kapitányság folyamatosan létszámhiánnyal küszkö-
dik. Sikeres bûnfelderítés esetén sincs igazán elrettentõ eredménye az
igazságszolgáltatás menetének. Errõl viszont már nem a rendõrök
tehetnek. Úgy tûnik, hogy talán a fémgyûjtéssel kapcsolatos jogsza-
bályok változásával némileg rendezõdnek olyan kérdések, amelyek
hiánya eddig nem igazán tartotta vissza a bûncselekmények
elkövetõit. A kapitány úrtól származó legfrissebb információ szerint
a közeljövõben megerõsítik a rendõri jelenlétet Dömsödön. Ez azért
jó hír. Nem régen beszéltem a kiskunlacházi és a ráckevei pol-
gármester kollégámmal, és abban maradtunk, hogy a közeli hetekben
leülünk hárman, és átbeszéljük a mindhármunk településén jelent-
kezõ gondokat. Ennek a beszélgetésnek egyik célja az, hogy konkrét
esetekben közös álláspontot képviseljünk, és így hatékonyabban
tudjuk képviselni érdekeinket. Talán sokan emlékeznek arra, hogy
2006-ban a kampány során megígértem, hogy mindent megteszek
azért, hogy elõbb-utóbb Dömsödön legyen egy önálló rendõrõrs. Az
igazi megoldást ez jelentené. Mostanában sok településen emlegetik
ennek létjogosultságát, hogy aztán megvalósítható e, vagy valami
egészen más konstrukcióban gondolkodik a Kormány, azt nem
tudom. Annyi biztos, hogy ezekre a gondokra megoldást kell találni,
amíg nem késõ.
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Most már sok éve, hogy január 22-én, a
Kultúra Napján fogadjuk a térség kisdiákjait
a Kazinczy Prózamondó Versenyen. Elége-
detten állapítottam meg, hogy � ha lehet �
még tovább nõtt az elõadások színvonala.
Dicséret a versenyzõknek, a felkészítõ
tanároknak.
Nagyon jól sikerült a Gyerekolimpia,

amelyet a világháló segítségével Lettország-
ban, Olaszországban, Törökországban is kö-
vethettek a társ-iskolák tanulói. Gratulálok a
pedagógusoknak � Ambruska Margit veze-
tésével � és a résztvevõ tanulóknak! A más-
fél órás, önfeledt játék mögött nagyon ko-
moly munka húzódott meg!
Már lapzárta után kaptam az értesítést,

hogy a Somogyi Béla utcai pályázatunk �
forrás átcsoportosítás után � a finanszírozott
projektek közé került. Ennél jobb hírt nem is
kaphattunk volna! Bencze István

Kedves Dömsödi
Lakosok!

Kérem Önöket, Dömsöd nagyközség fej-
lõdése érdekében, hogy ha személyi jövede-
lemadó fizetésére kötelezettek, az alábbi
szervezetek valamelyike részére ajánlják fel
jövedelemadójuk 1%-át:
Alapítvány Dömsöd Nagyközség Köz-

biztonságáért 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
Adószám: 19184032-1-13
Dömsödért Alapítvány 2344 Dömsöd,

Petõfi tér 6.Adószám: 18668456-1-13
Az alapítványon belül ezáltal támogatásra

kerülnek: általános iskola, óvoda, mûvelõdési
központ, könyvtár, zene- és mûvészeti iskola,
Petõfi Emlékmúzeum, Gyermekjóléti Szol-
gálat és egyéb helyi közmûvelõdési, oktatási
és népjóléti tevékenységek és feladatok.
Köszönjük.



Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2009. január 28-i nyilvá-
nos ülésén az alábbi döntéseket hozta.

Sürgõsségi indítványról döntés
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

1/2009. (I. 28.) Kt. számú határozat
DömsödNagyközségiÖnkormányzat Képvi-

selõ-testülete, aBencze Istvánpolgármester által
elõterjesztett, Füki Györgyné lakásproblémájá-
hoz nyújtandó támogatásról készült sürgõsségi
indítványt ülésének napirendjére felveszi.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

Napirendmegállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 13 igen szavazattal, egy-

hangú szavazással meghozta az alábbi határo-
zatot:

2/2009. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejû testületi határoza-
tok végrehajtásáról

2. A polgármester tájékoztatása a két ülés kö-
zött eltelt idõszak eseményeirõl

3. Tájékoztató a Dömsödi Sportközpont mûkö-
désérõl, és díjemelési javaslat megvitatása

4. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás elõterjesztései

5. A dömsödi 2051/4 hrsz. alatti (Petõfi Sándor
OMKmellett lévõ) ingatlanmegvásárlása

6. Füki Györgyné lakásproblémájához nyújtan-
dó támogatás � Bencze István polgármester
sürgõsségi indítványa

7. Az építményadóról és a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII.
18.) rendeleténekmódosítása
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

1. Jelentés a lejárt határidejû testületi ha-
tározatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 13 igen szavazattal, egy-

hangú szavazással meghozta az alábbi határo-
zatot:

3/2009. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete elfogadja a polgármester lejárt

határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tá-
jékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

2. A polgármester tájékoztatása a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 13 igen szavazattal, egy-

hangú szavazással meghozta az alábbi határo-
zatot:

4/2009. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt idõszakban tett intézkedéseirõl
szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

3. Tájékoztató a Dömsödi Sportközpont
mûködésérõl, és díjemelési javaslat megvita-
tása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 13 igen szavazattal, egy-

hangú szavazással meghozta az alábbi határo-
zatot:

5/2009. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Dömsödi Sportközpont mû-
ködésérõl szóló intézményvezetõi beszámolót
elfogadja.
Felelõs: intézményvezetõ
Határidõ: azonnal

A Dömsödi Sportközpont bérleti díjának
megállapítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 13 igen szavazattal, egy-

hangú szavazással megalkotta az alábbi rende-
letet:

DömsödNagyközségi ÖnkormányzatKép-
viselõ-testületének 1/2009. (I. 29.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2001.

(VI. 6.) rendelet módosításáról
Arendelet kihirdetésnek napja: 2009. jan. 29.
A rendelet hatálybalépésének napja:

2009. febr. 1.
A képviselõ-testület a Dömsödi Sportköz-

pont bérleti díjait 2009. február 1-jétõl a követ-
kezõk szerint határoztameg:
Hétköznap4000Ft/ óra, hétvégén4800Ft/ óra.

4. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás elõterjesztései

(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 12 igen szavazattal, egy

tartózkodásmellett meghozta a következõ hatá-
rozatot:

6/2009. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete, mint a Ráckeve és Térsége Ön-
kormányzati Beruházási Társulás tagja a Kö-
zép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rend-
szer üzemeltetési koncepciójának, elfogadásá-
val egyidejûleg az alábbi határozatot hozza.
A képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy a

KEOP 1.1.1. pályázat keretében megvalósítan-
dó hulladékgazdálkodási rendszer, és létesít-
mény üzemeltetési koncepciója ameglévõRác-
keve és Térsége Szilárd Hulladéklerakó Telep
létesítményre (Dömsöd, 0388/39 és 0388/47
hrsz), és a társulás tulajdonában lévõ eszközök
igénybe vételére nem terjed ki.
A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beru-

házási Társulás a tulajdonában lévõ hulladékgaz-
dálkodási célú ingatlanok, létesítmények és esz-
közök használatáról a Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással,
illetve a közbeszerzés eredményeként kiválasz-
tott szolgáltatóval különmegállapodást köt.
A képviselõ-testület felkéri Bencze István

polgármestert, a Ráckeve és Térsége Önkor-
mányzati Beruházási Társulás elnökét, hogy a
fenti határozatról a Közép-Duna Vidéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás el-
nökét értesítse.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko-
dásiÖnkormányzati Társulás társulásimeg-
állapodásánakmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 13 igen szavazattal, egy-

hangú szavazással meghozta a határozatot.

9/2009. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete megvásárolja a Kenéz Zsuzsan-
na Ida (�) szám alatti lakosnak a dömsödi
2051/4 hrsz. alatti, kivett lakóház, udvar és gaz-
dasági épületmegnevezésû, összesen 746m2 te-
rületnagyságú ingatlanbanmeglévõ 10/12 tulaj-
doni hányadát 1.667.000 Ft-os vételáron.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert az adásvételi szerzõdés
aláírására.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos, szerzõdés aláírására

2009. február 13-ig.

6. Füki Györgyné lakásproblémájához
nyújtandó támogatás
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
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Aképviselõ-testület 13 igen szavazattal, egy-
hangú szavazással meghozta az alábbi határo-
zatot:

10/2009. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete Füki Györgynek (�) szám alat-
ti lakosnak, a volt Bajcsy-Zsilinszky u. 1. szám
alatti önkormányzati bérlakás elhagyása címén
támasztott térítési díj igényét nem ismeri el.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
Aképviselõ-testület 13 igen szavazattal, egy-

hangú szavazással meghozta az alábbi határo-
zatot:

11/2009. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete Füki Györgyné (�) szám alat-
ti lakos részére, lakhatási problémáinak megol-
dása céljából 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint
összegû egyszeri szociális lakáscélú támoga-
tást fizet a dömsödi 60 hrsz. és 61 hrsz. alatti in-
gatlanok megvásárlásához. Az Önkormányzat
a támogatás kifizetését átutalással teljesíti,
amelyet vagy az eladó által megjelölt bank-

számlára, vagy az ügyletet kötõ ügyvéd letéti
számlájára utal. A képviselõ-testület tudomásul
veszi, hogy a támogatás felhasználásával vásá-
rolt ingatlanok telekkönyvi tulajdonosa kizáró-
lagosan Füki György, Füki Györgyné házastár-
sa lesz. A támogatás kifizetésének feltétele to-
vábbá, hogy Füki György és Füki Györgyné
írásban nyilatkozik arról, hogy a volt Dömsöd,
Bajcsy-Zsilinszky. u. 1. szám alatti önkor-
mányzati bérlakás elhagyásával kapcsolatban
további igényt az önkormányzattal szemben
nem támaszt.

A képviselõ-testület felkéri Bencze István
polgármestert a Füki Györgynével kötendõ fen-
ti feltételeknek megfelelõ megállapodás aláírá-
sára.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: 2009. február 5. a szerzõdéskötés-

re, 2009. február 15. a támogatás kifizetésére

7. Az építményadóról és a magánszemé-
lyek kommunális adójáról szóló 23/2003.
(XII. 18.) rendeleténekmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 13 igen szavazattal, egy-

hangú szavazással megalkotta az alábbi rende-
letet:

DömsödNagyközségi ÖnkormányzatKép-
viselõ-testületének 2/2009. (I. 29.) rendelete
Az építményadóról és amagánszemélyek

kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII. 18.)
rendelet módosításáról

Arendelet kihirdetésnek napja: 2009. jan. 29.
A rendelet hatálybalépésének napja:

2009. február 1.

A képviselõ-testület 2009. évben a kommu-
nális adó elsõ félévi összegemegfizetésének ha-
táridejét 2009. április 15. napjában állapította
meg.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvise-
lõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõ-
könyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a domsod@domsod.hu önkormányzati honla-
pon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes
hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek

meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtáblá-
ján, és az önkormányzati honlapon tesszük köz-
zé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzétesszük.

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete

A jelen választási ciklusnak felénél járunk, s
az elmúlt esztendõ nem volt híján felelõsségtel-
jes döntéseknek!
Kíváncsi voltam, hogy a tisztelt képviselõk,

akik a falu lakosainak bizalmával bírnak, ho-
gyan értékelik az elmúlt idõszakot, és hogyan
tekintenek az eljövendõre.
Két kérdést tettem fel, melyek a következõk:
�Hogyan értékeli az elmúlt esztendõt, volt-e

olyan emlékezetes döntéshozatal, mely jelentõ-
senmegosztotta a testületi tagok véleményét?
�A falu életében milyen jövõképet lát, mun-

kájával tudja-e azt befolyásolni és hogyan?
A válaszokat beérkezési sorrendben közlöm

az újság hasábjain.
-V.I.-

Varsányi Antal:

1. kérdés:
� Az elmúlt esztendõ legnagyobb eredmé-

nye, hogy gyakorlatilag nincs kifizetetlen szám-
lája önkormányzatunknak. Azért történt egy s
más községünkben: pl. elkészült a Kígyó utca, a
járda a Kossuth úton, létrejött az iskola- és az
óvodatársulás Apajjal.
A 2008-as esztendõben nem volt olyan jelen-

tõs kérdés, amely megosztotta volna a képvise-

lõ-testületet. Ennek ellenére a döntéseket vitat-
kozva hozzuk meg, és bizonyos kérdésekben
néhány képviselõtársam ellenszavazatával fe-
jezi ki véleményét. Ígymûködik a demokrácia.
Az is elõfordult, hogy az elõterjesztés nem
kapta meg a minõsített többséget, és e miatt el-
bukott. Ezt az elõterjesztõ tudomásul vette, és
folyt tovább a munka. A megosztó döntés az
év végére maradt: a kommunális adó mértéké-
nek megállapítása. Az önkormányzat számára
nagyon fontos helyi adó emelésénél a legfõbb
érv az volt, hogy 5 éve nem volt emelés ezen a
területen, pedig azóta volt jelentõs infláció is.
Az elõterjesztésnél kisebb emelést fogadta el
többszöri szavazás után a testület. Magam
azért szavaztam a kisebb emelés mellett, mert
hat éve sem a minimálbér sem a közalkalma-
zotti jövedelmek, sem a dömsödiek átlagkere-
sete nem emelkedett lényegesen. A döntést
mindenki tudomásul vette.

