
Mielőtt leültem a számítógép elé, hogy meg-
írjam az év utolsó Aktuálisát, győzött a kíván-
csiság. Elővettem az egy évvel ezelőtti Hírnö-
köt, és elolvastam, hogy vajon miről is írtam
esztendővel korábban. Nos! Az akkori írásom-
nak vannak olyan fejezetei, amelyek szinte vál-
toztatás nélkül átültethetőek lennének a mába,
és vannak olyanok is, amelyeket ma is szívesen
vállalnék. Gondolok itt elsősorban a jövő évi
költségvetésünk koncepciójára. A múlt év vé-
gén a 2012-es büdzsénk bevételi és kiadási
főösszegét már előzetesen is milliárdos nagy-
ságrendűre prognosztizáltuk, a most összeállí-
tott anyag viszont már csak ennek felét fogja
kitenni. Az iskolák fenntartásának és működte-
tésének költsége több-százmilliós kiadáscsök-
kentést jelent számunkra, azonban az ezzel pár-
huzamos normatíva átalakítás és adóbevétel el-
vonás a bevételi oldalon sokkal nagyobb ki-
esést jelent önkormányzatunknak. A múlt havi
írásomban már előrevetítettem azokat a meg-
szorításokat, amelyek elengedhetetlenek intéz-
ményeink, hivatalunk, egész településünk zök-
kenőmentes működéséhez. Ezek a jövő évre
érvényes határozatok a november végi testületi
ülésen meg is születtek. A konkrét intézkedé-
sekről már a múlt hónapban tájékoztattam
Önöket, és most az Önkormányzati hírekben is
olvashatnak ezekről. Ami még ehhez a témá-
hoz tartozik, hogy az ünnepek előtt terveztük
egy Falugyűlés összehívását, amely során
megosztottuk volna az érdeklődőkkel azokat
az információkat, amelyek a jövő évi változá-
sokat érintik. Amikor ezt terveztük, akkor még
arról volt szó, hogy hetekkel a megszokott de-
cember vége előtt megalkotja a Parlament a jö-
vő évi költségvetést. Mivel ez ugyanúgy eltoló-
dik a hónap második felére, mint máskor, így
konkrét számok nélkül nem láttuk értelmét
csak a vízióinkról beszélni. Ezek után így ma-
radunk a hagyományosan január közepén meg-
tartott Falugyűlésnél.

Mindenképpen beszélnem kell a közüzemi
szolgáltatások árainak alakulásáról. A víz- és
csatornadíjak nem változnak 2013-ban annak

ellenére sem, hogy jövőre megjelennek a köz-
mű adók is. Nem így a hulladékszállítási díjak.
Legnagyobb sajnálatomra, sajnálatunkra, a tér-
ségünkben – a társulásban lévő tizenegy telepü-
lésen – a szolgáltatói díjak drasztikusan emel-
kednek. A közel háromszoros díjemelés már
több mint egy éve előrelátható volt, hiszen a tér-
ség érdeke miatt olyan megoldást kellett keres-
nünk, amely évtizedekre valós megoldást kínál.
Nincs más választásunk, mint hogy elfogadjuk
a tényt, de ez szinte megmagyarázhatatlan az
embereknek.Akkor is az, ha elfogadjuk, hogy a
169 település alkotta társulás területének túl-
nyomó többségén nem emelkedik a díj, illetve
van ahol csökken. 2014-től hatósági áras lesz a
hulladékkezelési díj is, így már most közelíteni
kell egymáshoz a teljes Közép-Duna-Vidék
tagönkormányzatainak díjtételét. A 169 telepü-
lés 11 régióra osztódik, és ezek közül csak egy
van, ahol szintén olyan alacsony a díj, mint ná-
lunk. A másik kilenc kistérségben már évek óta
annyit fizetnek a hulladékszállítási díjért, ameny-
nyit mi fogunk most. Néhány helyen még a most
elfogadott díjtételnél is magasabb árakon dol-
goztak a szolgáltatók, ott most némileg csökken-
nek a díjak. Kőkemény alkuk után, tényleg na-
gyon nyomott áron tartottuk a szállítási és lera-
kási díjakat, ezt – velem együtt – mindenki ter-
mészetesnek vette, de most kicsit ennek isszuk a
levét a nagyon nagy emeléssel. Csak egy példát
az eddigi árainkról. A múlt héten Dabason jár-
tam egy értekezleten, és ott beszéltem a dányi
polgármester asszonnyal, aki elmondta, hogy az
a lerakói díj, amelyet mi most emeltünk 7.500
forint/tonnára, a gödöllői lerakóban jelenleg
20.000 forint/tonna. Reményeim szerint az elfo-
gadott díjak még nem véglegesek, mert polgár-
mester társaimmal azon dolgozunk, hogy a kül-
ső beszállítóktól, a lerakó kezelőjétől kapott be-
vétel minél nagyobb hányadát fordíthassuk a
térség lakóinak tehermentesítésére.

Szorosan az előzőekhez tartozik, hogy ez év
december 31-ével lejár a Bio-Pannonia Kft.
szerződése. Január 1-jétől a Közép-Duna-Vidé-
ke Hulladékgazdálkodási Társulás által lefoly-

tatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevői
közül a Dunanett Kft. szolgáltathat nálunk. A
következő év első napjától ők fogják elszállítani
a térségünk tizenegy településéről a hulladékot.
Biztos vagyok abban, hogy az átmenet zökke-
nőmentes lesz, és bízom abban is, hogy az új
szolgáltatónál ki tudjuk szűrni azokat a problé-
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má kat, el ső sor ban nyil ván tar tá si prob lé má kat,
ame lyek ed dig rend sze re sen je lent kez tek.

Már küld tem vol na az anya got a nyom dá ba,
ami kor kap tam a hírt, hogy a Par la ment ál tal el -
fo ga dott új hul la dék gaz dál ko dá si tör vény le het,
hogy át ír ja az elő ző, a 2013-as évi díj té te lek re
vo nat ko zó fe je ze tet. Ma gya rán szól va: még
sem mi sem biz tos a jö vő évi díj té te lek kel kap -
cso lat ban. 

A Dömsödi Mű vé sze ti Na pok meg nyi tó ján
hang sú lyoz tam, hogy ez volt az utol só al kal -
mam – fenn tar tó ként – a ren dez vényt meg nyit -
ni, ugyan is az ál lam a mű vé sze ti is ko lák fenn -
tar tá sát is át vál lal ja ja nu ár el se jé től. A meg nyi -
tó ban így nem csak az el múlt év fá ra do zá sa it kö -
szön tem meg az is ko la pe da gó gus ka rá nak, ha -
nem a bő hat esz ten dő ét is. Ezen az es tén is mét
jó ér zés sel nyug táz tam, hogy az is ko la ta nu lói
to vább ra is tö ret len elő re ha la dás ról tesz nek ta -
nú bi zony sá got. Var sá nyi An tal al pol gár mes ter -
től tu dom, hogy a más nap es ti, telt há zas Ka ta -
lin-bál ugyan csak na gyon jól si ke rült. 

Em lí tet tem, hogy az ál lam fenn tar tá sá ba ke -
rül nek az is ko lák, és ez a tény ar ra ins pi rál, hogy

er ről el mond jam a vé le mé nye met. Nem tu dom,
az ar ra il le té ke sek el fo gad ják-e jel zé sün ket,
hogy az ala csony be vé te le ink mi att az is ko lák
mű köd te té sé ről is le mon da nánk. Amen  nyi ben
ez így lesz, ak kor csak az épü le tek tu laj don jo gá -
nak bir tok lá sa ma rad ön kor mány za tunk nak,
más kon tak tus nem sok ma rad. Et től füg get le -
nül, úgy gon do lom, az is ko lá ink sok kal jobb kö -
rül mé nyek kö zött fo gad ják majd a dömsödi fi a -
ta lo kat. Mi ért is len ne ez más képp? Mi ért is lett
vol na ér tel me más képp en nek a gyö ke re kig ha -
tó át szer ve zés nek? A sze münk, a szí vünk azért
ez után is az is ko lá ink kal lesz!

Be fe je zé sül, Ál dott, Bé kés Ka rá cso nyi Ün -
ne pe ket kí vá nok min den ki nek! Kí vá nom, hogy
ne künk, dömsödieknek min den olyan kí ván sá -
gunk tel je sül jön, amely se gít ben nün ket – eb ben
a nem egy sze rű vi lág ban – kö zös cél ja ink el éré -
sé ben! Tisz te let tel kö szö nök min den ez évi se -
gít sé get – ezek kö zül is a leg fris sebb se gít ség
Ács Ba lá zsé és a Fáy And rás Ta ka rék szö vet ke -
ze té. Ké rem Önö ket, hogy 2013-ban az ed dig is
érez he tő se gí tő ak ti vi tá su kat to vább erő sít sék.
Szük sé günk lesz rá!

Bencze Ist ván
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te 2012. no vem ber 28-án meg tar -
tot ta no vem be ri ren des ülé sét, ame lyen az aláb -
bi dön té sek szü let tek.

A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők:
Bencze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al -
pol gár mes ter, Szomor De zső al pol gár mes ter,
Csi kós Lászlóné, Is pán Ig nác, Láz ár Jó zsef,
Sallai Gá bor, Sza bó And rea kép vi se lők.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

166/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg: 
1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég -

re haj tá sá ról
2./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö -

zött el telt idő szak ese mé nye i ről
3./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -

téz mé nyei I-III. n. éves gaz dál ko dá sá ról szó -
ló be szá mo ló meg vi ta tá sa

4./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -
téz mé nyei 2013. évi költ ség ve té si kon cep ci ó ja

5./ Szak ér tői és könyv vizs gá ló meg bí zá si szer -
ző dés fe lül vizs gá la ta

6./ Az ön kor mány zat 2013. évi költ ség ve tés ét
meg ala po zó dön té sek

7./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2013. évi
bel ső el len őr zé si ütem ter ve és bel ső el len őr -
zé si stra té gi ai ter ve

8./ Köz sé gi Víz mű meg szün te té se 
9./ Bu dai An tal Dömsöd, Kunszentmiklósi út 9.

te lek ha tár ren de zé se
10./ Rác ke vei Tűz ol tó ság fenn tar tá sá hoz hoz -

zá já ru lás 
11./ 2013. évi hul la dék szál lí tá si dí jak meg ál la -

pí tá sa 
12./ 2013. évi szú nyog gyé rí tés
13./ Trak torvá sár lás ról szó ló aján lat

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok
vég re haj tá sá ról

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy -
han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

167/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok -
ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

2./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés
kö zött el telt idő szak ese mé nyei ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza  va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

168/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a két ülés kö zöt ti idő szak ese -
mé nye i ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

3./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
és in téz mé nyei I-III. n. éves gaz dál ko dá sá ról
szó ló be szá mo ló meg vi ta tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

169/2012. (X. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat és in téz mé nyei I-III. n. éves gaz dál ko -
dá sá ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

4./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
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és in téz mé nyei 2013. évi költ ség ve té si kon -
cep ci ó ja

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

170/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat és in téz mé nyei 2012. évi költ ség ve té si
kon cep ci ó ját el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

5./ Szak ér tői és könyv vizs gá ló meg bí zá si
szer ző dés fe lül vizs gá la ta

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

171/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-test ül te a Dr. Schmidt Gé za Bt.-vel (1115
Bu da pest, Ete le út 44/b.) 2013. ja nu ár 1-jétől
2013. de cem ber 31-ig egy éves ha tá ro zott idő re
az ön kor mány zat költ ség ve tés éhez kap cso ló dó
elő ter jesz té sek auditálására, il let ve szak vé le -
mény adá sá ra meg bí zá si szer ző dést köt.

A meg bí zá si díj: 181.000 Ft+ÁFA.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a pol gár -

mes tert a meg bí zá si szer ző dés alá írá sá ra.
Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1-jétől 2013. de cem -

ber 31-ig.

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

172/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-test ül ete a FRAUDITOR Kft.-vel (1118
Bu da pest, Szám adó u. 10.; I. ép. 4.) 2013. ja nu -
ár 1-jétől 2013. de cem ber 31-ig egy éves ha tá -
ro zott idő re az 1990. évi LXV. tv. 92/A-92/D
§§-ban meg ha tá ro zott könyv vizs gá lói fel ada tok
el lá tá sá ra meg bí zá si szer ző dést köt.

A meg bí zá si díj: 300.000 Ft+ÁFA.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a pol gár -

mes tert a meg bí zá si szer ző dés alá írá sá ra.
Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. ja n. 1-jétől 2013. de c. 31-ig.