2. kérdés:
� A jelenbõl kiindulva a jövõkép nem látszik

túl fényesnek. Inkább arra válaszolnék, hogy
magam mely kérdéseket tartom a leginkább
megoldandónak.
Jó lenne, ha önálló rendõrõrsmûködneDöm-

södön. Ennek esélye kicsi, ehhezmás kormány-

zati szemlélet, és országos átszervezésre lenne
szükség. Magam szorgalmazom ezt a döntést.
Akkor lehetõség nyílna azon pitiáner bûnözõk
kézre kerítésére, akik naponta néhány száz fo-
rint megszerzéséért több tízezres kárt okoznak,
egy-egy KRESZ tábla kitörésével, vagy közte-
rületi bútorok tönkretételével.
Fontos lenne az utak járhatóságának javítása,

új pormentesített utak készítése. Ez csak terv-
szerû elõkészületekkel történhet. Elõbb a föld-
ben lévõ közmûvek (fõleg vízvezeték) javításá-
val, kicserélésével, és a csapadékvíz elvezetésé-
vel képzelhetõ el.
Az iskolaépületek felújítása sem tûr sokáig

halasztást.
Úgy gondolom, hogy feladat van bõven, dön-

téseinkkel befolyásolni tudjuk, de az ország
helyzete természetesen nagy mértékben befo-
lyásolja ami helyzetünket is.

SzabóAndrea

Visszatekintve az elmúlt évre, elmondható,
hogy intenzív idõszak volt döntéshozatal szem-
pontjából. Minden komoly döntésénél a háttér-
ben a költségvetés adta lehetõség állt. Az önkor-
mányzatot terhelõ forráshiány csökkentése volt

VÁLASZOLNAK A KÉPVISELÕK�
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az elsõdleges cél, amelymiatt az önkormányzat
pénzügyi nehézségekkel küszködik. Bár év vé-
gére jelentõsen normalizálódott a helyzet, a jö-
võ év sem lesz könnyû. Éppen a pénzügyek
esetében a lakosságot érintõ adóemeléseknél
szokott kialakulni vita vagy eltérõ vélemények.
Ilyenkor elõfordul, hogy megoszlik a testület.
Nagyon nehéz jól dönteni. Én amagam részérõl
nem támogatom a lakosságot érintõ adók eme-
lését (pl. kommunális adó). Ha a helyzet oly-
annyira megkívánja az adó vagy szolgáltatási
díj emelését, akkor minimális értékû emelést
szavazok meg. Munkám során gyakran szem-
besülök azzal a ténnyel, hogy komolymegélhe-
tési problémákkal küszködnek családok. Fa-
lunkban a jövedelmi viszonyokmessze alulma-
radnak a környezõ települések jövedelmi viszo-
nyaihoz képest. Súlyos a munkanélküliség, a
keresõ rétegnél a vállalkozók fennmaradási ne-
hézségekkel küszködnek, a bérbõl élõk jövedel-
me stagnál. A családok jövedelme nem tart lé-
pést az elrohanó árakkal. Ezért az önkormány-
zatnak figyelemmel kell lennie a terhelésmérté-
kére. A megtakarítást célzó, kiadásokat csök-
kentõ hozzáállás érezhetõ a testület tagjain. Be-
vételeinket próbáljuk növelni épületeink
hasznosításával, ingatlanok eladásával. Testvér-
városi kapcsolataink finanszírozását minimális-
ra csökkentettük, illetve pályázati forrásokból
próbáljukmegoldani azt. Az intézmények fenn-
tartása biztosított, ami nem elhanyagolható
eredmény. Elõrelépés történt az óvoda- és isko-

latársulások és a körjegyzõség tekintetében. Én
mindig abból próbálok kiindulni egy-egy dön-
tésnél, hogy mi a település érdeke hosszabb tá-
von. Úgy látom, a jövõben az alapellátások biz-
tonságos mûködtetésének megõrzése és fenn-
tartása lesz a cél. A falu jövõképe komolyan
függ a kormányzati tevékenységtõl, a helyi ön-
kormányzat testületimunkájától és a falu polgá-
raitól. Próbálok bizakodó és optimista lenni, de
a várható nehézségeket bele kell kalkulálni a
következõ évek munkájába. Nem szabad túl
magasra tenni a mércét, a biztonságos mûködés
már eredmény.
A bizottsági munka nagyon felelõsségteljes.

Én a népjóléti, oktatási és ügyrendi bizottság
munkájában veszek részt. Az intézmények mû-
ködésének figyelemmel kísérése mellett na-
gyon fontos feladat a hatósági ügyek kezelése, a
segélyezés. Itt szintén nehéz döntéseket kell
hozni, vizsgálni a jogosultságot, életkörülmé-
nyeket, a családok helyzetét. Átgondolt, ha kell
szigorú döntéseket kell hozni, és nagyon fontos,
hogy a bizottsági tagok ismerjék az érintett csa-
ládokat, tisztában legyenek napi nehézségeik-
kel, helyzetükkel. Ahol pénzügyi segítséget
nyújtani felelõtlen lépés lenne, ott élelmiszer
vagy tüzelõ utalványokkal próbáljuk enyhíteni
a családok gondjait.
A falu külsõ képe tekintetében véleményem

szerint komoly elõrehaladás történt. Burkolat-
felújítások, járdák létesültek, rendezettebb, tisz-
tább a falukép. Intenzív a pályázati tevékeny-

ség, melynek segítségével külsõ forrásokból
próbálják az intézmények fejlesztéseit végre-
hajtani.A dömsödi egyesületek szívós és kitartó
munkáját a faluért kiemelném.Megfelelõ támo-
gatás hiányában sem adják fel tevékenységüket,
és lendületesen dolgoznak falunkért. Dabon a
�Még 1000 év Dömsödért Egyesület� pályázati
munkája nyomán játszótér épül. Ugyancsak ját-
szótér kialakítása várható a Széchenyi úti iskola
elõtt, az önkormányzat pályázata eredménye-
képpen.
Egy községben a faluért és egymásért ak-

kor tudunk igazán a legtöbbet tenni, ha az elõ-
relépés érdekében mind intézményi, mind
egyesületi szinten együtt dolgozunk a falu kö-
zösségéért.

A testületmunkájában szívesen veszek részt.
Diplomatikus és demokratikus alapelvekkel
mûködik a testület. Ha egyet nem értés alakul
ki, mindenki bátran elmondja érveit. Nem egy
esetben az érvek ellenérvekkel ütköznek, de ar-
ra még nem volt példa, hogy emiatt személyes
ellentétek alakultak volna ki képviselõk között,
ami esetleg a további közös munkát gátolná. Ez
komoly erõssége a testületnek. A viták néha di-
namikusak és elhúzódnak, de sosem durvul el a
hangvétel.
Igyekszem a lakosság érdekeit képviselni a

testületben, amelyet elõsegít az is, hogy sokan
megkeresnek észrevételeikkel, kéréseikkel.
Örülnék, ha ezután is bizalommal keresné-

nek véleményükkel!

Dömsöd község lakosainak száma csaknem 6000 fõ. Az önkor-
mányzat évente egyszer hirdet falugyûlést, amit az idén ismegtartottak.
Alig félszázan jöttek el, minden bizonnyal sokaknak akadt halaszthatat-
lan tennivalója, nem is beszélve az influenzajárványról!
Bencze István polgármester úr köszöntõje után részletesen beszámolt

a 2008-as év gazdasági mozgásairól. Kiemelte, hogy 2006-hoz képest
az önkormányzat gazdasági helyzete normalizálódott, az akkori hiány
2008 végére eltûnt!
Hangsúlyozta, hogymindezt a képviselõ-testület és az önkormányzat

munkatársainak hatékonysága eredményezte!

� Kitért a 2009-es költségvetésre, ismertette a jövõ évi tennivalókat.
� A Kormány által meghirdetett ÚT A MUNKÁHOZ program
lehetõséget biztosít majd a munkanélküliség enyhítésére, de
sajnálatos módon így is lesznek olyanok, akik minden igyekezetük
ellenéremégis a �rendszeren� kívül maradnakmajd.

�Az ivóvíz, csatorna és csapadékvíz helyes használatának felderítése,
ellenõrzése az önkormányzat munkatársai által történik majd. Szük-
ség lesz a lakosok együttmûködésére is, hogy az illegális használókat
eredményesen felderíthessék.

�A közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy az autóbuszjáratok
száma nem fog emelkedni, csökkenni pedig semmiféleképp!

A faluban tervezett fejlesztésekrõl a polgármester úr hosszasan beszélt,
néhányat említenék közülük:

�Utak korszerûsítése (Ságvári � szilárd burkolat, Dózsa Gy. � javítás,
Somogyi B. � csapadékvíz-elvezetés)

� Dabi óvoda bõvítése
� Széchenyi úti iskola nyílászáró-cseréje, fûtéskorszerûsítése
� Zöld parkoló létesítése a Katolikus temetõnél
� Petõfi ház felújítása
�Víztorony felújítása
� Faiskola létesítése suháng csemetékkel,melyeket egy-két évmúlva ki
is lehet majd ültetni

� Kenyérbolt elõtt a forgalmi rendet körforgó rendszerrel megoldani
� Térfigyelõk kiépítése
� Régi piac kõasztalainak lebontása, helyén parkosítani
� Közvilágítás bõvítése
� Fontosmég az adók idõben történõ befizetése is!

A gyûlésen meghívott vendégként Katanics Sándor rendõrezredes
tartott rövid tájékoztatót a rendõrség helyzetérõl.
Meghívott vendég voltmég Pánczél Károly országgyûlési képviselõ.

A lakosság részérõl kérdések, észrevételek hangzottak el, melyek
jelzésértékkel bírnakmind a faluvezetés, mind pedig az ország vezetése
felé.

-V.I.-

Minden rMinden r endben?�endben?�
Falugyûlés 2009
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A rendezvény nem jó elõjelekkel indult, mivel a rendezõk által kiírt
idõpontban (9 órakor) a szervezõk közül még senki sem jelent meg.
Ekkor már kiderült, hogy a zord idõjárás ellenére a mérkõzéseket (-2 °C)
szabadtéren, fagyott mûfüves pályán fogják megrendezni. Mi a CSE-
FOSZ SE színeiben indultunk. A csapat a dömsödi Gróf Széchenyi Álta-
lános Iskola speciális nevelési igényû, volt és jelenlegi tanulóira épült,
kiegészítve a szigethalmi Fesziget Intézménybõl egy játékossal. Az or-
szág különbözõ városaiból folyamatosan érkezõ csapatok meglepetéssel
tapasztalták, hogy a 10 órára meghirdetett játékot még 11 órakor sem
tudták elkezdeni. Ez a hosszú várakozás valami jót is hozott, mert a zord
idõ enyhült, és a rövidnadrágos és rövidujjú pólós játékosok legalább nem
fagyoskodtak.
Az elsõ körben megtartott divizionálás után kialakult a két csoport.

Csapatunk az erõsebb divizióba, az I-be kapott besorolást a homoki illetve
a darvastói csapattal. A II. divizióba Szolnok, Csákánydomoszló és aBp-i
Diószegi Iskola csapata került.
A hármas csoportokban körmérkõzéses rendszerben, oda-vissza ala-

ponmérkõztekmeg a csapatok.

Ami csoportunk eredményei:
Homok �Darvastó 1:0

Homok �CSEFOSZ SE 1:2
CSEFOSZ SE �Darvastó 7:1

Visszavágómérkõzések:
Darvastó �Homok 0:2

CSEFOSZ SE �Homok 6:2
Darvastó � CSEFOSZ SE 2:6

Csapatunk kiemelkedõ játékkal, pontveszteség nélkül lett az elsõ.
A csapat tagjai: Szûcs Sándor, Kun István, Horváth Márió, Csepregi

János, Dudás Gábor, Dudás Dezsõ, Rupa Tamás (Dömsöd), Proksa János
(Fesziget).

Külön köszönet a kísérõ tanárnak, Simon Katalinnak.

A szervezõk elismerték, hogy a mi csapatunk volt a legegységesebb és
a legjobb csapat.
Gratulálunk mindenkinek és reméljük, hogy február 28-án a Debrecen

melletti Komádiban megrendezésre kerülõ tornára is meglesz az anyagi
fedezet, hogy a csapat el tudjon utazni.

Tököl, 2009. január 17.

Medvegy Judit
CSEFOSZSE elnöke

Magyar Speciális Olimpia Szövetség által szervezett válogató
labdarúgó torna gyengébb képességû csapatok részére

2009. január 17. Pasarét VASAS Sporttelep

Elsõ sor guggol: Csepregi János, Kun István, Horváth Márió
Állnak: Proksa János, Rupa Tamás, Dudás Gábor,

Dudás Dezsõ, Szûcs Sándor

2009. január 20-án hatalmas izgalommal és a szülõk hathatós segítségével indultunk útnak reggel 7.30-kor Dunavarsányba, az általá-
nos iskola 3-4. osztályos fiú focicsapatából kiválasztott 14 játékossal, hogy a körzeti diákolimpián képviseljük településünket.
A tornán 5 csapat vett részt, vagyis a környék 5 iskolájának tanulói. Nevezetesen: Dunavarsány, Áporka, Kiskunlacháza, Szigetszent-

márton és Dömsöd.
A kifejezetten jól felkészített csapatok kiegyenlített küzdelmét hozó tornán bizony komolymegmérettetésben volt részük �fiainknak�.
Kifogástalanhozzáállásunkhoz, hatalmas gyõzniakarásunkhoz remek játék is társult, így a végelszámolásnál a II. helynekörülhettünk.

Teljesítményünk, játékunk, valamint helyenként akadozó helyzetkihasználásunk figyelembevételével elmondhatjuk, hogy reális és meg-
érdemelt eredményt értünk el. Õszintén remélem, hogy a jövõben is hasonló szülõi és iskolai támogatottság mellett folytathatjuk a meg-
kezdettmunkánkat.
Az ezüstérmes csapat tagjai:Markó Sándor, NagyGergõ, Simon Norbert, Gál Tamás, Papp János, Turcsán Pál, Csörgõ Szabolcs, Fü-

löp Zoltán, KamrásGábor, TakácsMárk, Bõdi Endre, Varga István, Tassi Erik,Micsu László.
A csapatnak gratulálok a teljesítményéhez, valamint az elért eredményhez; a szülõknek pedig köszönöm a segítséget, amely lehetõvé

tette, hogy autókkal és szülõi kísérettel vegyünk részt a tornán.
Bízva a további sikereket rejtõmunkában,
tisztelettel:

Gábor Tamás vezetõedzõ

Diákolimpián képviseltük iskolánkat
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Január 30-án vidám gyerekzsivajtól volt hangos a dömsödi sportcsar-
nok! Kicsik és nagyok, óvodások és iskolások, lelkes pedagógusok és
szülõk népes serege töltötte meg a küzdõteret és a lelátókat!
Nem mindennapi dolog volt ez sem az iskola, sem pedig a falu életé-

ben!
Az olimpia a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és a MOSTart

(Nemzetközi Kulturális Egyesület) közös pályázatával került megrende-
zésre. A pályázaton négy ország egy-egy iskolája vesz részt: egy lett, egy
olasz, egy török és egymagyar � amit a dömsödi iskola képvisel.
A pályázat témaköre: a játék, a sport, mit tehet az iskola, pontosabban

az iskolás gyerek egészsége megóvásáért. Mindezekkel nem csak a moz-
gás örömére világít rá a program, hanem felkelti a gyerekek figyelmét és
megismerteti õket más nemzetek kultúrájával is.
A rendezvényen hat csapat vett részt. Minden csapat élén volt egy ve-

zetõ tanár, aki koordinálta, segítette a versenyzõket. A kor és nemek ösz-
szetétele is gondosanmeg volt határozva: minden évfolyamból hat leány
és hat fiú volt kijelölve, 2-8. osztályig. A dömsödi pedagógusok a szer-
vezés, rendezés, kivitelezés tekintetében rendkívül igényes munkát vé-
geztek!
A népmesék körébõl a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi c. mese

került sajátos formában a sportpályára, melyet Krnájszki Istvánné Emi
néni dolgozott át.
Minden fordulót (ez volt az elsõ) online közvetítenek, ami szintén a pá-

lyázat része, így a többi ország iskoláiban is figyelemmel kísérhetik a gye-
rekek a versenyt!
Ambruska Margit tanárnõ angolul mondta a mesét, majd Budai Petra

szépmagyar kiejtésselmondta el ugyanazt ameseszakaszt. A versenyzõk
és a szurkolótábor szinte pisszenés nélkül hallgatta õt. Ezek után Tóthné
Porvay Zsuzsa tanárnõ ismertette röviden a soron következõ versenyszá-
mot. Ez szorosan kapcsolódott az elmondottmeseszakaszokhoz.Agyere-
keknek ötletes akadályokon, könnyebb jelmezekben kellett végigmenni-
ük a pályán.
A lelátókon tombolt, szurkolt a közönség! Gitta néni a versenyszámok

alatt folyamatosan kommentálta angolul, hogy éppenmi is történik a vál-
tóban! Fantasztikus hangulat uralkodott a csarnokban!Aversenyzés elle-
nére a gyerekek hihetetlen fegyelemmel teljesítették feladataikat! Segítõ-
rendezõ diákcsapat tüsténkedett állandó ügyeletben a versenyszámok
alatt. A gyerekek egy-két nappal az olimpia elõtt már gyakoroltak, így a
fegyelmet betartva semmiféle baleset nem történt!
A tornacsarnok bordásfalán túl helyezkedett el a kerek erdõ, s a kötélen

felmászva eljuthattak a gyerekek egészen az aranyalmákig. De azt hi-
szem, hogy a gonosz hétfejû sárkány lefejezése sem jelentett senkinek
nagy gondot, Gitta néni pedig profi módon, hangeffektekkel kommentál-
ta szegény pára kimúlását�
Az ötletes jelmezeket, kellékeket és díszleteket Varga Gézáné Ági néni

álmodta meg. Az alsós pedagógusok illetve a szülõk segítették a kivitele-
zését.
Ez a Gyerekolimpia ékes bizonyítéka annak, hogy e kis falu ilyen ösz-

szetartással nemzetközi versenyprogramon kitûnõenmegállja a helyét!
Közösségkovácsoló ereje óriási! A levegõben benne volt az amagasz-

tos érzés, az összetartás-összetartozás!
-V.I.-

A ProMusica Alapítvány Dömsöd sok éve támogatja a Dezsõ
Lajos AlapfokúMûvészetoktatási Intézményt.
Ezúton kérjük az adófizetõket, hogy adójuk 1 százalékával

támogassák az iskolát az alapítványon keresztül.
Az alapítvány neve: ProMusicaAlapítványDömsöd,

adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel és köszönettel:

a kuratórium

F E L H Í V Á SF E L H Í V Á S
A Gyermekbarát Egyesület 2005 óta tevékenykedik Dömsödön.

Kölyök Mûhely néven rendszeresen kézmûves játszóházat mûködte-
tünk. Évente 2-3 alkalommal autóbuszos kirándulást szervezünk álta-
lános iskolás gyermekek részére. Mûködésünkhöz pályázatok útján
tudjuk csak biztosítani az anyagi feltételeket. Kérjük Önöket, segít-
senekminket adójuk 1%-ával !

Gyermekbarát Egyesület Dömsöd adószáma,
melyre a felajánlást várjuk: 18706787-1-13

Gyerekolimpia a Sportcsarnokban

Ahétfejû sárkány lefejezéseAmegnyitó

Ezúton szeretnénk megköszönni aGYEREKOLIMPIAmegszervezésében résztvevõ alsó- és felsõ tagozatos pedagógusok fáradhatat-
lan munkáját! Nem utolsósorban köszönet minden kis- és nagydiáknak, akik lelkiismeretesen végigcsinálták a rájuk bízott feladatokat! Szín-

vonalas, szervezett sportrendezvénynek lehettünk tanui!
Köszönjük! Tisztelettel: Szülõk
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Gépjármû tulajdonosok
figyelem!

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítását
kedvezõ díjakkal kösse aKözlekedési

Biztosító Egyesületnél

További szolgáltatásaink:
Casco

Otthon biztosítás
Lendület start casco /Kötelezõ és casco egy

áron/
Önrész biztosítás (bárhol kötött cascomellé)
Biztosítását megkötheti a területi képviselõnél:

Dömsödi Általános Ipartestület
SzücsnéÁghAnikó

Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06-24-435-416, 06-30-9-218-293

***

Pályaorientáció,
Pályaválasztási tanácsadás

a 6-7-8. évfolyamos
tanulók részére

ADömsödi Általános Ipartestület és a Zánkai
Gyermek és Ifjúsági CentrumOktatási és

Üdültetési Közhasznú Társaság
együttmûködésével létrejött

�Kistérségi pályaorientáció a 6-7-8. évfolya-
mon, pályaválasztási tanácsadás a 9-10.
osztályban tanuló diákok körében�

címû projekt keretében

Dömsöd és környéke iskoláival való kapcsolat-
felvételt követõen aDömsödi Általános

Ipartestület tájékoztatást ad az érintett diákok-
nak az iskolákban, bevonva a szakmákat
gyakorló iparosokat, és kereskedõket.

A pályaválasztás során felmerülõ egyedi
kérdésekkel kapcsolatban a tanulók és a szülõk
irodánkban is segítséget kaphatnak amegfelelõ
szakma kiválasztásához, figyelembe véve a

térség hiányszakmáit.

A pályaválasztással kapcsolatban kérdéseivel
keressen fel minket:

Dömsödi Általános Ipartestület
SzücsnéÁghAnikó

2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06-24-435-416
06-30-9-218-293

Dömsöd, 2009-01-20.

Suli Persely Alapítvány

Köszönjük az 1% esélyt!
Ezúton szeretnénkmegköszönni azonDöm-

södiek támogatását, akik a 2007-es adóbevallá-
sukban felajánlották személyi jövedelemadó-

juk 1%-át az alapítvány számára.
AzApeh által 2008. 10. 31-én kiutalásra került
280.501 Ft, valamint 2008. 12. 08-án további

1.409 Ft.

Az összeg felhasználásáról a 2008. évrõl szóló
közhasznúsági jelentésben fogunk beszámolni.
Kérünkmindenkit, aki továbbiakban is szeret-
né adójának 1%-át felajánlani alapítványunk

számára, az a nyilatkozatra
írja a következõket:

Suli Persely Alapítvány
18679212-1-13

Dömsöd, 2009-01-22.

SzücsnéÁghAnikó
Kuratórium elnöke

***

�Rendezettmunkaügyi kapcsola-
tok kialakítására és a feketefoglal-

koztatás visszaszorítására�
címmel 3 napos tanfolyamot szervezünk

A komlex képzés 3modulból áll:

1.Munkajogi ismeretek
2. Cafitéria rendszer (adómentes juttatások
munkavállalóknak stb.)

3. A tulajdonosi és alkalmazotti érdekek sajá-
tosságai
A tanfolyam díjmentes, a résztvevõk számá-

ra jegyzeteket biztosítunk.

A tanfolyam idõpontja
2009.március 23-24-25.

A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk,
mivel kellõ jelentkezõ esetén tudjuk megszer-
vezni!

Amennyiben a tanfolyammal kapcsolatban
kérdése van ill. jelentkezni szeretne, megteheti
a Dömsödi Általános Ipartestület irodájában:

SzücsnéÁghAnikó
2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.

Tel.: 06-24-435-416
06-30-9-218-293

A Dömsödi Általános
Ipartestület hirdetései

SzigetújfaluKözségÖnkormány-
zata pályázatot ír ki 8 osztályos

általános iskola igazgatói
állásának betöltésére

�A munkakör betöltésének helye:
2319 Szigetújfalu, Vasút u. 20.

�Amunkakörmagasabb vezetõi állásnakmi-
nõsül.

� A megbízatás 5 éves idõtartamra vonatko-
zik.

�A megbízatás kezdõ idõpontja 2009. au-
gusztus 1.

�Amegszûnésének idõpontja 2014. július 31.
�A pályázat benyújtható 2009. január 22-tõl
2009. február 21-ig.

Apályázat betöltésének feltételei:
� A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában meghatározott felsõfokú
iskolai végzettség

� Pedagógus szakvizsga
� Legalább öt év pedagógus-munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat

�Másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szak-
képzettség.

Apályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
� Vezetõi gyakorlat,
� Idegennyelv-ismeret.

� Illetmény megegyezés szerint a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény elõírásai alapján.
� Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.
� A fenntartó (Szigetújfalu Község Önkor-

mányzat Képviselõ-testülete) továbbra is po-
zícionálja az iskola közoktatási társulásban
való továbbmûködésének lehetõségét.

Apályázathoz kérjük csatolni:
� 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § (8)
bekezdésébenmeghatározottakat,

� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt,

� Iskolai szakképesítést, pedagógus szakvizs-
gát igazoló okiratok másolatát. (Az állás el-
nyerése esetén az eredeti okiratok bemutatá-
sa kötelezõ!)

A pályázatok elbírálására a 138/1992.
(X. 8.) Kormányrendeletben meghatározot-
tak szerint kerül sor.
A pályázatot a következõ címre kell eljut-

tatni: Polgármesteri Hivatal Szigetújfalu,
2319 Szigetújfalu, Fõ út 45.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdniVar-

ga József polgármesternél személyesen vagy
a 06-24-464-452-es telefonszámon lehet.

Szigetújfalu, 2009. január 22.