6./ Az ön kor mány zat 2013. évi költ ség ve -
tés ét meg ala po zó dön té sek

6.1 Költ ség té rí té sek csök ken té se és a köz al -
kal ma zot tak cafeteriájának el vo ná sa 2013. ja  -
nu ár 1-jétől

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 5 igen, 1 nem sza va zat -
tal, 1 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

173/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 2013. évi költ ség ve té si egyen -
súly és a for rás hi ány el ke rü lé se mi att az ön kor -
mány zat és in téz mé nyei al kal ma zá sá ban lé vő
köz al kal ma zot tak te kin te té ben 2013. ja nu ár 1-
jétől az ön kor mány zat ál tal ed dig ön ként biz to -
sí tott 5.000 Ft/hó ét ke zé si hoz zá já ru lást meg -
szün te ti.

Fe le lős: pol gár mes ter és in téz mény ve ze tők
Ha tár idő: fo lya ma tos 2013. ja nu ár 1-jétől

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

174/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 2013. évi költ ség ve té si egyen -
súly és a for rás hi ány el ke rü lé se mi att az ön kor -
mány zat és in téz mé nyei al kal ma zá sá ban lé vő
fog lal koz ta tot tak részé re meg ál la pí tott költ ség -
té rí té sek 50%-kal va ló csök ken té sét ír ja elő, a
Dömsödi Hír nök fő szer kesz tő jé nek költ ség té rí -
té se ki vé te lé vel.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri az egyes in téz -
mény ve ze tő ket és a pol gár mes tert, hogy a költ -
ség té rí té sek csök ken té sé ről gon dos kod ja nak.

Fe le lős: pol gár mes ter és in téz mény ve ze tők
Ha tár idő: fo lya ma tos 2013. ja nu ár 1-től

6.2 A Dömsödi Hír nök fő szer kesz tő je tisz te -
let dí já nak meg szün te té se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem sza va zat -
tal, 1 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

175/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsödi Hír nök fő szer kesz -
tő je ré szé re ko ráb ban meg ál la pí tott tisz te let dí jat
2013. ja nu ár 1-jétől meg szün te ti.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1.

6.3 A pol gár mes te ri költ ség té rí tés csök ken -
té se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 1 nem sza va zat -
tal, 0 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

176/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a mód. 1994. évi LXIV. tör -

vény ben biz to sí tott jog kör ében az aláb bi ha tá -
ro za tot hoz za:

Bencze Ist ván pol gár mes ter il let mé nyét költ -
ség áta lá nyát ha vi 72.000 Ft-ban ál la pít ja meg
2013. ja nu ár 1-jétől.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán jegy ző
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1.

6.4 A kép vi se lők és a bi zott sá gi ta gok tisz te -
let dí já nak meg szün te té se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü let ének 16/2012. (XI. 30.) 

ren de le te
a he lyi kép vi se lők és kép vi se lő-tes tü le ti bi -

zott sá gi ta gok tisz te let dí já ról szó ló 2/2002. 
(II. 6.) ren de le té nek mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2012. no v. 30. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. ja nu ár 1.

6.5 A Dömsödi Sport köz pont in téz mény meg  -
szün te té se, az ott fog lal koz ta tot tak fel men té se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

177/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a Dömsödi Sport köz pont ön kor -
mány za ti in téz mény meg szün te tő ok ira tát el fo -
gad ja, amely alap ján a 18/2001. (III. 6.) Kt. számú
ha tá ro zat tal 2001. már ci us 6-án lét re ho zott in téz -
ményt 2013. ja nu ár 1. nap já val jog utód nél kül
meg szün te ti. A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Ben -
cze Zol tán jegy zőt és Zsol dos Gáborné gaz da sá gi
ve ze tőt, hogy az esz kö zök és a for rá sok lel tá ro zá -
sá ról és a va gyon át adás le bo nyo lí tá sá ról, a meg -
szün te tett in téz mény 2012. évi költ ség ve té si be -
szá mo ló já nak el ké szí té sé ről gon dos kod jon. 

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a meg szün te tő ok ira -
tot a Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé re nyújt sa be.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, dr.
Bencze Zol tán jegy ző; Zsol dos Gáborné gaz da -
sá gi ve ze tő

Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1.

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

178/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat a

3/2012. (II. 17.) ön kor mány za ti ren de let 33. §
(1) be kez dé se alap ján az aláb bi pá lyá za ti fel hí -
vást te szi köz zé:

Folytatás a következő oldalon.
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Pá lyá za ti fel hí vás
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te nyil vá nos pá lyá za tot hir det a
dömsödi 1525/2 hrsz-ú, ter mé szet ben Dömsöd,
Széchenyi ut cá ban  lé vő sport csar nok meg ne -
ve zé sű in gat lan bér le té re.

1./ Az in gat lan főbb ada tai:
hasz ná la ti mód ja: sport csar nok
az in gat la non lé vő épü le tek: sport csar nok
az épü le tek mű sza ki ál la po ta: az épü let

2001-ben ke rült át adás ra, mű sza ki ál la po ta ki -
vá ló.

Bő vebb in for má ció a pol gár mes te ri hi va tal
mű sza ki cso port ján Var ga Lász ló fő ta ná csos tól
kér he tő (tel.: 06-24-523-134).

2./ A pá lyá zat be nyúj tá sá nak és el bí rá lá sá -
nak fel tét elei:

A pá lyá za to kat írás ban két pél dány ban kell
be nyúj ta ni Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri
Hi va ta lá ba (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.).

A pá lyá za to kat a kép vi se lő-tes tü let a Gaz da -
sá gi és Mű sza ki Fej lesz té si Bi zott ság és az Ok -
ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le -
mé nye alap ján bí rál ja el.  

A kép vi se lő-tes tü let te kin tet tel ar ra, hogy ön -
kor mány za ti köz fel adat-el lá tás ról van szó, bér -
le ti díj fi ze té sét nem kö ti ki.  

A kép vi se lő-tes tü let  elő ír ja, hogy a pá lyá zó -
nak vál lal nia kell, hogy a lé te sít ményt sport -
csar nok ként üze mel te ti, to váb bá hogy a lé te sít -
mény ben fo lya ma to san biz to sít ja a Gróf Szé -
che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la ta nu ló i nak, hogy
a min den na pos test ne ve lés ke re té ben a test ne -
ve lé si órák foly ta tá sá hoz a ta ní tá si idő alatt a lé -
te sít ményt igény be ve gyék. A test ne ve lé si órák
biz to sí tá sá hoz az ön kor mány zat 2013. év ben
költ ség ve té si tá mo ga tást biz to sít. Amen  nyi ben
az ál ta lá nos is ko la in téz mény fenn tar tó ja a test -
ne ve lé si órák biz to sí tá sá hoz té rí tést fi zet, úgy
an nak ös  sze ge az ön kor mány zat e cé lú tá mo ga -
tá si ös  sze gét csök ken ti.

A kép vi se lő-tes tü let az ös  szes sé gé ben leg -
ked ve zőbb aján la tot te vő fél lel köt bér le ti szer -
ző dést.

A nyer tes pá lyá zó nak az in gat lant sport köz -
pont ként a fen ti fel té te lek el fo ga dá sá val kell
üze mel tet nie a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel té te lek biz to sí tá sá val. 

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak azt a
jo got, hogy a pá lyá za ti el já rást ered mény te len -
nek nyil vá nít ja, és egyik pá lyá zó val sem köt
szer ző dést. Ez utób bi eset ben  kár igén  nyel a pá -
lyá zó nem lép het fel. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
2012. de cem ber 14.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je:
2012. de cem ber 19.
Szer ző dés kö tés: 2013. ja nu ár 1-jétől 1 éves

ha tá ro zott idő tar tam ra.

3./ A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó pon tos meg ne ve zé sét,

– a ki írás ban sze rep lő pá lyá za ti fel té te lek el -
fo ga dá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot,

– a pá lyá zó el kép ze lé se it az in gat lan hasz ná -
la tá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó an.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. no vem ber 29.

6.7 A sport lé te sít mé nyek mű kö dé si tá mo ga -
tá sá nak csök ken té se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

179/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány za t Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsöd, Kö zép ső-Du na par -
ton ta lál ha tó Sport pá lya és sport öl tö ző 2013.
évi mű köd te té si költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá val
kap cso lat ban a kö vet ke ző dön tést hoz za.

A sport pá lya és sport öl tö ző mű köd te té si költ -
sé ge i hez 2013. év ben csak a Csó nak ház bér le ti
jog vi szo nya alap ján a bér lő ál tal fi ze ten dő
850.000 Ft-os éves bér le ti díj hasz nál ha tó fel.

Kép vi se lő-tes tü let el ren de li, hogy a költ ség -
ve tés ben csak a fen ti pénz ügyi elő i rány zat ter -
vez he tő. 

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

6.8 A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si
Köz pont ál lás he lye i nek csök ken té se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

180/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány za t Kép -

vi se lő-tes tü le te a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és
Mű ve lő dé si Köz pont költ ség ve té si in téz mény -
nél 2012. de cem ber 1. nap já val 1 fő tech ni kai
sze mély zet és 1 fő gond nok ál lás he lyet meg -
szün tet. A kép vi se lő-tes tü let a költ ség ve té si
szerv en ge dé lye zett ál lás he lye i nek szá mát
2012. de cem ber 1. nap já tól az aláb bi ak sze rint
ha tá roz za meg: 

– igaz ga tó 1 fő,
– mű ve lő dés szer ve ző 1 fő,
– tech ni kai sze mély zet 1 fő,
– gond nok 1 fő. 
A kép vi se lő-tes tü let el ren de li, hogy a Pe tő fi

Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont 2013.
évi költ ség ve tés ében az en ge dé lye zett lét szá -
mot a fen ti ek sze rint kell ter vez ni, ezen túl me -
nő en a költ ség ve tés ben csak a lét szám le épí tés
mi att fel me rü lő mun kál ta tói kö te le zett sé gek
pénz ügyi elő i rány za tai ter vez he tők. 

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri az in téz mény ve -
ze tő jét, hogy a lét szám le épí tés sel kap cso la tos
mun kál ta tó i in téz ke dést ha la dék ta la nul te gye
meg.

Fe le lős: Csi kós Lászlóné in téz mény ve ze tő
Ha tár idő: 2012. de cem ber 1.

6.9 A könyv tá ri el lá tá son fog lal koz ta tott
köz al kal ma zot tak mun ka ide jé nek mó do sí -
tá sa

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 1 nem sza va zat -
tal, 0 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

181/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány za t Kép -

vi se lő-tes tü le te a könyv tá ri el lá tá son fog lal koz -
ta tott köz al kal ma zot tak szá mát 2012. de cem ber
1. nap já val 1 fő vel csök ken ti.

A kép vi se lő-tes tü let el ren de li to váb bá, hogy
a könyv tá ri el lá tá son fog lal koz ta tot tak köz al -
kal ma zot ti jog vi szo nyát na pi 4 órás ra kell mó -
do sí ta ni 2013. ja nu ár 1-jétől.

Kép vi se lő-tes tü let el ren de li, hogy a 2013. évi
költ ség ve tés ében az en ge dé lye zett lét szá mot a
fen ti ek sze rint kell ter vez ni, ezen túl me nő en a
költ ség ve tés ben csak a lét szám le épí tés mi att
fel me rü lő mun kál ta tói kö te le zett sé gek pénz -
ügyi elő i rány za tai ter vez he tők. 

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a pol gár mes tert,
hogy a lét szám le épí tés sel és a jog vi szony ok
mó do sí tá sá val kap cso la tos mun kál ta tói in téz -
ke dé se ket ha la dék ta la nul te gye meg.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. de cem ber 1-jétől 2013. ja -

nu ár 1-jéig

6.10 A 70. élet évü ket be töl tött sze mé lyek díj -
ked vez mé nye i nek el tör lé se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 1 nem sza va zat -
tal, 1 tar tóz ko dás mel lett meg al kot ta a kö vet ke -
ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü let ének 17/2012. (XI. 30.) ren de le te

a köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le -
pü lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről, szál lí tá -
sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról szó ló
6/2002. (VII. 24.) ren de let mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2012. no v. 30. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. ja nu ár 1.

6.11 A kom mu ná lis adó mér té ké nek eme lé se
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 1 nem sza va zat -

tal, 1 tar tóz ko dás mel lett meg al kot ta a kö vet ke -
ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 
Kép vi se lő-tes tü let ének 18/2012. (XI. 30.) 

ren de le te
az épít mény adó ról és ma gán sze mé lyek kom -

mu ná lis adó já ról szó ló 23/2003. (XII. 18.) ren -
de let mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2012. no v. 30. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. ja nu ár 1.