SzigetújfaluKözségÖnkormányzat
Képviselõ-testülete
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�D A B I J Á T S Z Ó T É R É S K A L A N D P A R K�

Tájékoztatjuk a tisztelt Dömsödi Hírnök olvasóit, a község apraját-nagyját, hogy a Dabi Játszótér és Kalandpark
pályázati anyagát 2009májusában nyújtjuk csak be, így csak ez év õszén kerülhet sor a parképítésre egy sikeres pályázat
esetén! A januári számbanmegjelentett dátummal kapcsolatban túl optimisták voltunk! A lakosság által is megismert �
Dömsödi Hírnökben és az interneten bemutatott � anyagok alapján a korábbi �álmaink� a többfunkciós játszótérre
vonatkozólag több mint 17 millió Ft-ba kerültek volna! Ezért több irányból kerestünk � s keresünk most is � plusz
szponzorokat, illetve kértünk segítséget a pénzgyûjtéshez, mert nem kezelhetjük felelõtlenül ezt a programot! Így is, a
játszótér parkosítási, parképítésimunkálataihoz ismég igen sok felajánlásra és segítségre, támogatásra lesz szükségünk,
hiszen megközelítõleg csak 10 millió Ft-os keret áll rendelkezésünkre az egész játszótér megépítésére! A kiemelt fel-
hívásban több információ a parképítési témáról!

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet

F E L H Í V Á S !

Itt szeretnénk felhívni a Tisztelt Dömsödiek figyelmét arra, hogy a jövõre gondolva Dabi Játszótér és Kalandpark
parkosításához tegyenek növényfelajánlásokat a kertjükben lévõ növényekbõl, hogy minél színesebb és szebb parkot
tudjunk kialakítani gyermekeink, fiataljaink ésmagunk örömére.
Elsõsorban olyan növényeket várunk, melyeknek sem a levele, sem a virága, termése nem ártalmas a gyermekek

számára (pl. orgona, ezüstfenyõ, nyírfa, bükkfa,mályva, nyári orgona, boróka, aranyvesszõ stb. stb.) és évelõ növények.

Tehát a �sok kicsi a játszótérre megy� remélhetõleg már jövõre! Rajtunk nem múlik, a felajánlásokat � pénzbelit és
természetbenit � továbbra is szívesen vesszük és elfogadjuk folyamatosan! Az adományozók a felajánlásokat Zsiba
Sándornénál, Korona Sándornál és az Egyesület vezetõségi tagjainál, Tarr Istvánnénál, Tóthné Erzsikénél, Ispán Ignác-
nénál, Zilling Christiánnál, Fehér Lászlónénál, Bányai Mihálynénál, Bábel Andreánál tehetik meg, vagy a 2344 Döm-
söd, Pf. 42 címen írásban, esetleg amegezerevdomsod@vipmail.hu címen!

T I S Z T E L T A D Ó Z Ó K !

Ismételten lehetõség nyílik arra, hogy a 2008. évi SZJA1%-os részét felajánlja valamely civil szervezet számára, akár
önadózóként, akár amunkáltató által elkészített adóbevalláskor.
A �Még 1000 év Dömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet nevében kérjük Önt, hogy az alábbi adószámot

tüntesse fel a bevallásán: 18670062-1-13.
Egyesületünk 1995 óta folyamatos mûködésével olyan programokat hívott életre és mûködtet Dömsödön, melyek

nagyon sok ember, gyermek és felnõtt számára fontosak! Ilyen a Falusi Gyermeknap, a Hal-Víz Nap, a Zenés Nyári
Esték, a Mikulás-várás Dömsödön, a Dabi Napok! Több jótékonysági gyûjtést is szerveztünk az óvodák számára,
gyógykezelésre, a Dömsödi Napok rendezvényeire, s legutóbb 2008-ban indult a �Sok kicsi a játszótérre megy� ját-
szótérépítési programra (334.869 Ft-ot 1%-ból + 360.000 Ft-ot az aprókból)! 2009-ben a Dabi Játszótér és Kalandpark
megépítését céloztuk meg, melyhez még nagyon sok sûrû forintra lesz szükségünk! Kérjük, e nemes célra ajánlja fel
adója 1%-át! A 18670062-1-13 adószámra!
Köszönjük!

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet, 2344Dömsöd, Pf. 42,
e-mail:megezerevdomsod@vipmail.hu

F E L H Í V Á S
�Ez is finom, az is finom� dabi és dömsödi receptek

Mottó: �Örökségem az örökséged�
Ahogy anyukámmondta, itt vannak az �embörök�, a hosszú esték ideje. Talán több idõ jut egy kis pihenésre, elmélkedésre, bogarászásra.
Egyesületünk a fenti mottó értelmében kéri a dabi és dömsödi embereket, akik régi recepteket örököltek és úgy érzik, másokkal is szeretnékmegis-

mertetni azokat (ételek, savanyúság-eltevés, káposzta savanyítása, sütemények stb.), 2009. március végéig juttassák el a Petõfi Múzeumba (Dömsöd,
Bajcsy-Zs. u. 6. sz.). Ezeket a postaládába bele lehet dobni vagy személyesen is átadni, amikor nyitva van a múzeum vagy a 2344 Dömsöd, Pf. 42,
illetve: megezerevdomsod@vipmail.hu címre.
Elképzelésünk szerint egy kis könyvecskét állítanánk össze. Ügyes kezû gyerekek segítségét is kérjük, akik szépen rajzolnak, elképzeléseik vannak

a konyháról, fõzésrõl vagy együtt a család a konyhában. Várjuk rajzaikat, és ezek is bekerülnek a �szakácskönyvbe� szépen kiegészítve a recept-
gyûjteményt.
Ha valakinek régi kézírásos emléke van, szeretnénk azt is bemutatni (természetesen fénymásolás után visszaadjuk, vigyázunk rá). Ezzel is érdeke-

sebbé tennénk a könyvecskét. Reméljük, minél többen bekapcsolódnak az elképzeléseinkbe.
Kellemes kutakodást, idõtöltést kívánunk a válogatáshoz.
Elõre is köszönjük segítségét!

Fehér Lászlóné, �Még 1000 évDömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet
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A japánok úgy mint mi is, január 1-jén ünnep-
lik az újévet. Természetesen nem térnék ki erre,
ha ezmindig ilyen evidens lett volna. 1873 elõtt a
japán újév a kínai naptárrendszer szerint mûkö-
dött. Akkor az újév a tavasz kezdetét jelezte. A
kínaiak, koreaiak, vietnámiak még ma is megün-
neplik ezt a napot. Kétség nem fér ahhoz, hogy a
legfontosabb és egyben legnépszerûbb ünnep Ja-
pánban az újév. Az újév elsõ napjaiban nagyon
kevés kivétellel egy boltot sem fogsz találni,
amelyik nyitva tartana, egészen harmadikáig.
Sõt, napokkal utána sem lesz jellemzõ, hogy pró-
bálják az ünnepi gyomorrontásból kigyógyuló
vásárlókat becsalni a 60-70-80%-os leértékelé-
sekkel. Ez két okból sem elképzelhetõ. Az egyik
az, hogy japán barátainknak nem arról szól a ka-
rácsony és az újév, amirõl nekünk, hogy degeszre
zabálják magukat, a másik ok, hogy a gazdasá-
guk fejlettsége már túlnõtt azon, hogy pániksze-
rûenmegszabaduljanak amegmaradt árutól, attól
félvén, hogy örökre a nyakukonmarad.
Szóval, mígMagyarországon próbálják az utol-

só filléreket is kicsalni a vásárlóból, Japánban a
boltok ajtajára ki van függesztve a zárva tábla. A
népesség több mint 10%-a használja ki ezt az al-
kalmat arra, hogy megrohamozza a repülõteret és
eltûnjön a szigetrõl, természetesen családostul. A
maradék 90% családjával, rokonaival, barátaival
mulatja át magát az újévbe. Ez azon alkalmak
egyike, amikor a japánok nem gondolnak a mun-
kára, hanemminden percüket lazítással töltik, ami
elég hihetetlenül hangzik. Természetesen ez a pi-
henés is percre pontosan, profinmeg van tervezve.
Elsõ lépésként kitakarítják és feldíszítik a la-

kást. Miután a ház ragyog, felveszik a legszebb
kimonójukat, és a családfõvel az élen végigma-
síroznak a házon. Az apa teleszórja babbal a
ház minden szegletét, ezzel kiûzve onnan az ár-
tó szellemeket. Az anya megpróbálja elfojtani
dühét, mialatt lepereg lelki szemei elõtt, amint
azt a sok szétszórt babot majd megint neki kell

összegyûjteni, miután férje kiélte magát.
December utolsó napjaiban, még az óévbú-

csúztatás elõtt szokás pár bonenkain, vagy más
néven �Felejtsd el az évet� bulin részt venni. Itt
többnyire a cégek dolgozói és esetleg diákok je-
lennekmeg.Nagyjából abból áll egy ilyen rendez-
vény, hogy bandástul beülnek egy étterembe, és
egytálételek, egyéb italok mellett beszélgetnek,
karaokéznak egy jót, és elfelejtik az év borzalmait
(pár üveg rizspálinka után ez biztos nem lehet
nagy ördöngösség). Itt a fõnökök lealacsonyod-
hatnak a dolgozók szintjére, és az udvarias nyel-
vezetet a baráti váltja fel. A felmérések alapján
egyre többen vesznek részt az ilyen bulikon, ami
arra is utalhat, hogy tényleg egész jól beválik a fe-
lejtés ezen módja. Itt szeretném megemlíteni azt
is, hogy a japán ember élete nagy részét feszült-
ségben éli (nagyobban,mintmi), mindene amun-
kától függ. Régebben nagyon sokan az öngyilkos-
ságba menekültek a munka elõl. Egyszerûen az
összegyülemlett problémákat, amit fõnökük és
környezetük zúdított rájuk, nem tudták elhagyni,
és a harakiri maradt a menekülés biztos módja.
Mára rájöttek, hogy az öngyilkosságnak nem sok
értelme van, inkább elmennek egy karaoke bárba
a munkatársakkal, és kiüvöltik magukból a dühöt
és feszültséget. Ekkor bizony rá sem lehet ismerni
arra az emberre, aki a munkahelyén egyébként
szabályszeretõ, csendes és precíz.

Shutaaru konyhája � ünnepi fogások
Rengetegféle újévi specialitás létezik a szige-

ten, és ha ezeket meg akarod venni, ne lepõdj
meg, hogy a pénztárcád tartalma erõsen meg-
csappan. Márpedig az újévi ünnep kellõs köze-
pén senki nem fog nekiállni a konyhában szor-
goskodni, még a kedvedért sem. Az ünnepi lako-
ma általában családi körben zajlik. Az újévi fogá-
sokat akár három szóval is jellemezhetném: vál-
tozatos, egészséges, drága.
A szigetországban nincs olyan fesztivál vagy

ünnep, ahonnan hiányozhatna az édes szójabab.
Most üljön le mindenki, ha eddig nem tette volna
(aki fekszik, annaknemkellmozdulnia): egy adag
bab, amitõl nem fogsz jóllakni, 2000 japán jen,
ami a mai állás szerint majd' négyezer forint. Más
ínyencségek a garnélarák nyársra tûzdelve és a
soba. A soba egyfajta tészta, amit hangosan szür-
csölve illik fogyasztani. 31-én azért eszikminden-
ki sobát,mert a hosszú tészta a hosszú életet jelké-
pezi. A japánok meg nem az a népség, akik egy
ilyen lehetõséget kihagynának.
Nagyon népszerû ételek még a kazunoko (só-

zott ikrák, melyek a tradíció szerint szerencsét
hoznak), sült tofu, nimono (fõtt répa), a renkon
(lótuszgyökér), a konbu (tengeri zöldség) és a
zenzai (édes csicseriborsó-leves rizskalácskák-
kal). A legismertebb újévi étel mind közül amo-
chi (rizsbõl készült süti), ennek fogyasztása � hi-
tük szerint � egész évre szerencsét hoz a ház né-
pére. Újévi ínyencségnek számít még az ozoni is,
errõl a különféle fûszerekkel fõzött burgonyáról
azt tartják, hogy elûzi a rossz szellemeket. Ezek-

hez az ételekhez otosót (édes rizsbor) isznak, ami
a jó egészség és boldogság jelképe: fûszerekkel
van ízesítve, s újév hajnalán a család legifjabb
tagjától a legöregebbigmindenki fogyaszt belõle.
Mint már utaltam is rá, ezeket az ételeket több-

nyire nem otthon készítik. Régebben az asszo-
nyok napokat áldoztak rá, hogy minden fogással
elkészüljenek az ünnepre, manapság csak leugra-
nak az egyik szupermarketbe, hogy horribilis ösz-
szegekért készenmegvegyék azokat.
Az év utolsó napján és újévkor talán az egyet-

len zsúfolt helyek a szentélyek. December 31-én
rengetegen látogatnak el oda, hogy meghallgat-
hassák a híres 108 gongot (Joya no kane), ami a
buddhizmus tanai szerint 108 fajta bûntõl szaba-
dít meg minket (108 fajta szellemet ûz el). A ha-
gyományokból adódóan sokan háromfajta szen-
télyt látogatnak meg aznap, majd egész éjszaka
virrasztanak, hogy láthassák az újév elsõ napsu-
garait. Sok család a TV-ben néz zenei és beszél-
getõsmûsorokat. Ez az egyetlen nap, amikor a tö-
megközlekedési eszközök folyamatosan mûköd-
nek. Átlagos napokonmár éjfél elõtt leállnak.
Elsején (ezt a napot gantannak hívják) min-

denki azzal indít, hogy köszönti embertársait és
gratulációját fejezi ki: �Akemashite omedetou
gozaimasu!�. Aztán útnak indulnak, hogy tiszte-
letüket tegyék néhány szentélynél (az elsõ szen-
télylátogatás az évben a hatsumoude). A legis-
mertebbeknél nagy a tolongás, elvégre mindenki
szeretne az oltároknál jólétért és egészségért
imádkozni az elkövetkezendõ évre. Ekkor az
Atsutai nagyszentélyhez japánokmilliói látogat-
nak el, hogy hódoljanak a Napistennõnek (Ama-
terasu Omikaminak). A szentélynél kívánság-
pénzt dobnak egy fából készült perselybe, zajra
bírnak egy harangot, fejükkel kettõt bólintanak,
kétszer tapsolnak, és újból bólintanak egyet. Így
reményeik szerint teljesülni fog kívánságuk.
Végül pár szó egy másik régi hagyományról,

az újévi képeslapküldésrõl (nengajou). Szinte ez
az egyetlen dolog, ami január elsején a postaládá-
jukban landol.A posta is vigyáz rá, hogyminden-
ki még aznap megkapja az üdvözlõlapokat. Or-
szágosan 4 milliárd lap cserél gazdát (fejenként
40, beleértve a kisbabákat is; õk is küldenek és
kapnak), a posta pedig elégedettenmosolyog; ne-
ki is jól indul az év.
A decemberi ünnepkörrõl (és még sok másról

is) részletesebb információkat azAnimeStarsMa-
gazin 6. számában talál aKedvesOlvasó.

MikusRóbert
Az AnimeStars Magazin 13. számának tar-

talmából: DVD-mellékletes változathoz csa-
tolt DVD: Street Fighter Alpha 1. rész (csak a
magazinnal együtt kapható itthon!)
�Animeelemzések:Kaptár: bioterror
�Animebemutatók:Golden Boy
Hónap témája: Resident Evil
�Mangabemutató:Hellsing
ABiblia manga
� Japán kulturális cikkek:
Iwo Jima, Fuurin � Szélcsengõ
�ésmég rengetegmás.
A 13. számmegjelenik január 29-én!!

ÉÉvv vvééggii mmuullaattssáággookk JJaappáánnbbaann
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115%-os k5%-os kedvedvezméezménny!y!
Rendelést felveszünk!

Nyitva tartás: keddtõl szombatig 9- 13 óráig, szerdán 14-18 óráig

Hogyan lehet számítógépes guru?Bizonytalan amunkahelye? Tudja, ha több szakképesítése
van egy területen, nagyobb az elhelyezkedési esélye?Nálunk: reális ár, gyakorlatközpontú

oktatás, OKJ szakvizsga! Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ, Rendszergazda

Új gyógyszertár nyílt a központban:
�Sar�Sarok Gyógyok Gyógyszerszertár�tár�

Kossuth L. út 102. alatt

Szeretettel várunkminden kedves vásárlót!
Minden nap reggeltõl estig, ha kedves és figyelmes kiszolgálást akar,

jöjjön be hamar!

Nyitva tartás: Hétfõtõl- Péntekig: 730-1900

Szombat:730-1400

Fodor Veronika gyógyszerész
Tel.: 06-24-655-995

A januári hónap igazi meglepetést hozott a
téli sport szerelmeseinek! A tartós hideg ered-
ményeképp masszív jégpáncél borította be a
Kis-Dunát! Sokan kihasználva a lehetõséget
korcsolyáztak, csúszkáltak, fakutyáztak vagy
egész egyszerûen csak sétálgattak a befagyott
víztükrön.
Jan. 10-ére Varga FerencDJ. jégdiscóra hívo-

gatta a dömsödieket, melynek megszervezése
profi rutinról tanúskodott! Helyszín a Duna régi
piactér melletti szakasza.
A zene már du. 4-tõl szólt, a korcsolyázók

nagy örömére. A jégen 4-5 óra tájban gyûlt ösz-
sze a legtöbb ember. (Lehettek vagy 500-an!)
Közülük nagyon sokan korcsolyáztak, de ter-

mészetesen mással is elfoglalhatták magukat a

sportolni vágyók. Akadtak, akik fakutyáztak
vagy szánkóztak. A legkisebbekmég hógolyóz-
tak is! Egy-egy meccs erejéig komoly hokicsa-
patok verbuválódtak össze.A fáradhatatlan játé-
kosok az egész délutánjukat a hokinak szentel-
ték. Az ifjúságot is megfertõzte a játék szenve-
délye, és a nagyok példáját követve õk is csapa-
tokat alkottak. Voltak akik csak a hangulat ked-
véért sétáltak le.
A disco BATYUS nevéhez híven, mindenki

maga gondoskodott rágcsálnivalóról és lélek-
melegítõ italról. Mikor besötétedett, reflektor-
fényben csillogott a jég.
Amegrendezett buli fergetegesen sikerült!

BalázsKrisztina
Fábián Ilona

ÁLLANDÓPROGRAMOK
Dömsödmúltjából állandó helytörténeti kiállítás
a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjte-
ményébõl. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként
19.00 órától.
Vezeti: Oprea ArthúrMihály
MUSICA NOSTRA NÕI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Álta-
lános Iskolában
NYUGDÍJASKLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái
18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója
az OMKelõterében.
FELHÍVÁSKIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató
kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvû be-
mutatkozót.
BANYAKLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól
FALUGAZDÁSZ
szerdánként 13-14.30-ig, pénteken 8-14 óráig

FEBRUÁRHAVIPROGRAM:
Február 6-án 18 órakorDezsõ Lajos AMI tár-

sastánc gálája
Február 14-énValentin bál
Február 18-19. Suli farsang
Február 20. du. 17 óraCirkusz a nagyteremben

ELÕZETES
Március 15.Ünnepimûsor
Március 28.Banya bál

PROGRAMOKAZ
OMK-BAN

Téli estékre kellemes idõtöltést keres?
Jöjjön el a Mátrix Könyvesboltba és válasszon a
Szalay Kiadó és az Alexandra kiadó új könyveibõl

2344Dömsöd,Kossuth L. u. 87. 24/435-343
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A 2009-es év imaheti programja különbözõ
élethelyzeteket elevenít meg, s ezekre keresi a
választ a megjelölt igéken keresztül. Teszi ezt
azzal a hittel és reménységgel, hogy Istennek
van válasza kérdéseinkre. Sokatmondó a cím,
amit az Ez 37,17 versébõl kölcsönöztek:
�hogy eggyé legyenek a te kezedben�. Ez
nemcsak a keretet adja meg a felvetett kérdé-
sekre, de a választ is azokra az élethelyzetekre,
amibe belekeveredtünk, amivel naponta szem-
be kell néznünk, amire nem találunk megol-
dást. Az elsõ nap témája a megosztottság,
mondhatnám így is, hogy a szakadás, az egy-
ség hiánya. Két igén keresztül keressük a mai
napra szóló üzenetet.
1. Az Ezékiel próféta könyvébõl idézett ige

Isten ószövetségi népe történetének egy szomo-
rú korszakából való, a kettészakadt királyság
idõszakát idézi. AKirályok könyvébõl ismerjük
az eseményeket. Salamon halála után Roboám
lett a király, s a nép hozzá fordult és kérte, hogy
enyhítse azt az igát, amit apja tett rájuk. A király
három nap gondolkodási idõt kért, beszélt ta-
nácsadóival, s végül semmibe vette a nép kéré-
sét, sõt, még jobban megnehezítette a népre tett
igát. A felháborodás szakadáshoz vezetett és lett
két ország, két király és két nép. A két királyság
között állandó lett az ellenségeskedés, egymás
ellen háborúztak, egymást marták és falták,
egymást emésztették. Kr. e. 587-ben pedig jött a
babilóniai király, és fogságba vitte a nép nagy
részét. Ott, a fogságban szólal meg Ezékiel pró-
féta. Pontosabban, eleinte meg sem szólal, csak
tesz valamit. Isten parancsára vesz két fadara-
bot, az egyikre ráírja: Júdáé, az Izráel fiaié, a
másikra pedig: Józsefé, Efraim fája. A két fada-
rabot a kezében egyesíti és úgy jár-kel a nép kö-
zött, s amikor az emberek kíváncsiak lesznek
arra, mit cselekszik a próféta, akkor szólal meg
és ezt mondja nekik: �Ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én fölveszem a József fáját, mely Efraim
kezében van, és Izráel nemzetségeit, az õ társait,
és teszemõket õ hozzá, a Júda fájához, és össze-
teszem õket egy fává, hogy eggyé legyenek az
én kezemben.� A Biblia ezt jelpróféciának ne-
vezi. Amikor az emberek süketté válnak, ami-
kor a szavak elveszítik értelmüket, akkor a pró-
féta valamilyen jelképes cselekedetet hajt végre,
s amikor annak értelme felõl érdeklõdnek, csak
akkor szólalmeg. Ez a jelprófécia arra emlékez-
tet bennünket, hogy Isten számára fontos népé-
nek egysége. Az Úr tudomásunkra hozza, hogy
a népnek csakis Istenével és embertársaival való
szoros egységben van jövõje. Különben egé-
szen biztosan elpusztul a történelem viharában.
A marakodásból, a szakadásból csakis vereség
következhet.

2. A János evangéliumából olvasott ige to-
vábbviszi a gondolatot. Ismerõs a történet. A
Gecsemáné-kertben néhány tanítványa kísére-
tében Jézus elvonul imádkozni. A legtöbb eset-
ben nem ismerjük, hogy miként imádkozott,
mert szavait a Biblia nem jegyezte fel, de ez al-
kalommal szentélybe lépünk, Jézus imádságát
hallhatjuk. Imádkozik azokért, akik hittek õben-
ne, akik Jézus földi idején hitre jutottak. Aztán
azokért imádkozik, akik a tanítványok beszédé-
re jutnak majd hitre. Jézus a hívek seregéért
imádkozik. Vajonmit kér számukra?Ameghal-
ni készülõ Jézusmit tart a legfontosabbnak azok
számára, akik hisznek benne? Ennek a hosszú
imádságnak most csak egyetlen részletét ragad-
juk meg, amikor azt kéri, hogy �mindnyájan
egyek legyenek�. Ez a gondolat ebben az imád-
ságban többször is visszatér, jelezvén, hogy Jé-
zus számára a hívek egysége igen fontos köve-
telmény. Ez az imádság Jézus végrendelete,
utolsó kívánsága. Jézus a hívek egységéért
imádkozik.
Szomorú szívvel állapíthatnánk meg, hogy

Jézus imádsága nem teljesedett be, hiszen az
egyház a bûn következtében több részre szaka-
dozott, s olyan sok minden elválaszt bennün-
ket. Istentiszteleti rendünket, kegyességünket,
a hétköznapi vallásos kötelezettségeket illetõ-
en olyan sokféle különbözõségre tudnánk rá-
mutatni. Az egyik felekezet féltve õrzi a ha-
gyományt, a másik a reformáció örökségét, az
egyik gyermekkorban, a másik felnõttkorban
keresztel, az egyik áldoz, a másik úrvacsorát
vesz. Hol van itt az egység, amiért Jézus imád-
kozott? Kérdés persze, hogymit értünk egység
alatt. Mert azt világosan látnunk kell, hogy az
egység Jézus gondolkodásmódja szerint soha-
sem jelent egyformaságot. Nemcsak azok le-
hetnek egységben, akik egyformák, akik egy-
formán hisznek, viselkednek vagy cseleksze-
nek. Egység létezhet a különbözõségek ellené-
re is. Jézus példát is mond erre, az egységre
mintát ad: �amint Te énbennem s én Tebenned,
õk is egyek legyenek�. Jézus az Atya és a Fiú
csodálatos egységére hivatkozik. AzAtya a Fi-
úval lényegében egy, csak személyét illetõen
különbözõ. Olykor éppen az ebbõl adódó kü-
lönbségek válnak hangsúlyossá, ennek ellené-
re mi éppen Isten kijelentésébõl tudjuk, hogy
aki Jézust látta, az Atyát látta, és Jézusban az
Atya jelent meg amaga teljességében. Az egy-
ség és különbözõség között feszülõ ellentét
feloldását szolgálhatja a Pál apostol által felkí-
nált példa is, amikor a gyülekezetet egy testhez
hasonlítja, amely bár különbözõ tagokból áll,
mégis egységet alkot azáltal, mert a feje Jézus
Krisztus. Vagy gondolhatunk arra is, hogy a

férfi és nõ között milyen sok különbség sorol-
ható fel, mégis Isten akaratából lesznek ketten
egy testté. Valóban, felette nagy titok ez, Isten
csodája.
Tényként kell elfogadnunk, hogy Isten egy-

háza több felekezetbõl áll, s ezek között valóban
vannak különbözõségek. Olykor vélemény-, il-
letve nézetkülönbségek vagy politikai nézetek
próbálnak megosztani és szétválasztani ben-
nünket. Mindezek ellenére, Istennek Lelke tud
egyedül a különbözõségbõl egységet kovácsol-
ni. Ezért kell kérnünk Istennek Lelkét, hogy
munkálkodjon közöttünk, és õrizzen meg ben-
nünket az Õ közelségében, az Õ kezében, az
Atya és Fiú közösségében, hogy mi is egyek le-
gyünk õbennük.
3. Hogyan valósul meg az egység? Ezékiel