Folytatás az előző oldalról.



A mó do sí tás kö vet kez té ben a kom mu ná lis
adó mér té ke 2013. ja nu ár 1-jétől be épí tett bel te -
rü le ti tel kek ese té ben 10.000 Ft/év, míg a be épí -
tet len tel kek ese té ben 5.000 Ft/év mér ték re vál -
to zik.

7./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2013.
évi bel ső el len őr zé si ütem ter ve és bel ső el len -
őr zé si stra té gi ai ter ve

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

182/2012. (XI. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat és in téz mé -
nyei gaz dál ko dá sá nak 2012. évi bel ső el len őr -
zé si mun ka terv ét az 1., 2. és 3. szá mú mel lék let
sze rint jó vá hagy ja.

Az 1., 2. és 3. szá mú mel lék let ben fog lalt bel  -
ső el len őr zé si mun ka terv ben meg ha tá ro zott el -
len őr zé si fel ada tok kal a kép vi se lő-tes tü let az
EL-SZÁM El len őr ző és Szám vi te li Szol gál ta tó
Kft.-t bíz za meg. 

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
Ha tár idő: fo lya ma tos 2013. de cem ber 31-ig

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

183/2012. (XI. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat 2013 – 2016.
év re vo nat ko zó bel ső el len őr zés stra té gi ai ter vét
a ha tá ro zat  mel lék le te sze rint jó vá hagy ja.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 1-jétől 2016. de cem -

ber 31-ig.

8./ Köz sé gi Víz mű meg szün te té se
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy -

han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

184/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
1.) Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Kép vi se lő-tes tü le te a he lyi ön kor mány zat ok ról
szó ló 1990. évi LXV. tör vény 9. § (4) be kez dé -
sé ben és 11. § (1) be kez dé sé ben, va la mint 103.
§ (1) be kez dés c pont já ban biz to sí tott jog kör é -
ben el jár va a Köz sé gi Víz mű In téz ményt 2012.
de cem ber 31. na pi ha tál  lyal jog utód nél kül
meg szün te ti.

2.) A kép vi se lő-tes tü let a Köz sé gi Víz mű ál tal
már ki szám lá zott, de a fo gyasz tók ál tal meg
nem fi ze tett dí ja kat Dömsöd Nagy köz sé gi Ön -
kor mány zat, mint a jog utód nél kül meg szű nő
költ ség ve té si szerv ala pí tó ja jo go sult be szed ni,
a díj kö ve te lé sek ről ren del kez ni.

3.) A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze Zol -
tán jegy zőt és Zsol dos Gáborné gaz da sá gi ve ze -
tőt, hogy az esz kö zök és a for rá sok lel tá ro zá sá ról
és a va gyon át adás le bo nyo lí tá sá ról, a meg szün -
te tett in téz mény 2012. évi költ ség ve té si be szá -
mo ló já nak el ké szí té sé ről gon dos kod jon. 

4./ A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Ben cze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a meg szün te tő ok ira -
tot a Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé re nyújt sa be.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter; dr.
Bencze Zol tán jegy ző és Zsol dos Gáborné gaz -
da sá gi ve ze tő

Ha tár idő: 2012. de cem ber 31-ig

9./ Bu dai An tal Dömsöd, Kunszentmiklósi
út 9. te lek ha tár ren de zé se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

185/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép -

vi se lő-tes tü le te Bu dai An tal Dömsöd, Kunszent-
miklósi út 9. te lek ha tár ren de zé se ügyé ben a
dön tést a kö vet ke ző ülé sé re na pol ja. A kép vi se -
lő-tes tü let ké ri, hogy a kö vet ke ző ülés re ke rül jön
tisz tá zás ra, hogy az 1769 hrsz-ú je len leg ön kor -
mány za ti tu laj do nú te lek ki ala kí tá sá hoz mi lyen
jog cí men és el len té te le zés fe jé ben ke rült sor ko -
ráb ban Bu dai An tal tel ké ből te rü let rész át vé te lére.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán jegy ző
Ha tár idő: 2012. de cem ber 19-ig

10./ Rác ke vei Tűz ol tó ság fenn tar tá sá hoz
hoz zá já ru lás

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

186/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép -

vi se lő-tes tü le te a Rác ke vei Ön kor mány za ti
Tűz  ol  tó  ság mű kö dé sé hez kért 5.918.224 Ft-os
tá mo ga tást 2013. évi költ ség ve tés ében elő re lát -
ha tó lag nem tud ja vál lal ni. Az ön kor mány zat
fenn tart ja, hogy amen  nyi ben 2013. év ben sa ját
for rá sai le he tő vé te szik, úgy ezen dön té sét fe lül -
vizs gál ja, és tá mo gat ja a szer ve zet mű kö dé sét.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

11./ 2013. évi hul la dék szál lí tá si dí jak meg -
ál la pí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 1 nem sza va zat -
tal, 0 tar tóz ko dás mel lett meg al kot ta a kö vet ke -
ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü let ének 19/2012. (XI. 30.) ren de le te

a köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá gi

köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről szó ló
5/2011. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2012. no v. 30. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. ja nu ár 1.

A dön tést érin ti, hogy no vem ber 30-án je lent
meg az új hul la dék gaz dál ko dá si tör vény, amely
ren del ke zé sei fe lül ír ják a hul la dék szál lí tá si dí ja -
kat. Amint ezek pon tos mér té ké ről ér te sü lést
szer zünk, tá jé koz ta tást adunk ró la.

12./ 2013. évi szú nyog gyé rí tés
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy -

han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

187/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 2013. évi szú nyog gyé rí tést a
Csepel-Sziget és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor -
mány za ti Tár su lás sal kö zö sen ké mi ai gyé rí tés
mód sze ré vel kí ván ja meg va ló sí ta ni.

A kép vi se lő-tes tü let a szú nyog gyé rí tés re vo -
nat ko zó te rü let nagy sá gát a kö vet ke zők sze rint
ha tá roz za meg:

– föl di gyé rí tés 200 ha,
– lé gi gyé rí tés 100 ha.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 2013. évi szú nyog gyé rí tés
költ  sé ge i nek fe de ze tét sa ját költ ség ve té sé ből el -
kü lö ní ti.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a pol gár -
mes tert a pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás ra vo -
nat ko zó nyi lat ko zat ki adá sá ra, a föl di és lé gi ir -
tás ra vo nat ko zó te rü le ti ada tok köz lé sé re 

Fe le lős: pol gár mes ter 
Ha tár idő: azon nal

13./ Trak torvá sár lás ról szó ló aján lat
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy -

han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

188/2012. (XI. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a köz ség gaz dál ko dá si fel ada tok
el lá tá sá hoz vá sá rol a Contstar Hun ga ry Kft.-től
(szék he lye: 1036 Bu da pest, Ár pád fe je de lem
út ja 79.)

– egy da rab MTZ 320 trak tort 3.215.500
Ft+ÁFA,

– egy da rab BTL 165 tolólapot 300.000
Ft+ÁFA áron.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes ter az adás vé te li szer ző dés alá -
írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter 
Ha tár idő: azon nal
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A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka -
terv sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2012. de -
cem ber 19.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-
tes tü let nyil vá nos ülé se i ről ké szült jegy ző köny -
vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek a
www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon ol -
vas ha tók. A jegy ző köny vek ol va sá sá ra a Nagy -
köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz -
zá fé rést biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek
meg hí vó it a pol gár mes te ri hi va tal hir de tő táb lá -
ján és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz -
zé. Az ön kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár -
mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det jük ki, és
az ön kor mány za ti hon la pon is köz zé tes  szük.

dr. Bencze Zol tán
kör jegy ző
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A köz ség gaz dál ko dá si kar ban tar tó cso port
ál tal vég zett mun kák rö vid ös  sze fog la lá sát kí -
vá nom köz re ad ni. Au gusz tus 20-ikára meg újult
a Hő si em lék mű a hi va tal előt ti park ban. Mind -
ez kö szön he tő Kecs kés La jos nak és Bődi Jó -
zsef nek, akik köz fog lal koz ta tott ként vesz nek
részt a mun kák ban. A si ke res fel újí tást foly tat -
tuk a Pe tő fi-szo bor nál, és a Pe tő fi-fá nál lé vő
em lék mű nél is. A Pe tő fi té ren Béczi And rás
meg ja ví tot ta a pa do kat, és La ka tos Kár oly mű -
kö dőké pes sé tet te a szö kő ku tat. Saj nos az egyik
pad ról egy hé ten be lül el lop ták az ülő két.

Köz ben a kő mű ves bri gád fel újí tot ta a Szé -
che nyi ut cai bér la kás ké mé nye it, meg erő sí tet -
te az ala po kat. Rész le ges fel újí tást vé gez tünk
a Ha la dás ut cai in gat la nun kon, és a Kos suth
La jos úti eme le tes ház ban is. Par ko lót ala kí -
tot tunk ki a dabi te me tő mel lett. Aka dály men -
tes fel já rót ké szí tet tünk az 1. sz. há zi or vo si
ren de lő höz.

Eköz ben igye kez tünk
rend ben tar ta ni zöld fe -
lü le te ket, amely az idén
job ban si ke rült, hi szen
a la kos ság az idén job -
ban el vé gez te az in gat -
la na előt ti kar ban tar tást.
Ezért köz sé günk az
idén sok kal szebb volt.

Köz fog lal koz ta tot -
tak kal vé gez tük a dabi
ját szó tér, az Esze Ta -
más úti par ko ló és a
CBA előt ti köz park
rend  ben tar tá sát. Ezen -
kí vül mű köd tet tük a
stran  dot és a pi a cot.

Vé gez tünk út ja ví tást is. A Kunszentmiklósi
úton, az At ti la és az Ár pád ut cá ban is. Saj nos a
Sző lők út ja és a Pósa La jos ut ca el ma radt. Kül -
ső cég ká tyúz ta a Nagy ta nyai utat. Grédereztük
a Kos suth L. út ele jét, a Nyár, Iri nyi, és Ma gyar
ut cá kat. Né mi ja ví tást vé gez tünk a Tán csics és a
Bem utcákban.

A dabi óvo dá ban hely re ál lí tot tuk a ké ményt
és ol csó fa tü ze lés sel spó ro lunk a gáz zal, mun -
ka idő ben.

Ezenkí vül vé gez tük na pi fel ada ta in kat. A
köz  ség ben szep tem ber 15-től ön kén tes dol go -
zók ha vi vál tás ban se gí tik a köz te rü le tek tisz -
tántar tá sát.

Ka rá csony ra sze ret nénk fel dí szí te ni köz sé -
gün ket a szo ká sok nak meg fe le lő en.

Kel le mes ka rá csonyt és bol dog új évet kí ván
a cso port ne vé ben:

Var sá nyi An tal

Mit végeztünk az utolsó
beszámoló óta?

Szer kesz tõi
le vél 

Tisz telt Ol va só ink!
A 2013-as nap tá ri év ben is mét le he tő ség

nyí lik a Dömsödi Hír nök elő fi ze té sé re Rich -
ter Gyulánénál a fő pénz tár ban. Ré gi elő fi ze -
tő ink a ki kül dött csek kek be fi ze té sé vel je lez -
he tik szán dé ku kat.

Min den képp be szél nünk kell azon ban ar -
ról a tény ről, hogy az ön kor mány za tun kat is
érin tő gaz da sá gi vál to zá sok mi ként be fo lyá -
sol ják majd a Hír nök lét jo go sult sá gát. Fon tos
le szö gez ni, hogy a Dömsödi Hír nök az
egyet len hír csa tor na, mely a leg több ház tar -
tás ba is el jut. 22 éve töl ti be azon sze re pét,
hogy tá jé koz tat ja ol va só it a fa lut érin tő
aktuális kér dé sek ről, min dig fon tos ér té ke ket
köz ve tí tett, füg get le nül at tól, hogy szí nes
volt-e vagy sem. 

A most meg ho zott vál to zá sok el ső sor ban a
lap kül ső meg je le né sé ben és a ter je del mé ben
lesz nek ér zé kel he tők, azon ban ha vi rend sze -
res sé ge meg ma rad. Tar tal mi vo nat ko zá sá ban
olyan írá so kat kö zöl to vább ra is, me lyek in -
for ma tív hír ér ték kel bír nak. 

Mindannyiónk kö zös ér de ke az elő fi ze té -
sek nö ve lé se és az új ság tény le ges meg vá sár -
lá sa az el áru sí tó he lye ken. 

Vá sá rol ja nak sze ret te ik nek, hoz zá tar to zó -
ik nak Dömsödi Hír nök éves elő fi ze tést!

Vass Ilo na fe le lős szer kesz tő és 
fe le lős ki adó 

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat,
Dr. Bencze Zol tán kör jegy ző

szer kesz tői el ér he tő ség: 
vassilona@citromail.hu

Folytatás az előző oldalról.
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat a
3/2012. (II. 17.) ön kor mány za ti ren de let 33. §
(1) be kez dé se alap ján az aláb bi pá lyá za ti fel hí -
vást te szi köz zé:

Pá lyá za ti fel hí vás
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te nyil vá nos pá lyá za tot hir det a
dömsödi 1525/2 hrsz-ú, ter mé szet ben Dömsöd,
Szé che nyi ut cá ban lé vő sport csar nok meg ne ve -
zé sű in gat lan bér le té re.
1./ Az in gat lan főbb ada tai:
hasz ná la ti mód ja: sport csar nok
az in gat la non lé vő épü le tek: sport csar nok
az épü le tek mű sza ki ál la po ta: az épü let 2001-
ben ke rült át adás ra, mű sza ki ál la po ta ki vá ló.
Bő vebb in for má ció a pol gár mes te ri hi va tal mű -
sza ki cso port ján Var ga Lász ló fő ta ná csos tól
kér he tő (Tel.: 06-24-523-134)
2./ A pá lyá zat be nyúj tá sá nak és el bí rá lá sá -
nak fel tét elei:

A pá lyá za to kat írás ban két pél dány ban kell
be nyúj ta ni Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri
Hi va ta lá ba (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.).

A pá lyá za to kat a kép vi se lő-tes tü let a Gaz da -
sá gi és Mű sza ki Fej lesz té si Bi zott ság és az Ok -
ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le -
mé nye alap ján bí rál ja el. A kép vi se lő-tes tü let te -
kin tet tel ar ra, hogy ön kor mány za ti köz fel adat-
el lá tás ról van szó, bér le ti díj fi ze té sét nem kö ti ki.  

A kép vi se lő-tes tü let  elő ír ja, hogy a pá lyá zó -
nak vál lal nia kell, hogy a lé te sít ményt sport csar -
nok ként üze mel te ti, to váb bá hogy a lé te sít mény -
ben fo lya ma to san biz to sít ja a Gróf Szé che nyi Ist -
ván Ál ta lá nos Is ko la ta nu ló i nak, hogy a min den -
na pos test ne ve lés ke re té ben a test ne ve lé si órák
foly ta tá sá hoz a ta ní tá si idő alatt a lé te sít ményt
igény be ve gyék. A test ne ve lé si órák biz to sí tá sá -
hoz az ön kor mány zat 2013. év ben költ ség ve té si
tá mo ga tást biz to sít. Amen  nyi ben az ál ta lá nos is -
ko la in téz mény fenn tar tó ja a test ne ve lé si órák
biz to sí tá sá hoz té rí tést fi zet, úgy an nak ös  sze ge az
ön kor mány zat e cé lú tá mo ga tá si ös  sze gét csök -
ken ti. A kép vi se lő-tes tü let az ös  szes sé gé ben leg -
ked ve zőbb aján la tot te vő fél lel köt bér le ti szer ző -
dést. A nyer tes pá lyá zó nak az in gat lant sport köz -
pont ként a fen ti fel té te lek el fo ga dá sá val kell üze -
mel tet nie a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek biz to sí tá sá val. A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
ma gá nak azt a jo got, hogy a pá lyá za ti el já rást
ered mény te len nek nyil vá nít ja, és egyik pá lyá zó -
val sem köt szer ző dést. Ez utób bi eset ben  kár -
igén  nyel a pá lyá zó nem lép het fel. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
2012. de cem ber 14.
El bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. de c. 19.
Szer ző dés kö tés: 
2013. ja n. 1-jétől 1 éves ha tá ro zott idő tar tam ra.
3./ A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó pon tos meg ne ve zé sét,
– a ki írás ban sze rep lő pá lyá za ti fel té te lek el fo -
ga dá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot,

– a pá lyá zó el kép ze lé se it az in gat lan hasz ná la -
tá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó an.
Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. no vem ber 29.

A té li hó na pok ban (de cem ber, ja nu ár, feb ru ár)
csak a szán tó föl di nö vény ter me lés sel, sza bad föl di
ker tész ke dés sel fog lal ko zók nak nincs fel ada tuk.
Ezek a hó na pok a pi he nés, fel ké szü lés a jö vő év re
és az el múlt év ta pasz ta la ta i nak a szám ba vé te le, a
szük sé ges ta nul sá gok idő sza ka, il let ve a ha té ko -
nyabb ter me lés hez e ta pasz ta la tok hasz no sí tá sa.

A ré gi ma gyar köz mon dás is azt tart ja, hogy a
„jó pap is hol tig ta nul”, és ez igaz a gaz dál ko dók -
ra, ker tész ke dők re is.

Mint min den egyéb, az utób bi év ti ze dek ben
na gyon sok min den meg vál to zott a me ző gaz da -
sá gi ter me lés ben is, de nem csak a ter me lés, ha -
nem emel lett a vi dé ki élet fel té te lek is gyö ke re sen
át ala kul tak.

E so rok író ja, aki már túl van a het ve nen, bi zony
csak cso dál ko zik, hogy men  nyi re meg vál to zott a
vi lág, és ezen be lül a fa lu si la kos ság, a „pa raszt ság”
élet kö rül mé nyei. Ma már nem is be szél he tünk pa -
raszt ság ról, mert már nincs is ilyen, il let ve né ha
mint jel zőt hasz nál ják, és ezt a mi kor osz tá lyunk
sér tés nek ve szi. Ré gen a vi dé ki la kos ság, a fal -
vakban, köz sé gekben, ta nya vi lág ban la kók szin te
tel jes egé szé ben a föld meg mun ká lá sá ból, ál la tok
tar tá sá ból él tek. Vol tak a köz ség ben a me ző gaz da -
sá gi ter me lést ki szol gá ló, az ak ko ri ter me lő esz kö -
zö ket ja ví tó ipa ros em be rek, mű he lyek, úgy mint
ko vács, bog nár, ká dár, kö tél gyár tó stb. Em lék szem,
hogy vit tük a ko vács mű hely be a szántó eke va sakat
élez ni, sze ke ret ja ví ta ni, lo va kat pat kol ni és egyéb
me ző gaz da sá gi esz kö zö ket ja ví ta ni. A fa lu si la kos -
ság nak nagy ré sze ide ha za a köz ség ben dol go zott,
bi zony né ha ke mény fi zi kai mun kát vég zett, mint
pél dá ul a ga bo na ara tás, de a föld mun ka sem volt
kön  nyű, va la mint az ál la tok gon do zá sa is fo lya ma -
tos ke mény mun ka volt télen-nyáron.

A fej lő dés nek, az em be ri mun kát ki vál tó, meg -
kön  nyí tő gé pek nek, az új me ző gaz da sá gi ter me lé -
si tech no ló gi á nak örül ni kell (a bi zo nyos ne ga tív
je len sé gek el le né re is), mert ez így van vi lág szer -
te, és mi sem le he tünk ki vé te lek. A ter me lé si fel té -
te lek és a vi dé ki la kos ság élet le he tő sé ge na gyon
meg vál to zott. Úgy ér zem, hogy a mai glo bá lis, lé -
lek te len vi lág ban a két ke zi ter me lő mun ka be csü -
le te is na gyon le ér té ke lő dött.

Nagy ra be csü löm a mai fi a tal ság szel le mi, tech -
ni kai tu dá sát, az elekt ro ni ka, mik ro elekt ro ni ka, a
mo dern vi lág vív má nya it, amit egy ben cso dá lok,
de saj nos azt kell ta pasz tal nom, hogy e fo lya ma -
tok nak van ne ga tív ha tá sa. Az em be ri, csa lá di kap -
cso la tok is tel je sen át ala kul tak, egy re rit káb bak a
csa lá di ös  sze jö ve te lek, ba rá ti tár sa sá gok, mert ott
van az internet, a min dent tu dó okoste le fon meg a
lel kün ket mér ge ző te le ví zió, ahol az a me nő mű -
sor, ahol az er kölcs te len sé get, erő sza kot lát hat juk
meg az ide gen nyel vű ének lé se ket. Nagy öröm
szá mom ra (és még gon do lom van nak egy pá ran),
hogy vég re lát ha tunk a „Du na” te le ví zi ó ban ré gi
szép ma gyar ha gyo má nyo kat, tán co so kat, éne ke -
se ket. Nem va gyok az új dol gok el len sé ge, de sze -
rin tem a ré gi ma gyar ha gyo má nyo kat is ápol ni

kell, és a múl tun kat nem sza bad el fe lej te ni. Ezek
után azért néz zük, hogy most a té li hó na pok ban
mi is a gaz dál ko dók nak és ker tész ke dők nek az ak -
tu á lis te en dő je.

Mint már az elő ző ek ben ír tam, most az év le zá -
rá sá val azért ér de mes ös  sze gez ni az el múlt évi ter -
me lés ta pasz ta la ta it, és ab ból le von ni a ta nul sá go -
kat, hogy azt a jö vő év ben hasz no sít has suk. Saj -
nos a kör nye ze tem ben is ta pasz ta lom, hogy egy re
több a meg mű ve let len kert, föld, pe dig e vál sá gos
és rend kí vül el lent mon dá sos vi lá gunk ban, a rom ló
meg él he té ssel, mun ka nél kü li ség gel küz dő vi lá -
gunk ban meg le het ne ter mel ni a  a zöld ség és gyü -
mölcs szük ség le tünk je len tős ré szét, és nem kel le -
ne a nagy be vá sár ló köz pont ok ban vá sá rol ni.

Most pe dig egy konk rét pél dát kí vá nok meg -
em lí te ni, ami ért le het, hogy nem min den he lyi ve -
ze tő fog örül ni. Itt la kom a Sport csar nok mel lett,
és itt van egy je len tős sza bad te rü let, amit már
több éve a gyom, a gaz ver föl. Jön nek a köz mun -
ká sok, és ha már na gyon nagy a gaz, le ka szál ják,
le ta ka rít ják éven te több ször is – ami nem kis költ -
ség be ke rül het.

Mi len ne, ha a te rü le ten bur go nyát vagy egyéb
zöld ség fé lét, vagy eset leg ku ko ri cát ter mel né nek?
Ami kor még ál ta lá nos is ko lá ba jár tam, de még azt
kö ve tő en is, min dig volt az is ko lá nak gya kor ló -
kert je, ahol a di á kok dol goz tak és ter mel tek. Nem
is me rem a mos ta ni is ko lai sza bá lyo kat, tör vé nye -
ket, de ha van hoz zá szán dék, ak kor azt most is
meg le het ne és kel le ne ol da ni, hogy ne a gyom
ural kod jon ezen a te rü le ten.

A té li hó na pok ban kell fel ké szül nünk a  ko ra ta -
va szi, ta va szi mun kák ra. Ha van rá le he tő sé günk,
már most meg vá sá rol hat juk a ter me lés hez szük sé -
ges anya go kat, fő ként a ko ra ta va szi műt rá gyá zás -
hoz a nit ro gén tar tal mú mű trá gyát. A ker ti esz kö -
zöket, szer szá mokat, kis gé peket, fű nyí rót és
egyéb ja ví tás ra vá ró esz kö zö ket most néz zük át és
ja vít suk meg, hogy  ha jön a ta vasz, ak kor azo kat
gond nél kül ve hes sük hasz ná lat ba. Akik ál lat tar -
tás sal is fog lal koz nak, azok nak a té li hó na pok ban
még na gyobb oda fi gye lés sel kell el lát ni az ál la to -
kat, mert be fagy hat az ita tó edény be, vá lyú ba a
víz. Ugyan csak oda kell fi gyel nünk az ál la tok he -
lyé re, az ólak ra, le he tő leg a túl hi deg től véd jük az
ál la ta in kat, fő ként a ba rom fi a kat véd jük a hu za tos
ólak tól, be kell csuk ni az ab la ko kat.

A fen ti e ken kí vül is azért van még te en dő a ház
kö rül, ép pen e so rok írásakor esik a hó, és el kell ta -
ka rí ta ni az ut cai jár dá kat és az ál la tok hoz ve ze tő
uta kat. Ugyan csak fon tos a ko mo lyabb fa gyok be -
áll tá val a jár dák jég men te sí té se, il let ve a szük sé ges
csú szás gát ló anya gok, fű rész por stb. ki szó rá sa,
hogy le he tő leg előz zük meg a bal ese te ket.