próféciája arra figyelmeztet, hogy igazi egység
csak Isten tenyerén van. Mit mond Ezékielen
keresztül az Úr? �...hogy eggyé legyenek az én
kezemben�. Akkor és ott a szakadás megtörtént
tény volt, két király, két ország, két székhely
osztottameg a népet. Lehet egy eltört botot egy-
gyé tenni, a törést, a szakadást meg nem történt-
té nyilvánítani? Hát, lehet próbálkozni vele,
vannak nekünk emberi módszereink, lehet ra-
gasztani, összekötözni, de az már sohasem lesz
az igazi. Istennek azonban más megoldása van.
Ebben a jelpróféciában Ezékiel nem véletlenül
jár a kezében összefogott, eltört bottal, hiszen
éppen így jelzi, hogy Istennek a szakadás után is
van megoldása. Isten megoldása nem az, hogy
az egyik királyt elismeri, a másikat pedig kita-
szítja, az egyiket támogatja, míg a másikat elle-
hetetleníti. Az Õ megoldása nem az, hogy az
egyik fejérõl leveszi a koronát, a másikat pedig
választottjává keni. Isten nem akar a két csoport
vitájában döntõbíró lenni. Neki más megoldása
van. Az Isten által felkínált megoldás az, hogy
mindkét király és mindkét csoport meghajol az
igazság mennyei Királya elõtt. És akkor meg-
történik a csoda: Isten lehajol, fölveszi a Júda
fáját és felveszi a József fáját, hogy eggyé le-
gyenek az Õ kezében. Az igazi egységet egye-
dül Õ tudja helyreállítani.
4. Miért fontos az egység? Jézus imádságá-

ban azt mondja, �hogy elhiggye a világ, hogy
te küldtél engem�. A világ most néz és figyel,
hallgatózik. A világ éket akar verni közénk, a
világ meg akar osztani bennünket, mert ebben
bizonyítékát mutathatja fel annak, hogy nem
igaz Isten szava. A megosztottság, a szakadás,
az acsarkodás Isten igéjének a hitelességét ássa
alá. Az egyházaknak éppen ezért kell munkál-
kodniuk annak érdekében, hogy ez a Jézus
Krisztus által igényelt egység látható formát
öltsön.
Kapcsolódjunk be a világon imádkozó népek

seregébe, s kérjük Istent, hogyminden különbö-
zõségünk ellenére teremtsen egységet közöt-
tünk, tudván azt, hogy a szakadás az ember bû-
ne, az egység Isten csodája. Mi ezért a csodáért
imádkozzunk! Ámen.

Szabó Péter ref. lelkipásztor

Keresztyén élet
Egyetemes imahét, 2009.Dömsöd

Alapige: Ezékiel 37,15�19,22�24; János 17,17�21
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VÍZSZINTES
1. Amegfejtés sora
12. ruha része
13. Pannónia része
14. vizes föld rakódott rá
16. villanykörte
17. hosszmérték
19. végtelen Rimini!
20. nõi név
21. Isten neve
23. fejetlen boa!
24. az aratóeszköz
26. ugyanaz
27. TV-csatorna
29. mutatószó
30. partner
32. származik
34. sovány, csontos
36. déligyümölcs
38. német folyó
39. román autójel
40. Szovjetunió rövidítése volt
41. Ildikó becézve
43. forrasztófém
44. pici István
45. kevert adók!

FÜGGÕLEGES
1. gyümölcs
2. becézett Oszkár
3. díványra
4. halálos vírus
5. magyar község
6. amerikai biztonsági hivatal
7. leszármazottja
8. kettõsbetû
9. boltok tartozéka
10. az öt tó egyike
11. szemét
15. általában rablás kelléke
18. német névelõk
22. néma ház!
24. amplitudomodulált
25. ez a tenger nem is tenger
26.parancsoló
28. nemesgáz
29. magyar település
31. medrébõl kilépõ
33. Enikõ becézve
35. kálium, lítium
36. termékmárka
37. SCT
42. idõsebb

Kedves játékosok!

Február havi megfejtéseiket juttassák el március 20-ig az Italdiszkontba
(2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 15.)

December havi helyesmegfejtésünk a következõ: Szilvásgombóc
A szerencse ezúttalMáté Kornélné (Dömsöd, Felszabadulás u. 16.) megfejtõnknek kedvezett!

Nyereményét az Italdiszkontbanmárcius hónapban veheti át.

Gratulálunk!

AmegfejtésbenHomonyik Sándor egy dalcíme olvasható

Keresztyén
hírek

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

ZSIBAMIHÁLY
temetésén részt vettek, utolsó útjára

elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek
el és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik a szeretõ feleséget, édesanyát, nagy-
mamát

MOHÁCSI JÓZSEFNÉT
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,

koszorút helyeztek el.

Gyászoló család

SZJA 1%
Kedves testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedele-
madó fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy
egyházaink javára ajánlják fel jövedele-
madójuk 1%-át:

�Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

�Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011

�Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjukÖnt és kedves

családját, ismerõseit
DR.CSATHMAGDOLNA

egyetemi tanár elõadására, amelynek címe:
�Agazdasági válság és a lehetséges

kiutak�.
Az elõadás helyszíne és idõpontja: 2009.

február 17. 18 óra Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ, Dömsöd.Minden
kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Kérjük, aki a képen látható személyek közül ismerõst talál, jelezze nekünk személyesen a könyvtárban, vagy a 06-30-594-7169-es telefonszámon.
Köszönjük.

SzabóAndrea

Találtam egy képet...

Községi elemi iskola, Dab. 1-2. osztály
1920

Ismeretlen

A Petõfi-fa régen

Dabi zenészek, 1920

Bõgõs: Tassi Imre, jobbján Kovács Gábor, Kovács Imre
Cimbalmos: Tassi Mihály, balján: Várkonyi Sándor, Sipos János, Katona Bálint

A rovatbanCsehi Csaba kedves olvasónk gyûjteményébõl bocsátunk
közre képeket.
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Egy-egy felvétel vagy korabeli képeslap önmagában is nagyon értékes, sokat elárul az adott kor és adott társadalmi réteg helyzetérõl! Különös hírér-
tékkel bírnak azon kópiák, melyeken megmaradtak az üzenetek, illetve tulajdonosaikmég azok történetét is elmesélik!
Lapzárta után került hozzám két képeslap, melyekmondhatnám igazi kuriózumnak számítanak! Keletkezésük a századelõre tehetõ, ebbõl fakad kü-

lönleges sajátosságuk!
Az elsõ fotót és egyben képeslapot Laczi GábornéMariska néni bocsátotta rendelkezésünkre, jól olvasható a hátoldalon a rövid szöveg is:
�Kedves Szüleim, tudatom, hogy ismét Pesten vagyunk, ha lehet majd valamelyik vasárnap, hazamegyek. Hogyha esetleg el tudjátok küldeni a

téli ingemet, akkor küldjétek fel mert már ezután szükségem lesz rá. Én egészséges vagyok, azt szüleimnek is kívánok, tisztelekmindenkit.
Maradok tisztelettel: Laci�

Mariska néni elmondta, hogy a képen balról az álló sorban az 5. katona (sapka nélkül) édesapja testvére, Menyhárt László. Õ küldte haza a lapot.
Eme levél volt az utolsó jelentkezése, utánamár nem tért haza. A képen látható táblán a felirat: �Üdvözlik az otthonlévõket az öreg harcosok�.
Említésreméltó öltözetükön amagyar zsinórozású nadrág, kezükben pedig a hosszúszárú pipa.
�Szinte idilli a kép, de a folytatás sajnos rettenetes! Édesapám két bátyját behívták és soha többé nem látták õket. Mint a többi magyart szerte az or-

szágban.�

Amásik felvétel helytörténeti szempontból igen jelentõs!Aközelmúltban közöltük le, fényképekkel és a rajta szereplõ teljes névsorral aHõsök szob-
rát! Nagy József kedves olvasónk egy korabeli képeslapot bocsátott rendelkezésünkre, melynek címzettje Major Juliska, aki a Verebéji Klinikán gyó-
gyult, s névnapja alkalmából hozzátartozói köszöntötték.
A századelõs képeslap híven õrzi az emlékmû eredeti kinézetét, elején a magyar címerrel, kõbõl kifaragva, körülötte pedig a gondosanmegmunkált

fa kerítést. A képre jó rápillantani, hiszen a tekintélyes öreg fák töltikmeg hátterét!

Az épületek elhelyezkedése is amaihoz hasonlatos, ám az emlékmûmögötti házon a felirat jól olvasható:
�SZÉKELYZSIGMOND��.MÉSZÁROSHENTESÜZLETE�
(Dr. Székely Zsigmond, egykori dömsödi, községi orvos édesapjának a tulajdonát képezte ez a hentesüzlet!)

Köszönjük a felvételeket, és kérjük, hogy a továbbiakban is osszákmeg velünk ezeket a kincseket, hogy közreadhassuk!
-V.I.-
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Jaksa Istvánné Esztike néni visszaemlékezé-
seit adjuk közre kedves olvasóinknak aki nagy-
szülei életét naplójában feljegyezte, és tisztelet-
tel emlékszik vissza apai nagyapjára, Sass Gá-
borra, aki hõsi halált halt az elsõ világháború-
ban.

Lehet, hogy még akad az olvasók között
olyan személy, aki hallott öreg szüleim életérõl.
Szorgalmasan dolgoztak mindannyian, egy kis

házat építettek újonnan. Itt vannak a családi ké-
pek, gyakran forgatom õket és emlékszem visz-
sza a régi idõkre. A képeken anyám és apám lát-
ható az esküvõjükön. Olyan szépen öltöztek és
jártak mondhatom, cseléd létükre, mint az úri
személyek.
Anyai nagyapámnak, idõsebb Nagy László-

nak három gyermeke volt: Eszter, István és ifj.
Nagy László. Nagyapám szintén a fronton telje-
sített szolgálatot, ahonnan nagyon betegen ke-
rült haza Dömsödre. Akkor (a húszas években)
valami spanyolnátha volt a járvány. Anyám el-
mondása szerint nagyon sokat szenvedett az
édesapja, mert meg volt lõve õ is. Nem is tudták
úgy ellátni az orvosokmint kellett volna.

Nagyanyám nagyon félt, hogy a gyerekek is
elkapják ezt a járványt.Megpróbáltamegelõzni,
ezért rendszeresen kúrálta õket. Gondosan óvta
õket, minden reggel ujjára tekert egy ruhadara-
bot, petróleumba mártotta azt, és lenyúlt a tor-
kukba. Jól megkente körbe-körbe az ujjával a
torkukat, fertõtlenítette azt, nehogy elkapják a
halálos kórt. Így, meg más módszerekkel men-
tettemeg õket a betegségtõl. Így nõttek fel õk is.
Anyám, Eszter kezdetben a Hajós családnál,
majd Pesten szolgált nagy uraknál. Kezdte vol-
na gyûjteni a pénzét, de minden fizetésnél meg-
jelent az édesanyja és õ vette fel helyette a
pénzt. Egyszer a nagyságos asszonymegelégel-
te, hogyEsztertõl amamájamindig elveszi a já-
randóságát, és nem adta oda többé neki. Azt
mondta, hogy nagylány már az Eszter, gyûjteni
kell stafírungra, ezért szüksége van a keresetre.
Közben Eszter megismerkedett édesapámmal,
Sass Gáborral, akihez feleségül ment. Házassá-

gukból négy gyermek született: Mária, Gábor,
Imre és Eszter. Hárman élünkmég. Pista bátyám
is ács inasnak tanult ki. Laci még kisebb volt.
Pistát többször behívták katonának, majd elvit-
ték a frontra. Már a II. világháború volt. Nagyon
sokat éheztek és fáztak. Az orosz frontra, a Don-
kanyarba vitték ki õket. Együtt volt egy félig ci-
gány dömsödi emberkével, Horváth Lászlóval
katona. Õ hazakerült a frontról és mesélte, hogy
Nagy István, anyai nagybátyám a fronton életét
vesztette. Elmondta, hogy iszonyúan éheztek,
hogy csalánlevest ettek és a hó alól ásták ki a
marharépát. Pista is azt ette. De egy reggelre
ahol a földön feküdtek, Pista már halott volt.
Akik éjjelenként meghaltak, azokat elvitték. Ér-
deklõdött felõle, de nem tudott meg semmi töb-
bet. Két gyereket hagyott árván. Testvére, Lász-
ló is szolgált a fronton, ahonnan súlyos sebesü-
léssel tért haza. Elfagytak a lábujjai mindkét lá-
bán.Azt hiszem, rájuk is tisztelettel és szeretettel
kell gondolnunk, mert õk is megszenvedtek
mindnyájunkért. Anyai nagyapámadömsödi re-
formátus temetõben van eltemetve.

Visszagondolok újra Sass nagymamára. La-
kodalom volt a Bana családban. Bözsi néni
ment férjhez. Persze nagyanyámnak is ott kel-
lett lenni, Bözsike néni sokmindenben kikérte a
nagyanyám véleményét. Nagyon sok fényképet
adott az esküvõjérõl is. Marika lánya az én ke-
resztanyám. 80. születésnapját ünnepeltük, ak-
kor õmutattameg aBanáéktól kapott fényképet
is. Bözsi néni gyönyörû magyar zsinóros ruhá-
ban, pártával a fején áll. Férje, Szûcs Sándor fé-
ligmögötte. Szép szál ember volt .Megfordítot-
tam a képet és olvasom: bizony kijöttek a sze-
meimbõl a könnyek azon, amit Bözsi néni írt.
Azt a sok szeretetet megköszönte amit kapott
Sass nénitõl. Nem mertem elkérni a fényképet,
mert õ is nagyon vigyázott rá. Csak annyit
mondtam keresztanyámnak, hogy eszembe jut
az a zsemlés véres hurka amit kislánykoromban
ettem. Nagyanyám hozta a Banáéktól.

H I S TÓR IÁNKBÓL
��mindazami elmúlt, halhatatlan� /Pilinszky János/

Szüleim, Nagy Eszter és Sass Gábor,
1931-ben

Nagyapám, id. Sass Gábor legénykorá-
ban, 1918 körül

Anyai nagyapám, id. Nagy László,
katonakorában Nagyapám elsõ gyermekével, Gáborral,

1909-ben
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Nagyanyámék keserves, nehéz életet éltek
továbbra is. Férfimunkákat is el kellett vállalni-
uk, hogy el tudják tartanimagukat és gyermeke-
iket. Több falubeli özvegyasszonnyal eljártak
birkát nyírni. Ez a munka még férfiaknak is ne-
héz. Egész nap csattogtak az ollók. Estére sze-
gények úgy elfáradtak, hogy már enni sem volt
kedvük. Pajtában aludtak szalmán. Messze vi-
dékekre, például a folyó Dunán túlra is mentek,
nagy uradalmakba.

A dömsödiek összetartottak. Sassné, Iláné,
Kapitányné, Szabó Lajosné, akinek mindkét fia
a második világháborúban volt. Lajos öt év
múlva került haza.
Horogné szintén velük tartott, akinek a fiát

�Kuci Horog�-nak ismerték. Mindenkinek volt
kit siratni, és mindannyian várták haza a fiaikat.
Ila Marika néni is megvárta szeretett férjét, míg
hazakerült a fogságból.
Ilyen volt az én õseim története. Nem szívet

vidító történet. Aki akarja és elolvassa biztos
nem irigyli hõsi halott nagyapám családi törté-
netét. Tisztelettel gondolok mindenkire. Ha
egészségemengedi, viszekmindig virágot sírja-

ikra, és a hõsi halált haltak emlékmûvéhez is.
Ezt az emlékmûvet sokan tisztelik, a község ve-
zetõi is, mert minden évben megemlékeznek a
sok-sok név elõtt. Fájó szívvel írtam le röviden

az õ életük történetét. A temetõbe járva, ha még
akad régi faragott fejfa, büszkén és fájón emlék-
szem rá. Gyerekkoromban láttam, apám hogy
faragja ki az odahozott vastag akácfából a csil-
lag mintájú fejfákat. Mert akkor az ilyen fejfa
többfelé volt szép emlékeztetõje odaveszett éle-
teknek. Régen életüket adták értünk és hazán-
kért. Ezért emlékezzünk az elsõ és második vi-
lágháborúban eltûnt derék férfiakra.
Aki elmegy az emlékmû elõtt, kalapot

emelhet.
id. Jaksa Istvánné

ABEFEJEZÕRÉSZTKÖZÖLTÜKEsztike
néni családtörténetébõl. Olvasóink nevében is
szeretném megköszönni Esztike néninek, hogy
idõt szentelt ennek a nemes munkának, és fá-
radságos igyekezettel leírta azok történetét,
összegyûjtötte azok fényképét, akik neki fonto-
sak, akikre szeretettel emlékezik vissza. Esztike
néni azzal keresett meg engem a nyáron, hogy
ezt az írást közöljemaújságban, hadd tudjameg
mindenki, milyen rendkívül nehéz volt az élete
apáinknak, nagyapáinknak. Egyszerû szegény-
ségben éltek, kevéssel kellett megelégedniük.
Abban a korban a haza ügye megkövetelte az
áldozatokat. Fiatal legények, családapák halá-
lukkal szolgálták az önkényes világpolitikát.
Mögöttük síró, reményvesztett özvegyek és ár-
vák, szegénység és nyomormaradt.Valóban sú-
lyos volt az áldozat. Sokszor legépelni is fájdal-
mas és szívszorító volt azokat a sorokat, ame-
lyeket Esztike néni leírt nekem. Milyen nagy
különbség van élet és élet között?! Én felolvas-
tam két fiamnak az egész történetet, megmutat-
tam nekik a képeket. Döbbenten hallgatták a
történetet és nézegették a két kismezítlábas sze-
gény gyermek és édesanyjuk szomorú képét.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
SZABÓANDREA

Aképen jobb oldalon id. Szabó Lajosné

Idõsebb Sass Gábor, nagyapám,
Gyöngyösi komájával

Szabó Imre és Sass Borbála

17 gyakorlati tipp, hogy távol tartsa a betörõket
A betörõk egyre szemtelenebbek, világos

nappal és éjszakánként egyaránt tevékenyked-
nek, mind nagyobb károkat okozva a házak-
ban és a kertekben. Összegyûjtöttük azokat a
megoldásokat, amelyekkel olvasóink megne-
hezíthetik a tolvajok dolgát.
1. Kapuk és kerítések
Aházmögötti magas kerítés elijesztheti a be-

törõt. Ellenõrizze, melyek azok a gyenge pon-
tok, amelyeket egy betörõ esetleg kihasználhat.
A kerítés mentén ültetett tüskés sövény hasznos
lehet, elijesztheti a betolakodókat. De bizonyo-
sodjonmeg arról, hogy a ház fõbejárata az utcá-
ról jól látható maradjon, így a betörõ nem tevé-
kenykedhet észrevétlenül.
2. A riasztók
A riasztókat mindig jól látható helyre szerelje

fel, hogyabetörõkétszer ismeggondolja,mit tesz.

A garázs és a fészer: a garázs és a fészer ajta-
ját soha ne hagyja nyitva, különösen akkor ne,
ha onnan egy belsõ ajtón át be lehet jutni a ház-
ba is. Zárja el a szerszámokat és a létrát, ne se-
gítsen a betörõnek tevékenységében ezek �fel-
kínált� használatával.
3. Idegenek
Figyeljen fel arra, ha ismeretlenek lõdörög-

nek az utcán, ha gyanúsan viselkednek, értesítse
a rendõrséget.
4. Tartalékkulcsok
Soha ne hagyja a tartalékkulcsot rejtekhe-

lyen, például a lábtörlõ alatt, virágcserép alatt
vagy a lakás ajtaján lévõ leveles szekrényben.A
betörõk itt keresik azt elõször.
5. A bejárati ajtó fölött lévõ tetõ
A betörõ innen fellépve elérheti az elsõ eme-

leti ablakot, ezért ezt is feltétlenül zárni kell.

6. A kisablakok
Nagyon fontos a legkisebb ablakok,mint pél-

dául az alagsori ablakok, világító ablakok, illet-
ve a fürdõszobaablakokmindenkori zárva tartá-
sa. Ne felejtse, egy betörõ befér a legkisebb ré-
sen, amely alig nagyobb, mint egy emberi fej.
7. Az ajtók,megerõsített zárak
Szereltessen fel biztonsági zárat az ajtó belsõ

tokjára illesztve (emelõkaros, hevederes). Egy
ilyen biztonsági zár csak saját kulcsával nyitha-
tó. Ha a betörõ a zár kitörésével próbálkozna, az
még belülrõl sem sikerülne neki.Ámha a betörõ
az ablakon keresztül mégis bejutna a lakásba, az
ajtón keresztül akkor sem tud semmit kivinni.
8. Csuklópántok
Ellenõrizze, hogy az ajtó elég erõs és bizton-

ságos csuklópánttal van-e ellátva, hosszú csava-
rokkal rögzített-e. Felszereltethet emellé még
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Dömsödi bûnügyek�
Még 2008. december 20-án 08.30 óra körüli

idõben a CBA üzlet elõtti parkolóban történt
egy alkalmi lopás, kihasználva az autóba pako-
lást, egy ismeretlen eltulajdonította a bevásár-
lást végzõk pénztárcáját készpénzzel és iratok-
kal. Karácsony körül és azóta is nagyon sûrûn
kell intézkednie a rendõröknek családi botrá-
nyok, veszekedések miatt, az eljárások folya-
matban vannak. 2009. január 12-re virradóra a
Kunszentmiklósi útonmelléképületbõl és füstö-
lõbõl loptak el ismeretlenek szerszámokat, lánc-
fûrészt, illetve a füstölõbõl sonkát. A Ráckevei
út végén lévõ erdõben 2009. január 13-án
fatolvajokat fogtak, tetten érték õket, elmene-
kültek, de rövid idõn belül rendõrkézre kerültek.
A Ráckevei Rendõrkapitányság Közrendvé-

delmi Osztály vezetõje, Papp Attila r. õrgy. tájé-
koztatja Dömsöd lakosságát, hogy a körzeti
megbízottak Dömsödön minden páros hét csü-
törtöki napján 14.00-16.00 óra közötti idõben
tartanak fogadóórát a Dömsöd, Petõfi tér 6.
szám alatt. Keressék Ódor Zoltán vagy Baka
Miklós urakat és információikkal segítsékmun-
kánkat.

A téli közlekedés veszélyei
Az autósok tapasztalatai szerint a viszonylag

enyhe, száraz télben az autósok hajlamosak el-
feledkezni a havas-jeges közlekedés veszélyei-

rõl, ezért váratlanul éri õket a hirtelen beköszö-
nõ téli idõjárás, demég ekkor sem késõ gondos-
kodni a biztonságról.
Ajánlott kifogástalan mûszaki állapotú, téli

gumival felszerelt autóval elindulni és tájéko-
zódni a várható útviszonyokról. Aki teheti, in-
kább a fõutakon közlekedjen, és ha szükséges,
vigyenmagával hóláncot, lapátot és homokot is.
Hangsúlyozta: aki gyermekekkel indul útnak,
ne feledkezzenmeg takaróról, meleg teáról.
Gondolni kell arra is, hogy a kellõmennyiségû

üzemanyag nemcsak a közlekedéshez, hanem az
autó fûtéséhez is nélkülözhetetlen. Az öltözékün-
ket pedig ne az autó klímájához igazítsuk.
A reggelre lefagyott utak nem mindig észlel-

hetõk a gépkocsikból, ezért ezt is figyelembe kell
venni a sebesség megválasztásakor. A hókotró
munkagépek mögött síkos az út, mert a só ol-
vasztó hatása nemazonnali. Ezért nagyon fontos,
hogy ha sárga villogóval felszerelt gépeket pil-
lantunk meg az úton, fokozatosan vegyük vissza
a sebességet, nehogy rácsússzon autónk a mun-
kagépekre. Tanácsos gyakori féklámpa-villantá-
sokkal figyelmeztetni amögöttünk haladót is.
Kezdõdõ hófúvás, intenzív havazás esetén a

legközelebbi lakott hely elérésekor helyezzük
biztonságba gépkocsinkat, és várjuk meg, amíg
az út ismét járható. A tûzoltók a 105-ös ingye-
nes segélyhívószámon értesíthetõk. Ez akkor le-
het indokolt, ha a közlekedést akadályozó, ve-

szélyes helyzet elhárítása válik szükségessé,
például egy elakadt autó vagy egy kidõlt fa, to-
vábbá ha személyi sérülés veszélye áll fenn.

Körözések
Takáts Péter 46 éves Dömsöd, Szabadság u.

97. sz. tartózkodási helyû férfi ellen a Szeghal-
mi Városi Bíróság adott ki körözést tartás elmu-
lasztása bûncselekmény elkövetésemiatt.
Bödõ György 55 éves Dömsöd, Középsõ út

118. sz. alatti lakos ellen a Ráckevei Rendõrka-
pitányság Közlekedésrendészeti Osztálya adott
ki elfogatóparancsot.
ElsikAttila 40 évesDömsöd, tókerti lakos el-

len a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott ki
körözést, tartózkodási helyét kell megállapítani
egymagánokirathamisítás bûncselekmény ügy-
ben.
Bulyáki Jánosné 78 éves Dömsöd, Dunave-

csei úti tanya 9. sz. alatti lakost eltûnése miatt
körözi a Ráckevei Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya.
AFõvárosiBíróságBüntetésvégrehajtási Cso-

port adott ki elfogatóparancsot Horváth Ferenc
37 éves Dömsöd, Széchenyi u. 1. sz. alatti lakos
ellen lopás bûncselekmény elkövetésemiatt.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik

Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. hölgyet a
körözési elõadót is vagy bármelyik rendõrt.
A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszá-

mai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-30-
960-0572, 06-20-444-1268.

Szabó Sándor r. alezredes

Rendõrségi Hírek

tolózáras zárat is. Ez a zár nem drága, de segít
az ajtó erõszakos kiakasztásának (különösen
panellakásoknál emelõkarral, a tokból történõ
kiemelésének)megnehezítésében.
9. Leveles szekrények
Soha ne helyezzen el leveles szekrényében

tartalékkulcsot. Ajánlott a levélbedobó nyílás
mögé az ajtó belsõ oldalára egy kis doboz fel-
szereltetése, így megakadályozhatja azt, hogy a
betörõ kívülrõl próbáljon meg benyúlni a zárak
meglazítása érdekében.
10. Peremtolózár
Azolyan ajtót, amelyet peremes tolózárral el-

látva szereltek fel, és amely automatikusan be-
zár, az ajtó becsukódása után csak belülrõl lehet
kulcs nélkül kinyitni.
11. Automata biztonsági zár
Ez is automatikusan zár, amikor az ajtó be-

csukódik, belülrõl nem, kívülrõl csak kulccsal
nyitható.
12. Láncok
Abban segítenek, hogy ismeretlen szemé-

lyekkel beszélhessen az ajtó kinyitása nélkül.
Vásároljon láncot, és MINDEN alkalommal
használja, mielõtt az ajtót teljesen kinyitná.