Be fe je zé sül min den ked ves ol va só nak, gaz dál -
ko dó nak, ker tész ke dő nek jó év zá rást, jó egész sé -
get, kel le mes ka rá cso nyi ün ne pe ket és si ke rek ben
gaz dag új esz ten dőt kí vá nok.

Tóth Ist ván
nyug dí jas me ző gaz dász

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2012. év december hó
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A Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány -
zat ál tal meg pá lyá zott és el nyert
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-
0410 szá mú „Prog ram a dömsödi la ko -
sok egész sé gi hely ze té nek ja ví tá sára”
meg ne ve zé sű pá lyá za tá nak ke re té ben: 

No vem ber 8-án dr. Csa pó Krisz ti na
tar tott elő adást az is ko lá sok nak Ak tí van
a la ká son kí vül, il let ve Fel nőtt ko ri ve szé -
lyek a ti ni kor kü szö bén cím mel.

Az alsó tagozatos gyer me kek nek ki -
emel ten be szélt az ak tív moz gás  je len tő sé gé ről, mely ál tal so kat te he tünk
tes ti és szel le mi ép sé günk, egész sé günk meg őr zé sé ért. A rend sze res és
ak tív moz gás fej lesz ti és erő sí ti az iz mo kat, ja vít ja a lég zést, csök ken ti a
stresszt és nö ve li az agy vér el lá tá sát, mely ál tal jobb az em lé ke zés. Rész -
le te sen ki tért a he lyes táp lál ko zás ra és a ká ros szen ve dé lyek ke rü lé sé re.
Ki emel te a meg fe le lő men  nyi sé gű al vás fon tos sá gát is.

A fel ső ta go za to sok fe gyel me zet ten fi gyel tek a dok tor nő jótanácsaira,
me lyek a fel nőtt ko ri prob lé mák ról nyúj tot tak bő vebb fel vi lá go sí tást. Ki -
tért a diszkó ve szé lye i re, az ivá szat, a szex, a do hány zás és a facebook
okoz ta ár tal mak ra. Az al ko hol fo gyasz tá sa meg vál toz tat ja az em ber ter -
mé sze tét, bü dös és még drá ga is. A par tidro gok szin tén drá gák, füg gő sé -
get okoz nak, és rá adá sul nem tud ni, mi lyen ár tal mas anya go kat tar tal -
maz nak, ami akár ha lált is okoz hat. A fék te len szex, a part ne rek gya ko ri
vál to ga tá sa abszolút me leg ágya a ne mi úton ter je dő szám ta lan fer tő zés -
nek, ne mi be teg ség nek. Ezért az óv szer hasz ná la ta erő sen ja val lott.

Vé gül az interneten le sel ke dő ve szé lyek ről be szélt a dok tor nő. A
csetelős kö zös sé gi ol da la kon so sem tud hat juk, hogy kik kel érint ke zünk,
ki ül a má sik ol da lon, ki fi gyel min ket, és ki mi lyen cél lal hasz nál ja fel
sze mé lyes ada ta in kat vagy meg osz tott gon do la ta in kat.

A fel nőt tek szá má ra a jel lem ző be teg sé gek (ma gas vér nyo más, cu kor,
ma gas koleszterin…) is mer te té sé ről és azok meg elő zé sé ről be szélt hosz  -
sza san a dok tor nő. Szin te min den be teg ség meg elő zé sé ben nagy sze re pet
kap a he lyes táp lál ko zás (meg fe le lő éte lek el ké szí té se, fo gyasz tá sa), a fi -
zi kai ak ti vi tás fon tos sá ga és az ál lan dó el len őr zés.

De cem ber 5-én Ősz Gyu la tar tott elő adást El ső se gély nyúj tás és bal -
eset-meg elő zés  gyer me kek ré szé re cím mel.

Az elő adás tar tal maz ta a ke rin gés meg ál lás (kli ni kai ha lál) fo gal mát,
an nak leg gya ko ribb oka it. Esz mé let len ség, lég zés je le i nek vizs gá la tát –
át jár ha tó lég utak biz to sí tá sát esz köz nél kül, sta bil ol dal fek vés lét re ho zá -
sát, se gély hí vás  és mell ka si komp res  szió he lyes tech ni ká ját, va la mint
mes ter sé ges  lé le gez te tést.

A pá lyá zat elő adás so ro za ta ez zel vé gé hez ért. A szer ve zők és ren -
de zők ne vé ben bí zunk ab ban, hogy va ló ban el gon dol kod nak az em -
be rek egész sé gük fon -
tos sá gá ról, és ap ró lé -
pé sen ként tesz nek is
an nak ja ví tá sá ért.

-V.I.-  
A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410

„Program a dömsödi lakosok egészségi
helyzetének javítására” c. pályázat
november–decemberi elõadásai:
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Örömmel tudatjuk elsősorban a résztvevőkkel, valamint a község
vezetőivel és minden érdeklődővel, hogy a Dezső Lajos AMI 2010-2012
között futó uniós Grundtvig projektjét sikeresen zárta az intézmény. A
projekt során dömsödi felnőttek két éven keresztül hetente táncórák,
kézműves foglalkozások, filmvetítések, irodalmi elemzések segítségével,
munkáik feldolgozásával digitális ismeretekre tettek szert, megtanultak
blogolni, kezelni a Moodle felületet, videókat készíteni, szkennelni, és
nem utolsósorban nemzetközi kapcsolatokra tettek szert. A projektben a
következő személyek vettek részt: Mihó Diána, Mihóné Surányi Erzsé-
bet, Csiszárné Stefánovics Kinga, Csiszár Géza, Nagy László, Horváth
Balázs, Perger Éva, Nagy Sebastián, Gerenday Éva, Takács Tiborné,
Miskolczi Beáta, Guba Anita, Jancsó Attiláné, Pékné Fekete Ildikó. A pro-
jekt az iskolaigazgató, Köntös Ágnes nagyfokú közreműködésével és
támogatásával, valamint a MOStart NKKE (Bajzák István) asszociációs
szerepével bonyolódott le. A projektet Varga Anett koordinálta. 

A két évet lezáró jelentést a Tempus Közalapítvány elfogadta, és na -
gyon megdicsérte a csapatot. Részletek a zárójelentésből:

„Rendkívül gazdag program valósult meg az együttműködés során,
mind a projekt-találkozók alatt, mind azok között. A partnerek a kitűzött
célokat maradéktalanul teljesítették, a tervezett projekt termékeket meg-
valósították. (...) Különösen értékelendő, hogy a partnerek a találkozók

között is heti rendszerességgel találkoztak felnőtt tanulóikkal különböző
aktivitásokat végezve. A magyar intézmény (...) számos területen „túltel-
jesítette” a számára előírt feladatokat.”

„A felnőtt tanulókat aktívan bevonó együttműködés rendkívül jó
hatásúnak bizonyult: a résztvevők nem csak az IKT eszközök sokoldalú
felhasználásában szerezhettek jártasságot, hanem számukra is vonzó
tevékenységek során nemzetközi tapasztalatcserére is módjuk nyílt egy
mindannyiukat érintő témában.”

„A beszámoló nagyon részletesen és meggyőzően mutatja be mindazon
tevékenységeket, amelyeket az értékelés és nyomon követés érdekében
végeztek. Ez alapján megállapítható, hogy az együttműködés tudatos ter-
vezés és folyamatos önellenőrzés mentén zajlott, a tapasztalatokat a
továbbiak során beépítették. Az eredmények másokkal való megosztása
számos csatornán keresztül, változatos módon történt – ráadásul az
intézményi kereteken jóval túlmutatóan. Különösen jó, hogy a magyar
partner szinergiát tudott teremteni egyéb folyamatban levő LLP projek-
tekkel, ami még hatékonyabbá tette az ismeretek, tapasztalatok átadását.”

Kedves résztvevők és intézményvezetés! Köszönjük mindenkinek az
együttműködést, a lelkes hozzáállást és a támogatást! Ügyesek voltunk,
indulhat a következő nemzetközi projekt!

Varga Anett koordinátor, a Dezső Lajos AMI képzőművész tanára

AAAA    DDDDeeeezzzzssssõõõõ    LLLLaaaajjjjoooossss    AAAAMMMMIIII     GGGGrrrruuuunnnnddddttttvvvviiiigggg    pppprrrroooojjjjeeeekkkktttt jjjjeeee

No vem ber 23-án a Dömsödi Mű vé sze ti Na pok meg nyi tó ját tar tot tuk a
ze ne is ko la épü le té ben. A ren dez vé nyen Bencze Ist ván pol gár mes ter úr
kö szön töt te a meg je len te ket, majd a szín já ték tan sza kos nö ven dé ke ink
ad tak elő őszi vers etű dö ket. Ez után a ze ne is ko lá sok mű so ra kö vet ke zett.

Nagy örö münk re szol gált, hogy Simonidesz Ko vács Haj nal ka el hoz ta
fest mé nye it az is ko lánk ba. De cem ber 14-ig az al ko tá sok meg te kint he tők
a fo lyo só-ga lé ri án.

Az est be fe je zé se kép pen a szü lők ál tal ho zott fi nom sü te mé nyek kel és te -
á val ked ves ked tünk ven dé ge ink nek. Kö szö net min den ki nek a fá ra do zá sért.

Más nap, no vem ber 24-én nép tánc és tár sas tánc tan sza kos nö ven dé ke -
ink tar tot tak be mu ta tót. Kö szön tőt mon dott Var sá nyi An tal al pol gár mes -
ter úr. A nép tán co so kat Bagi Fe renc, a tár sas tán co so kat Mihó Di á na pe da -
gó gus ké szí tet te fel. A tán cok mel lett a Ju és Zsu Tár su lat elő adá sá ban is
gyö nyör köd het tünk. Kö szön jük!

A ha rap ni va ló ról a szü lők gon dos kod tak: hoz ták a fi no mabb nál fi no -
mabb éte le ket, sü te mé nye ket. A tel jes ség igé nye nél kül sze ret nénk fel so -
rol ni és köszönetet mondani az aláb bi ak ban azok nak a sze mé lyek nek és
szer ve ze tek nek, akik se gít sé get nyúj tot tak is ko lánk nak ab ban, hogy a XII.
Dömsödi Mű vé sze ti Na po kat is mé tel ten meg tart hat tuk.

Kö szön jük a se gít sé get:
Klszák Ta más pol gár őr pa rancs nok és a Dömsödi Pol gár őr ség, Sza bó

Pálné, Hor váth Zi ta, Riszter Ág nes, Spinyhért Ibo lya, Tóthné Is pán Ilo na,
Gerenday Éva és Új Óvo da – de ko rá ció, Faragóné Pádár Tün de, Is pán
Kar ina, Nagy Lász ló, Bene Jánosné, Tarr Istvánné és a Kony ha dol go zói.

Tom bo la, zsák ba macs ka fel aján lá sok:
VAS ÉS FÉM Kft., Ko lom pár La jos és csa lád ja, Mihó György, Mihó

Györgyné, Ke resz tes Já nos és csa lád ja, CS-Z ÉPGÉP Kft., Fa ra gó At ti la,
Kiss Zol tán, Mizsei Beáta – MIZSI Élel mi szer, Bődi Endréné – Li la Sö rö -
ző, Picard An csa („ho lisz ti kus” koz me ti ka, Át ri um Üz let ház), Ko vács
Zoltánné Pa pír-, Író szer- és Nyom tat vány bolt, Ko vács Zol tán Élel mi szer
– Ve gyes bolt, Ács József, Perger Já nos Barkács- és Fes ték bolt, Ha va si Ist -
ván Kutya-Macskaeledel, „Még 1000 Év Dömsödért” Egye sü let Köz -
hasz nú Szer ve zet, ifj. Pék Já nos és csa lád ja, Rüsics Ist ván – Universum

GSM, dr. Ka to na Ág nes, Mihó Di á na, Sipos Sö rö ző, Sipos Ve gyes bolt,
id. Bélavári Ti bor Élel mi szer Disz kont, Gyivi Já nos, Gyiviné Szé kely Il -
di kó – Vi rág üz let, Var ga Ani kó és csa lád ja, Szűcsné Surnyák Di á na, Tarr
Lász ló, Jancsó At ti la és csa lád ja, Matus Alexandra és csa lád ja, Kudar
Zsolt és csa lád ja, Ambruska Jó zsef és csa lád ja, Ta kács Zi ta és csa lád ja,
Klinkó Anett HOLI-SUN, Matula Gab ri el la – Nail Designer, Bur ján And -
rás At ti la – Bur ján hús, H. KO VÁCS TRANS KFT., Belencsik csa lád,
Csör gő Ist ván és csa lád ja, Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz -
pont, Kék Du na Ven dég lő, Dabi Ve gyes bolt, Floyd-Line Kft., Mát rix
Szép ség stú dió, Csi nos és Tár sa Bt. 