13. Kilesõnyílás
Lehetõséget biztosít arra, hogy azonosítsa a

becsöngetõ személyt,mielõtt az ajtót kinyitja.A
nagylátószögû optikai kitekintõk igen haszno-
sak lehetnek.

14. Új ajtók
Újabban a biztonsági elõírásoknakmegfelelõ

ajtókat lehet megvásárolni. Beszerelés elõtt ér-
deklõdjön azok alkalmazásáról.
15. Ablakok
Az ablakok általában kulccsal nem zárhatóak

hazánkban. A kulccsal mûködtetett zárakat
ajánljuk mindenfajta ablakhoz. Ezek a zárak ar-
ra kényszerítik a betörõt, hogy törjék be az üve-
get, amivel viszont azt kockáztatják, hogy a
hang miatt felfigyelnek tevékenységükre. Gon-
dolja végig, érdemes-e rétegelt üveggel ellátni
ablakait, ezeketmég nehezebb betörni, vagy ép-
pen betörésvédõ belsõ fóliát felragasztani ebbõl
a célból. A világítóablakokhoz olyan fémmel
ellátott tolózárat ajánlunk, amely az ablakot ki-
toló fémkar nyitását akadályozza meg. Alacso-
nyan elhelyezkedõ ablakokhoz olyan zárakat
ajánlunk, amelyek csak kulccsal nyithatók.
Ezek lehetnek olyan zárak, amelyek két ablakot
zárnak egybe. Sokkal diszkrétebb változata, ha
a zárat egy fakeretbe süllyesztik. Létezik azon-
ban olyan zár is, amely csak egy bizonyos mér-
tékig engedi az ablakot kinyílni.
16. Világítás
A célzott világítás is elijesztheti a betörõt.

Hasznos lehet a kültéri mozgásérzékelõ vagy
infra-fényû világítás használata. Kaphatóak
olyan lámpák, amelyekben a szenzorok önmû-
ködõen sötétedéskor vagy mozgáskor felkap-

csolják a világítást. Léteznek olyan kapcsolók,
amelyek beállított idõben automatikusan fel-
kapcsolják a világítást.
17. Riasztók és széfek
Amennyiben értékes vagyontárgyai vannak,

vagy otthonában sok készpénzt tart, érdemes el-
gondolkozni a riasztó felszereltetésérõl, illetve a
széf használatáról. Kaphatók ilyen berendezé-
sek az olcsó változatoktól az egészen kifino-
mult rendszerekig. A jó minõségû riasztó be-
rendezések valószínûleg elijesztik a betörõt. A
vezeték nélküli riasztórendszerek felszerelése
nagyon egyszerû. Ezek szenzoros érzékelõvel
rendelkeznek, és rádióhullámok kibocsátásával
biztosítják a védelmet. Felszerelésük 3-4 órát
vesz igénybe. A vezetékes riasztórendszerek
felszerelése körülbelül egy nap. Ha riasztót sze-
reltetett fel, akkor jelöljön ki egy személyt, aki-
nél mindig van egy kulcs, ha Ön nem tartózko-
dik otthon. Így a riasztó esetlegesmeghibásodá-
sakor azt ki tudja kapcsolni, és az eseményt je-
lenti a rendõrségnek. Mindig kérje ki szakértõ
véleményét és szerezzen be referenciákat. A
biztonsági rendszert szakembernek kell felsze-
relnie. Ha biztonságról van szó, mindenki gon-
dolja végig, milyen esélye van annak, hogy tûz
üt ki a lakásában, és milyen menekülési lehetõ-
sége van. Szereltessen fel füstérzékelõt, amely a
szabványnakmegfelel, és a költségeketmár kü-
lönösebben nem növeli.
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Kis nép és elzártabb terület kultúrája csak úgy tudmegmaradni, ha né-
hány géniuszamellett még abban is nagy, hogy sokan és együtt segítik al-
kotómûvész fiaikat feltámasztani: esetünkbenKölcseymûvészetét, illetve
Erkel zenéjét a hálás közfigyelem sugarába állítani.
Kölcsey Ferenc nemzeti énekké lett, vallásos motívumokkal átszõtt

óda-költeményét zenetörténetünk büszkesége, Erkel Ferenc zenéjével a
magyar nép akarata avatta nemzeti himnusszá.
A korábbi templomi himnuszok nyomán � a 16. századtól kezdve � Eu-

rópa-szerte néphimnuszok, nemzeti himnuszok keletkeztek.Magyarorszá-
gon a 18. században a �Boldogasszony Anyánk� (1714) és az �Ah, hol
vagy magyarok tündöklõ csillaga� (1763) kezdetû vallásos énekeket éne-
kelték néphimnuszként. A 19. sz. elejétõl Magyarországon a hivatalos ün-
nepnapokon már az osztrák császárhimnuszt énekelték. Ugyanis a szent-
szövetség (1815) nyomán országunkra a nyílt Habsburg-uralom neheze-
dett. I. Ferenc király 13 éven át nem hívta össze az országgyûlést. A ne-
messég növekvõ elégedetlensége hatására aztán kénytelen volt összehívni
az ún. reformországgyûlést. Ezzel indultak meg a reformküzdelmek, me-
lyek aztán az 1848-49-i forradalomhoz és szabadságharchoz vezettek.
Az 1820-as évek elejének kilátástalan, csüggedt nemzeti hangulatát

Kölcsey Ferenc (1790-1838) Himnusza (1823. január 22.) örökítette leg-
beszédesebben. A költõ akkor már a világtól elzártan élt Szatmár megyei
birtokán, így a vers születésének helye: Cseke. Az európai szabadság-
mozgalmak elbukásából elkeserítõ következtetést szûrt le, és a maga ko-
rában nem látott olyan társadalmi erõt, mely a nemzet függetlenségét,
jobb jövõjét kivívhatta volna. Ezért fohászkodott himnusza elején Isten-
hez. Tõle kért, várt jobb sorsot, �víg esztendõt� a sokat szenvedettmagyar
nép részére.Kölcseymélyen átélte történelmimúltunk viharos eseménye-
it, és szenvedélyes szabadságszeretettel szólaltatta meg a jobb jövõ vá-
gyát, az egész magyarság sóvárgását. Ezért válhatott himnusza az egész
nemzet énekévé.
A költemény kulcsfogalmai: Isten, balsors, haza, szabadság. Isten ne-

vével kezd, majd szintézist teremtve a történeti magyarsággal, érzelem-
azonosságban vállalja a közösségi balsorsot a költõi látomásában � a sza-
badság távlatában �, az isteni erejû nemzeti lélek feltámadását vetíti fel.
Saját eszméibõl a nép hányatott történelmén keresztül � egyensúlyt te-
remtve � azonosul a nemzettel, a hazájával. Kifejezi a haza fogalmának
háromszori alkalmazása: A �szép haza� képe elõször a 2. versszakban tû-
nik fel; majd ahol a múltba helyezett képe véget ér, az 5. versszakban:
�Hányszor támadt tenfiad, / Szép hazám kebledre,� s harmadszor pedig a
híres sorok: �Szertenézett s nem lelé / Honját a hazában,�már a jelent fes-
tõ hatodik strófában található. Kölcsey sajátkezû kéziratán A Himnusz
címután alcímkövetkezik:Amagyar nép zivataros századaiból. Jelentése
van, mely az egész vers értelmezésével összefügg. A költõ szándékosan a
múltba helyezkedik, de a cenzúra megtévesztésére szolgálva is nyújtha-
tott némi fedezéket. A vallásos isteni képzet aztán pozitív értelmet nyer a
Himnuszban: az isteni erejû nemzeti lélek feltámadása.
Erkel Ferenc (1810-1893) maradandó nagy alkotásai mellett azért tisz-

teletreméltó,mert õ komponáltameg nemzeti imánkat, aHimnuszt. Zené-
je (Hunyadi László, Bánk bán stb.) úgy erõsített, lázított, vigasztalt, hogy
forradalombament velük népünk, ésmegrázta bilincseit elnyomatásában.
1844. február 29-énBartayEndre, aNemzeti Színház igazgatója pályá-

zatot hirdetett a Himnusz megzenésítésére. 20 arany pályadíjat tûzött ki a
legjobb népmelódiáért. Február után Erkel Ferenc csakhamar megírta a
Himnusz zenéjét. Erre az idõs Erkel így emlékezett vissza: �Csend van.
Ülök és gondolkodok: Hát hogy is kellene ezt a Himnuszt megcsinálni?
Elém teszem a szöveget. Olvasom.Megint gondolkodok. És amint így el-

gondolkozom, eszembe jut az én elsõmesteremnek a szava, aki Pozsony-
ban tanított. Azt mondta: Fiam, mikor valami szent zenét komponálsz,
mindig a harangok szava jusson elõször eszedbe. És ott a szoba csöndes-
ségében megzendülnek fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg.
A kezemet a zongorára teszem és hang hang után olvad. Egy óra sem telik
belé és megvan a himnusz.� (Gárdonyi Géza: Erkel emlékkönyv, 1910)
Erkel �Itt az írás, forgassátok érett ésszel, józanon. Kölcsey� jeligével
nyújtotta be pályamûvét. A beérkezett 13 pályamû közül egyhangúlagEr-
kelnek ítélték a 20 arany elsõ díjat, mert � mint indokolták � amellett,
hogy magyar jellemû, s a költemény szellemét leginkább megközelítõ, a
két fõkívánságot: dallamszerûséget és a himnuszi emelkedettséget legsze-
rencsésebben közelíti meg.
A Himnusz bemutatása 1844. július 2-án került sorra a Nemzeti Szín-

házban. A dallam és szöveg � azóta is mindig � egyszerre áhítatra kelt
mindenkit. Az arcokmegmerednek, a szemekmegtelnek könnyel. Ünne-
pelték Erkelt! Ezt követõen aztán diadalutat járt be a nemes veretû szerze-
mény. Már 1844. augusztus 10-én a Himnusz elõször szólalt meg nyilvá-
nos népünnepélyen: az Óbudai hajógyárban, a �Széchenyi� nevû gõzös
vízrebocsátásakor. A �Honderû� ígyméltatta: �Szent lelkesedés rezgé át a
hallgatóságot, az erõsmellû férfi és csengõhangú énekesnõk minden sza-
vára,mely az órahangszerek harmóniájával valóságos nemzeti himnusszá
magasult.� Öt nap múlva pedig elõször szólalt meg egyházi ünnepségen:
a pesti polgári õrhad zászlószentelésén, Rákos mezején. Augusztus 25-én
pedigmár a pesti vaknövelde vizsgaünnepélyén is aHimnuszt énekelték a
tanítványok. A Himnuszt eleinte fõleg a színházak, a vidéki színészek és
az ifjúság terjesztették. 1845. május 16-án Kolozsvárra érkezett Deák Fe-
renc és Vörösmarty. Az ifjúság roppant tömege fáklyás zenével várta
õket. Szállásuk elõtt a tisztelgõ fiatalság a Himnuszt és a Szózatot énekel-
te, a zenekar pedig a Rákóczi indulót játszotta. Deák Ferenc beszéde alap-
gondolataként pedig az elénekelt Himnusz azon szavait választotta:
�Megbûnhõdtemár e nép amúltat s jövendõt�.
Igazi jelentõsége a szabadságharc utáni elnyomatás idejében emelke-

dett ki. Erkel 1850. március 26-án bátran elõadatta a Nemzeti Színházban
a teljes kórussal és zenekarral, a pesti gyermekkórház javára adott mûsor
végén. Õmaga is merészen segítette kibontakoztatni igazi jelentõségét az
elnyomás további idõszakaiban is.
1856. május 18-án Kölcsey Ferenc síremlékének felavatásán Csekén a

pataki kántus a Himnuszt énekelte. �Csekei utunk diadalmenethez hason-
lított. Nemcsak a hallgatóság, hanem az egész haza méltánylatát és dicsé-
retét megszerezénk.� (A pataki kántus évkönyve.)
Kölcsey Ferenc költõ, kiemelkedõ reformkori politikus, neves szónok,

a magyar kritika egyik jelentõs képviselõje. Legnagyobb versei közé tar-
tozik a �Himnusz�.
Erkel Ferenc a legnagyobb magyar zeneszerzõk egyike, a Nemzeti

Színház,majd azOpera karnagya.MígLiszt Ferenc élt, õk reprezentálták,
képviselték amagyar zenét. A hatalmas vers Erkel megzenésítésében vált
nemzeti himnusszá.

Isten álddmeg amagyart
Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbûnhõdte már e nép
Amultat s jövendõt!

Dr. Domonkos János
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� Egybefonódás, érzelmileg is eggyé válás a nemzettel.

A magyarság ezt a költeményt tette meg nemzeti énekévé �
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