…és nem utol sósor ban még egy szer kö szön jük a ked ves szü lők sü te -
mény- és hi deg tál-fel aján lá sa it.                          A mű vé sze ti is ko la ta ná rai

Az in téz mény ve ze tő je ként sze ret ném tá jé koz tat ni a ked ves ol va só -
kat, hogy 2013. ja nu ár 1-jé től az ön kor mány za ti is ko lák fenn tar tó ja az
ál lam lesz. A De zső La jos Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la a Rác ke vei Tan -
ke rü let hez tar to zik majd.

Min den ki nek tud nia kell, hogy ami kor 2005-ben az alap fo kú mű vé -
szet ok ta tást ki vet ték a kö te le ző ön kor mány za ti fel ada tok kö zül, sok
mű vé sze ti is ko la meg szűnt. A dömsödi ön kor mány zat fon tos nak tar tot -
ta, hogy a köz ség ben mű köd jön ez a „szol gál ta tás”, így, mond hat ni, az
utol só pil la na tig küz dött az is ko lán kért.

Itt, nyil vá no san sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Dömsöd volt és je -
len le gi ve ze tő i nek a ma gam, a pe da gó gu sok, a dol go zók – és nem utol -
só sor ban a nö ven dé ke ink ne vé ben azért, hogy a mű vé sze ti is ko lát
meg tar tot ták. Úgy gon do lom, hogy a ma ga szint jén az is ko la is hoz zá -
já rult ah hoz, hogy a te le pü lés kul tu rá lis-mű vé sze ti éle tét gaz da gít sa. A
köz ség a jö vő ben is szá mít hat a mű vé sze ti is ko lá ra, hi szen re mé nyeink
sze rint meg ma ra dunk és ITT ma ra dunk. Nö ven dé ke ink zök ke nő men -
te sen fog ják meg él ni az át vé telt, és már ja vá ban ké szül nek a 2013-ban
meg ren de zés re ke rü lő me gyei és or szá gos ver se nyek re.  

Kö szö net tel:                                                         Kön tös Ág nes igaz ga tó

AAAA    DDDDeeeezzzzssssõõõõ    LLLLaaaajjjjoooossss    AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú    MMMMûûûûvvvvéééé    sssszzzzeeeetttt     iiii     IIIIsssskkkkoooollllaaaa
nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbeeeerrrriiii     hhhhíííírrrreeeeiiii
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Az Ön KöBE partnere:
Dömsödi Általános Ipartestület

Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.

tel./fax: 06 24 435 416,   06 70 318 6325
e-mail: ipartestulet.d@pr.hu

Csökkentse havi kiadásait!
Válassza a KöBE-t,

és a tudatos vezetõ kedvezménnyel 
csökkentse tovább GFB díját!

Kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítása mellé kössön
PARKOLÁS BIZTOSÍTÁST!

TEMETKEZÉS

Madarász András
06-30-325-91-60

2344 Dömsöd

Református temető
Állandó, éjjel-nappali ügyelet

06-30-257-04-03
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No vem ber 10-én, szom ba ton lel kes fel nőt tek
és gyer me kek né pe sí tet ték be a Petrovics por tát.
Dömsödön el ső ként ke rült meg ren de zés re a
Márton-napi vi ga da lom, a Gye rmek ba rát Egye  -
sü  let és a Dömsöd-Apaj Gyer mek jó lé ti és Csa -
lád se gí tő In téz mé nyi Tár su lás szer ve zé sé ben.  

Már ton-na pi szim bó lum a li ba, il let ve szá -
mos idő jós lás, va la mint pa rasz ti ha gyo mány
kö  tő dik eme nap hoz.

Hogy mi ként kap cso ló dik a li ba Szent Már -
ton hoz? Nos, a le gen da sze rint, mi kor 371-ben
Tours püs pö ké vé sze ret ték vol na meg vá lasz ta -
ni, erős til ta ko zá sá ban egy libaólban pró bált el -
rej tőz ni. Ám a lu dak han gos gá go gá suk kal el -
árul ták őt…

Idő jós lat ok is kö tőd nek eh hez az idő szak hoz:
„Már ton nap ján, ha a lúd jég re áll, ak kor ka rá -
csony kor víz ben po rosz kál. Ha jó ked vű Már ton,
ke mény tél lesz, bo rús Már ton bo ron gós tél.” A
li ba mell csont já ból is kö vet kez tet tek az idő já -
rás ra, ha a csont fe hér és hos  szú volt, ak kor ha -
vas te let jel zett, ha pe dig bar na és rö vid, ak kor
az sá ros te let ígért.

Az új bor is ki forr Már ton nap já ra, ezért
mond ják, hogy „A bor nak Már ton a bí rá ja”.

Már ton ün ne pe a té li év ne gyed kez dő nap -
ja, míg a pa rasz ti gaz da sá gok ban az ősz vé gét
je len tet te. A 40 na pos ad ven ti böj töt meg elő -
ző utol só nap, mikoris meg en ge dett a jó ízű
fa la to zás, evés-ivás. Ezen a na pon rend sze re -
sek vol tak a la ko mák, bá lok, vá sá rok, ahon -
nan sem a li ba fo gás, sem az új bor nem hi á -
nyoz ha tott.

Dömsödön a vigadalomban li ba te per tő, li ba -
zsí ros ke nyér, libasüti és for ró tea vár ta a részt -
ve vő ket. Az 5. b osz tá lyo sok di na mi kus nép -
tánc cal szí ne sí tet ték a prog ram sort, majd Babity
Mi si 2. osz tá lyos ta nu ló tü ne mé nyes vers mon -
dá sá val bű völ te el a kö zön sé get. Bár ki ki pró bál -
hat ta, mi lyen le het li ba tol lal le ve let ír ni, vagy
ho gyan le het „li bát töm ni”.

Szó esett ar ról is, mi ként kö tő dik Szent Már -
ton Dömsödhöz:

„A dömsödi ka to li kus  temp lom (1928) vé dő -
szent je: Szent Már ton.

A le gen da sze rint ró mai lovaskatona ko rá -
ban egy di der gő kol dust meg szán va, kard já val
ket té vág ta kö pe nyét és az zal ta kar ta be. Ál má -
ban a kol dus Krisz tus ként je lent meg ne ki.

Ezt a mo men tu mot fes tet te meg Szokol
Willibárd (nem zet kö zi leg el is mert fes tő mű vész).
Ez a  kép je len leg a temp lom kó ru sán ta lál ha tó.

A plé bá nia bé lyeg ző jén ugyan csak Szt. Már -
ton lát ha tó lo von ül ve, aho gyan kö pe nyét kard -
dal vág ja szét a koldusnak. A dömsödi gyü le ke -
zet no vem ber 11-én, Már ton nap ján, il let ve az
ah hoz leg kö ze lebb eső va sár nap tart ja a temp -
lom bú csú ját, Szt. Már ton tisz te le té re”.

Vá sá ri han gu la tot va rá zsolt az ud var ra az a
né hány kéz mű ves és osz tály, akik mun ká i kat
köz szem lé re ki ál lí tot ták.

A ren dez vény szer ve ző i nek ügyes sé ge, kre a -
ti vi tá sa, va la mint a részt ve vők ér dek lő dé se tet te
em lé ke ze tes sé ezt a dél előt töt.

Kö szö net a tá mo ga tók anya gi és ter mé szet -
be ni fel aján lá sa i ért, mun ká ju kért és rész vé te -
lük ért, mely nél kül nem jö he tett vol na lét re a
ren dez vény.

A tá mo ga tók: Gyer mek ba rát Egye sü let tag -
jai, Még 1000 év Egye sü let, Te le pü lés gaz dál ko -
dás kar ban tar tó cso port ja, Pe tő fi Em lék mú ze -
um, 5. b osz tály ta nu lói, Babity Mi hály, Ko -
vács né Bor za Or so lya, Gu lyás Gá bor, Lász ló
Esz ter, Var sá nyi An tal.                                      -V.I.-

Márton-napi vigadalom 
a Petrovics háznál...

Dabas-Gyón : Döm söd 0 : 0
A jó já ték erőt kép vi se lő el len fél el len jó ered -

mény nek szá mít az ide gen ben el ért dön tet len.

Döm söd : Tá bor fal va 2 : 0 (0 : 0)
Ne he zen szer zett ve ze tést csa pa tunk, de a vé -

ge biz tos győ ze lem a sze ré nyebb ké pes sé gű el -
len fél lel szem ben. 0 : 0-nál Ba lázs 11-est vé dett.
A má so dik fél idő ben Végh G. egy szög let után
fe jel te a lab dát az el len fél ka pu já ba, majd a Fe -
hér vá ri buk ta tá sá ért meg ítélt bün te tőt Ba lázs
ér té ke sí tet te.

Rác ke ve : Döm söd 3 : 2 (2 : 1)
A dömsödi gó lo kat Cson tos és Ba lázs 11-

esből sze rez ték. Pa pír for ma ered mény szü le tett,
de ki csit pon to sabb és fe gyel me zet tebb já ték
ese tén leg alább az egy pon tot el hoz hat tuk vol na.

Bu gyi : Döm söd 0 : 1 (0 : 0)
Pa lo tai gól já val fon tos győ zel met ara tott csa -

pa tunk.

Döm söd : Gyál 3 : 0 (1 : 0)
Döm söd, 50 né ző
Já ték ve ze tő Né meth (Oláh, Zsi ga)
Döm söd: Ba lázs I. – Fa ra gó, Taskovics, Ke -

le men, He ge dűs – Turcsán, Agócs, Fehérvári –
Pa lo tai, (Ki rály 69’), Cson tos, (Ba logh, 64’)
Végh (Sza bó L. 77’). Edző: Ha lász Gyu la.

Ki egyen lí tett me zőny já ték után több hely ze te
volt csa pa tunk nak. A 39. perc ben meg sze rez te a
ve ze tést a Döm söd. A gyáli ka pus nagy vé dé se
után Fa ra gó he lyez te a lab dát a há ló ba. A má so -
dik fél idő ben Cson tos tört a ka pu ra. A ki ve tő dő
ka pus el ér te Cson tos lá bát, ezért a já ték ve ze tő

11-est ítélt. A bün te tőt Ba lázs ér té ke -
sí tet te. Ez után az egész csa tár sor le cse ré lés re
ke rült. Pa lo tai és Végh ese té ben már meg szok -
tuk. A so kat haj tó Cson tos el fá radt. A he lyé re
be állt Ba logh Vik tor még lőtt egy gólt. A vé gén
Sza bó La ci nak is volt egy hely ze te, de saj nos ki -
ma radt.

A me zőny leg jobb ja Fa ra gó Gá bor volt.
Ezen a mér kő zé sen di csér he tő az egész csa pat.

Ki kell emel ni Ba lázs ka pus tel je sít mé nyét,
aki az őszi idény ben 5 gólt szer zett.

A csa pat az el vá rá sok fö lött tel je sí tett. Ös  sze -
sen két ve re sé get szen ve dett el. A me zőny na -
gyon ki egyen lí tett. Az el ső tíz bár me lyi ke le het
baj nok. A leg na gyobb esé lye a ki vá ló já té kos ál -
lo mán  nyal ren del ke ző Tak sony csa pa tá nak van.

Var sá nyi

7. helyen zárta az õszt labdarúgó csapatunk
SSSSPPPPOOOORRRRTTTTHHHH ÍÍÍÍ RRRREEEEKKKK     ••••     SSSSPPPPOOOORRRRTTTTHHHH ÍÍÍÍ RRRREEEEKKKK
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No vem ber 24-én nyílt na pot tar tott a Kis her ceg Gye rek ház. Eb ből
az al ka lom ból ke res tem fel és be szél get tem a gye rek ház szak mai ve -
ze tő jé vel, Biricz Már tá val, va la mint a gye rek ház ko or di ná to rá val,
Csányiné Laczó Ju dit tal.

A Biz tos Kez det Gye rek ház prog ram egy tel je sen új, or szá gos in -
téz mény rend szert je lent. Ennek tagja a „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület által életre hívott Kisherceg Gyerekház, mely 2011-ben
nyitotta meg kapuit Dömsödön.   

– Mit nyújt hat ez az in téz mény a ki csik nek, és mit nyújt szü le ik nek?
– Biricz Már ta: A Biz tos Kez det prog ram 0-5 éves ko rig szól. Te -

le pü lé sünk sa já tos sá ga, hogy már 3 éves kor tól óvo dá ba me het nek a
gye re kek. Így ná lunk job bá ra 0-3 éves ko rú gyer me kek kel lá to gat nak
ide a szü lők, il let ve szü net ben az óvo dá so kat is be hoz zák.

A hét min den nap ján ter ve zett fog lal ko zá sok kal vár juk lá to ga tó in -
kat, pl. hét főn a moz gás fej lesz té sen van a hang súly. Gyógy tor nász,
ko rai fej lesz tő jön. Irá nyí tott já té ko kon ke resz tül a 3 év alat ti gye re -
kek tes ti, ér zel mi, kom mu ni ká ci ós fej lett sé gi szint jét fel tud juk mér -
ni, majd hó na pok ra le bont va eze ket fej lesz te ni tud juk. Nagy hang -
súlyt fek te tünk kom mu ni ká ció, a fi gye lem, lá tás, hal lás, moz gás ér -
zel mi fej lesz té sé re ter mé sze te sen já té kos mód sze rek kel.

Fog lal ko zá sa ink azon ban gye rek re-fel nőtt re egy aránt vo nat koz -
nak, mert in te rak tív jel le gű ek. Sok eset ben a szü lőt rá ve zet jük ar ra,
hogy ho gyan kap cso lód jon be gyer me ke já té ká ba, mi kor kell be avat -
koz ni és mi kor nem. Min den pén te ken kö zös sü tö ge tős nap van, ami -
kor szü lők és gye re kek együtt süt nek-főz nek. Ilyen kor min den ki nya -
kig por cuk ros, lisz tes, kré mes.

– Csányiné Laczó Ju dit: „A Biz tos Kez det Prog ram ban dol go zó
szak em be rek jog gal ér zik, hogy a gyer mek sze gény ség és az esély te -
len ség el le ni küz de lem leg szé le sebb ös  sze fo gá sá nak a ré szé vé vál -
nak. Ma Ma gyar or szá gon ez a prog ram kí nál ja a leg át fo góbb meg ol -
dást ar ra, hogy a ki szol gál ta tott hely zet ben élő gye re kek ne ga tív sors -
köny vei ne kezd je nek a szü le tés után azon nal va ló ra vál ni.” (Ez a
Biz tos Kez det alap fi lo zó fi á ja.)

A Gye rek ház prog ram el ső sor ban azok nak a szü lők nek, csa lá dok -
nak szól, akik nek se gít ség re van szük sé ge. Akik nek nem el mé le tek re
és nem pa pí rok ra meg ha tá ro za tok ra van szük sé ge, ha nem ar ra, hogy
va la ki ké zen fog ja és meg mu tas sa, hogy ho gyan kell pl. tisz tá ba ten ni
egy gyer me ket. Il let ve ha egyéb prob lé ma adó dik, ak kor ren del ke -
zés re áll egy szak em be rek ből ál ló csa pat, akik se gí te ni tud nak, il let ve
tel jes nyit va tar tá si idő ben ren del ke zés re áll egy pszi cho ló gus, aki a
gye rek ház ve ze tő je is egy ben. Úgy vé lem, hogy a Gye rek há zak nak
(be le ért ve a dömsödit is) az ad lét jo go sult sá got, hogy gya kor lat ban
tud se gí te ni pl. élel mi szer rel, ru ha ne mű vel, já té kok kal, tü ze lő vel és
még foly tat hat nám. Én úgy gon do lom, hogy ez na gyon nagy do log!

– Tulajdonképpen a Biz tos Kez det prog ram, me lyet ná lunk a
Kis her ceg Gye rek ház tes te sít meg, nem csak a gye re kek fej lő dé -
sét-esély egyen lő sé gét se gí ti, ha nem raj tuk ke resz tül csa lád ja i kat
is érin ti.

– Csányiné Laczó Ju dit: Igen, ez a prog ram nem csak a gye re kek -
re, ha nem csa lád ja ik ra, és azon ke resz tül az egész kö zös ség re sze ret -
ne ha tást gya ko rol ni.

– Biricz Már ta: A szü lő ket is be von juk a min den nap ja ink ba pl. a
kö zös reg ge li ké szí té sé vel, an nak meg ter ve zé sé vel, va la mint hogy a
meg lé vő pénzt mi ként os  szák be, hogy jus son az asz tal ra zöld ség-gyü -
mölcs, ami a gye rek szá má ra alap ve tő élel mi szert és vi ta mint je lent.

Ezek élet ve ze té si ta ná csok, de pl. se gí tünk a szü lők nek a mun ka -
erő pi ac ra is vis  sza ke rül ni, fel ké szít jük őket ál lás in ter jú ra – önéletrajz
meg írá sa, meg je le nés, be mu tat ko zás – ál lan dó internet-hoz zá fé rés sel
se gít jük őket ab ban, hogy mun kát ke res se nek. Ha von ta csa lá di prog -
ra mo kat is szer ve zünk: pik nik, vízitúra, test vér na pok.

– Csányiné Laczó Ju dit: Ha a szo ci a li zá ci ós fo lya ma tok be in dul -
nak, azok ha akar juk, ha nem, ha tás sal lesz nek te le pü lé sünk re is! A
Kis her ceg Gye rek ház ban mű kö dő szol gál ta tá sok (pl.: a 3 év alat ti
gye re kek fej lett sé gi szint jé nek fel mé ré se, szak em ber rel) a tér ség ben
is egye di nek mond ha tók.

– Milyen kon cep ci ót al kal maz a dömsödi gye rek ház? Köz pon -
ti lag meg ha tá ro zott irány el vek sze rint, vagy egyé ni prog ram
alap ján dol goz nak?

– Biricz Már ta: A Biz tos Kez det a ko ra  gye rek ko ri fej lő dés re 4
alap el vet ha tá ro zott meg: Tá mo ga tói kör nye zet, Po zi tív kap cso la tok,
Ta nu lás és fej lő dés, va la mint Min den gye rek egye di.

Eze ket a köz pon ti irány el ve ket fi gye lem be vé ve, va la mint a szü lők
ál tal ki töl tött kér dő íves fel mé rés alap ján dol goz zuk ki sa ját te le pü lé -
sünk re vo nat ko zó an a prog ram ter vün ket. Ma gyar or szá gon 46 gye -
rek ház mű kö dik, me lyek kö zül a Kis her ceg Gye rek ház több szem -
pont ból is egye di nek mond ha tó, egy részt a leg na gyobb, más részt a
mi szak mai prog ra munk egyes ele me it el ső nek véd ték le.

Kap cso lat ban ál lunk az óvo dá val, gyer mek jó lé ti szol gá lat tal, a vé -
dő női szol gá lat tal, gyer mek or vos sal is.

A to váb bi ak ban cse cse mő prog ra mo kat is ter ve zünk, lesz cse cse -
mő tor na, ba ba jó ga és ba ba kony ha is, amely re sze re tet tel vár juk a kis -
ba bás csa lá do kat!

A nyílt na pon al kal mam nyílt né hány szü lőt meg kér dez ni, hogy mi -
lyen ta pasz ta la ta ik van nak az in téz mény mun ká já val kap cso la to san?

„Rend sze re sen já runk fog lal ko zá sok ra. Itt van já ték, ta nu lás, fel -
ada tok, tu laj don kép pen ezért jö vünk. Én is együtt ját szom a gye re kek -
kel, na gyon sze ret nek ide jön ni.  Ké sőbb majd a me nyem is jön ve lem,
mert ő most ba bát vár.  

Sze re tek itt len ni, de mi e lőtt el jön nék ott hon ról, min dig meg fő zök
és el vég zem az ott ho ni te en dő i met.”                      

Kun Istvánné Te ri ke

„So kat fej lő dött a kis lá nyom. Míg ovi ba nem men tünk sok szor jöt -
tünk ide, mert a kö zös ség ben job ban érez te ma gát a gyer mek. Fej lő -

NNyílt nap a Kis her ceg Gye rek ház ban
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dött a kéz ügyes sé ge és job ban fi gyelt min den re. A kö zös fog lal ko zá -
son min dig öl be vet tem és dol goz tunk.”                                   Nagy Évi

Olyan anyu ká val is be szél get tem, aki elő ször jött el a gye re ke i vel.
El mond ta, men  nyi re jól érez ték itt ma gu kat, és ter ve zik, hogy más kor
is el lá to gat nak majd ide.

A hal lot tak és lá tot tak alap ján az a kér dés fo gal ma zó dott meg ben -
nem, hogy a Kis her ceg Gye rek ház mun ká ját ho gyan ér zé ke li az óvo -
da, a vé dő női szol gá lat és a gyer mek jó lé ti szol gá lat?

Orosz Lajosné vezető óvónő el mond ta, hogy már volt olyan cso -
port, akik el lá to gat tak a gye rek ház ba, il let ve azok a gyer me kek, akik
már ott ko ráb ban meg for dul tak, jó kom mu ni ká ci ós kész ség gel ren -
del kez nek.

A vé dő női szak szol gá lat és a Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol -
gá lat mun ka tár sai rá vi lá gí tot tak ar ra a tény re, mi sze rint szo ci á lis té -
ren in téz mé nye ik jól ki egé szí tik egy más te vé keny sé gét.

Vé ge ze tül pe dig kö szö net az in téz mény fenn tar tó já nak, a Még
1000 év Dömsödért Köz hasz nú Szer ve zet nek, hogy biz to sít ják az in -
téz mény za var ta lan mű köd te té sét, to váb bá a gye rek ház szak mai part -
ne re i nek az oda adó együtt mű kö dé sért: Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí -
tő Szol gá lat nak, a Vé dő nők nek, az óvo dá nak és a Gyer mek or vos nak!

-V.I.-

BEJELENTKEZÉS, ASZTALFOGLALÁS SZÜKSÉGES:
06-24-435-276, 06-20-323-6887, 06-30-257-1170

Hetente megújuló, gazdag választék. Leves, készételek, tészta, saláta, köretek, saláta, savanyúság, desszert.

www.fogado.hupont.hu

Facebook: Hat Testvér Fogadó Rendezvényház
Dömsödi Fogadó Falusi Turizmus

MINDEN VASÁRNAP 19 ÓRÁTÓL 
„LAST MINUTE” ÉTELEK 

ELVIHETŐK! 
VÁRJUK SZERETETTEL!

KORLÁTLAN SVÉDASZTALOS EBÉDEK,
VACSORÁK 999999990000,,,, ---- //// ffffõõõõ    ÁÁÁÁRRRROOOONNNN

A DÖMSÖDI HAT TESTVÉR FOGADÓBAN
DECEMBERTŐL

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag, Békés,
Boldog Új Évet kíván minden

kedves Dömsödinek a 
„Még 1000 év Dömsödért”

Egyesület Közhasznú Szervezet
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„Es ti csil lag! Ma ga san jársz az égen,
Ily fé nyes nek nem lát ta lak már ré gen!”

(Pe tő fi Ist ván: Sza bad szál lás 1858)

Nem ze ti ün ne pe ink so rá ban nagy je len tő ség -
gel bír az 1956-os for ra da lom ra va ló meg em lé -
ke zés, amely nek ös  sze ál lí tása min dig nagy ki -
hí vás. A ün ne pi meg em lé ke zé sek lé nye ge nem
más, mint egy üze netát adás: ami kor a részt ve -
vők, a sze rep lő gye re kek és a kö zön ség ne mes
gon do la tok kal, ér zé sek kel tér ha za. Ezek a
meg em lé ke zé sek te szik élő va ló ság gá a múl tat,
ame lyet nem sza bad el fe led nünk, amely utat tör
ma gá nak a je len fe lé, foly ton új ra- és új raszü le -
tik. Az em lé ke zet az el mú ló és a fel nö vek vő
nem ze dé kek közt épít hi dat. A mű sor szerve zé -
se so rán ki fe je zett cé lunk volt, hogy a sze rep lő
gye re kek a meg -
ta nult ver sek és
szö ve gek bir to ká -
ban mi nél kö ze -
lebb ke rül je nek
1956 lé nye gé hez.
Meg ért sék mind -
azt, ami ért elő de -
ik har col tak, is -
mer jék meg az
igaz sá got fel vál -
la ló bá tor ma ga -
tar tást, a kö zös sé -
gért va ló ön zet len
mun ka ér té két, s
tá gabb ér te lem -
ben érez zék meg,
mit je lent ma -
gyar nak len ni,
egy azon nem zet -
hez tar toz ni. Fon -
tos szem pont volt,
hogy olyan gye -
re ke ket kér tünk
meg a sze re pek re,
akik sa ját sze mé -
lyi sé gük hi te les -
sé gé vel tá maszt ják alá mind azt, amit a szín pa -
don elő ad nak. Csak a sze líd lel kű, rom lat lan fi a -
ta lok ké pe sek az ér té kek meg tar tá sá ra, tisz ta jö -
vő épí té sé re. Na gyon fon tos, hogy le gye nek
ilyen fi a ta lok. Aki ket úgy ne vel tek, hogy ért sék,
mi az igaz ság, akik nek tet te it ér tel mes gon do la -
tok és cé lok ve ze tik.

Jó lett vol na fi a ta lo kat vi szont lát ni a kö zön -
ség so ra i ban is. Jó gye re kek jó csa lád ban te rem -
nek. Nem jö he tett vol na lét re ez a mű sor sem,
ha nem áll nak mel let tünk a szü lők, akik ren ge -
teg se gít sé get nyúj tot tak a ki ál lí tá sok, a szín pad
és a dísz le tek meg al ko tá sá ban. Pil la na tok alatt
meg töl töt te a há zat az öt ven év vel ez előt ti Bu -
da pest őszi han gu la ta. Ru hák, dísz le tek ke rül tek
elő a pad lá sok, pin cék zu ga i ból, s a gye re kek iz -
ga tott öröm mel pró bál gat ták a ka to na ru há kat,

csiz má kat, ka bá to kat. Érez ni akar ták a múl tat.
Kez det ben több volt a ru hánk mint a ka to nánk,
az tán egy szer re csak min den ru há ba ke rült gye -
rek, s  már ké pe sek vol tunk fel ál lí ta ni egy ka to -
nai sza kaszt is. Ben nün ket el va rá zsolt lel ke se -
dé sük, nyüzs gé sük, s a tu dat, hogy a rá juk bí zott
üze ne tet szent ko moly ság gal sze ret nék át ad ni a
kö zön ség nek.

Né mi leg rend ha gyó vá tet te a mű sort az olim -
pia han gu la ta, amely 56 év vel ez előtt is ben ne
volt a le ve gő ben. Sza bó Gab ri el la, olim pi ai baj -
nok ka ja ko zó kö rül nyü zsög tek a gye re kek.
Sze rény bá já val sok fon tos gon do la tot osz tott
meg az őt ko szo rú ként át öle lő fi a ta lok kal. Sza -
vai az em ber éle tét ve zér lő cé lok ról szól tak, a
cé lok hoz ve ze tő küz del mes út ról. Pél dá ja a ki -
tar tó, si kert ho zó aka ra tot ál lít ja elé bünk.

A mi üze ne tünk így szól: csak azok az em be -
rek tud ják to vább vin ni a kö zös ügye ket, akik
egy mást ké pe sek el fo gad ni és tisz tel ni, akik ké -
pe sek ju tal mat nem vár va szol gál ni egy kö zös -
sé get, egy nem ze tet. Akik ócsár ló és gát lás ta lan
rossz in du lat he lyett csen de sen mun ká hoz fog -
nak. Akik nem le lik örö mü ket a bom lasz tó iri-
gy ség ben, má sok el ta po sá sá ban. 

Igen is, 1956 szel le mé vel el vá laszt ha tat la nul
ös  sze forrt  a mel bourne -i olim pia, a tisz ta és bá -
tor küz de lem, a sza bad ság egy sé ges aka ra ta
oda kinn és ide ha za.

Gyar ma ti De zső 2012. ok tó ber 23-án ün ne -
pel te 85. szü le tés nap ját. Eb ből az al ka lom ból
nyi lat ko zott a Ma gyar Nem zet sport ro va tá nak
ha sáb ja in. Nincs szük ség ná la hi te le sebb tol -
mács ra minden nek meg ér té sé hez:

„A for ra da lom tör té ne té nek csu pán kis sze le -
te ez a mér kő zés, a sport tör té ne té nek vi szont az
egyik legemblematikusabb találkozója…

Gö rög tra gé di á val ért fel a bú csú zás. Ba rát sá -
gok sza kad tak szét. Meg ha tó, egy ben rend kí vül
szo mo rú pil la nat volt. A ma gyar sors iga zi
tragédiája…”

Gyar ma ti De zső üze ne te pe dig így szól:
„Ki csi nem zet va gyunk, de tal pon kell ma -

rad nunk, így hát so ha nem sza bad fel ad nunk.
Min dig ar ra kell tö re ked nünk, hogy a leg job bat,
leg ered mé nye seb bet hoz zuk ki ma gunk ból,
akár sport ról, akár a ta nu lás ról, akár a mun ká ról
van szó. Mert csak így tud ez az or szág tal pon
ma rad ni!”
(Ma gyar Nem zet, 2012. ok tó ber 24. szám, Ví zi -
lab da sport ro vat)

A vi lág pe dig
csak azok tól fog
to vább men ni,
akik ké pe sek elő -
hoz ni a jót ma -
guk ból. Akik ből
mind ez hi ány -
zik, azok éle te
sem mi be hull.

Ez úton sze ret -
ném meg kö szön-
ni a köz re mű kö -
dő gye re kek nek
a si ke res sze rep -
lést, a ki tar tó és
lel kes fel ké szü -
lést. Sze ret ném
meg kö szön ni a
sok-sok szép raj -
zot, ame lyek tük-
röz ték, hogy az
olim pia mi lyen
te r  mé  ke  nyen
meg ih let te a gye-
re kek fan tá zi á ját.

Kö szön jük a
pe da gó gu sok se -

gí tő hoz zá ál lá sát és fel ké szí tő mun ká ját. Kö -
szön jük a szü lők se gít sé gét és tá mo ga tá sa it,
hogy ott ho nos sá és élő vé va rá zsol ták a há zat,
hogy  csa lá di es té i ket fel ál doz ták a kö zös mun -
ka ér de ké ben. Kö szön jük a Fó kusz Ta ka rék szö -
vet ke zet dol go zó i nak, hogy fi gyel met szen tel -
nek a dömsödi kul tú ra tá mo ga tá sá ra, hogy rész -
vé tel ük kel és aján dé ka ik kal dí jaz ták az olim pi ai
rajz ver seny leg jobb ja it.

Az ün nep ség al kal má val ren ge teg szép fo tó
és vi deó ké szült Bá bel Lász ló és Kő vá ri Zol tán
jó vol tá ból, ame lye ket meg te kint het nek a
www.domsod.hu weboldalon. 

Re mél jük, ezek a fel vé te lek majd éke sen
szól nak ar ról, mit je len tett ne künk a „Sza bad ság
nap ja”.

Sza bó And rea

Mi ilyennek láttuk október huszonharmadikát



Az alábbi fényképet Tóbisz Lászlótól kaptuk, amely 1970 őszén készült a dömsödi
focipályán, és az alakuló focicsapatot ábrázolja, amely már bajnokságban is indult.

A csapat DVSC, azaz Dömsödi Vízügyi Sport Club  néven indult a bajnokságban.
Fő támogatójuk a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság volt.

Hosszú szünet után ez volt az első bajnokságban induló csapat, ugyanis 1965-69-ig
nem volt labdarúgás Dömsödön. A pálya felgazosodott, alkalomszerűen rendeztek
rajta tornaversenyeket vagy tűzoltó bemutatókat.

A frissen megalakuló sportegyesület elnöke Sasvári Gyula bácsi volt, aki nagyon
szerette a futballt. Abban az időben az ő sport- és futballszeretete egyértelművé tette,
hogy senki más nem lehet  az egyesület elnöke, csak ő. 

Gyula bácsi a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál dolgozott, és jórészt
neki köszönhető, hogy a vízügy felkarolta a csapatot.

Álló sor balról:

Józsa László edző, Sasvári Gyula elnök, Jávorka József, Szarka Sándor,
Tóbisz László, Ispán Sándor, Hegedűs Árpád, Zima József, Saller Sándor,

Madarász Ferenc.

Ülő sor:

Madarász András, Szabó Lajos, Jaksa István, Mózes József, Nagy József
kapus, Molnár Csaba.

A képeket Bujáki István cipőkereskedő készítette, aki az ÁFÉSZ cipőboltját
vezette, és emellett amatőr fényképész volt. A meccseken mindig fényképezőgéppel
a nyakában láthattuk.

Szabó Andrea –
Tóbisz László
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A Nagyközségi
Könyvtár 

új nyitvatartása
2013. január 7-től a nagyközségi

könyvtár az alábbiak szerint 
várja olvasóit:

Hétfő: Zárva
Kedd: 12-16
Szerda: 12-16
Csütörtök: 12-16
Péntek: 12-16
Szombat: 8-12

Tel.: 06-24-519-711

***
Dömsöd múlt já ból ál lan dó hely -
tör té ne ti ki ál lí tás a könyv tár -
ban Ko vács Lász ló ta ní tó úr 

gyûj te mé nyé bõl. 
Nyit va tar tás a könyv tá ri 
nyit va tar tá si rend sze rint.

TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY
KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT

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

(Wass Albert)

Ünnepi zárva tartás!
Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár
2012. dec. 24. – 2013. január 6-ig

zárva lesz. 
Nyitás: 2013. január 7-én.

Minden kedves látogatónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!
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A Ma gyar or szá gon leg el ter jed tebb méh faj a kraj nai méh.
Tes te töm zsi, szür kés, a pot roh vi lá gosbar na csí kos. Nem ös  sze té vesz ten dő
a da ráz  zsal, ami nek fe ke te-élénk sár ga csí ko s a tes te, vé kony a „dereka”. A
mé hek la ká sa a kap tár, mely nek sok tí pu sa lé te zik. Ná lunk egyik leg el ter -
jed tebb a fek vő tí pu sú nagyboczonádi 15 és 24 ke re tes kap tár. A má sik leg -
el ter jed tebb tí pus a ra ko dó rend sze rű kap tár, mely ke ret mé ret től füg gő en le -
het ala csony ke re tes, félboczonádi vagy hunorkaptár. Egy méh csa lád ösz  -
sze té te le a kö vet ke ző egye dek ből áll: A méh anya (nem ki rály nő, mert nem
ural ko dik, ha nem a faj fenn tar tá sá ért fe lel) át la go san 2-3 évet él, a méh csa -
lád mo tor ja. A mun kás mé hek nő ne mű ek, szá muk akár 50 ezer is le het,
gyűj tő mun kát és a kap tár bel ső mun ká ját vé gzik. A he rék a hím ne mű ek,
szá muk 100 és 3000 kö zött in ga do zik, 3-5 hó na pig élnek. Az anya tel je sen
ki fej lő dött nős tény, míg a dol go zó méh ivar ta lan nős tény nek te kint he tő. A
méh csa lád fej lő dé se cik li kus. Az erő tel jes méh csa lád fej lő dés a ta va szi hó -
na pok ra jel lem ző. A leg ak tí vabb idő szak a má jus, az akác vi rág zás ide je. Ek -
kor az anya na pi 1000-1500 pe tét is ké pes le rak ni. A mun kás méh élet tar ta -
ma hor dás tól és év szak tól függ. Ta vasz tól őszig 4-8 hét. Té len 5-6 hó na pig
is él. A ki ke lést kö ve tő en a mun ka meg osz tá suk na gyon pre cíz és meg ter ve -
zett. A fi a tal dol go zó méh vi asz sej te ket ta ka rít, fi a sí tást etet, vi aszt ter mel,
mé zet ér lel, kap tárt őriz. Ezek után vi rág port és nek tárt gyűjt, s éle te leg vé -
gén pe dig vi zet és pro po liszt gyűjt. A he re mun kát nem vé gez. Fel ada ta a
méh anya meg ter mé ke nyí té se. A te le lés re ké szül ve a dol go zó mé hek ki ül dö -
zik a he ré ket a kap tár ból. Té len nincs he re a csa lád ban. A mé hek té len nem
al sza nak té li ál mot. Fürt-gömb alak zat ban ös  sze hú zód va, de ál lan dó cse ré -
lő dő mozgással hőtermelő mun kát vé gez nek. Az ener gi át a nyár fo lya mán
el rak tá ro zott méz ből nye rik. Ha ez ős  szel nem elég sé ges, ak kor a csa lád ete -
tés re szo rul. A mé hek már jú li us ban a te le lés re ké szül nek. A tél át vé sze lé sé -
hez a méh csa lád nak kb. 15 kg éle lem re van szük sé ge, amit a mé hész őszig
beetet. A tél át vé sze lé se után az anya már ja nu ár-feb ru ár ban meg kez di a pe -
té zést. Ezt az idő ja vu lá sá val fo koz za. A té li kis né pes ség ta vas  szal fej lő dés -
nek in dul, s az akác vi rág zás ra te tő zik. Ha egy kap tár ban túl sza po rod nak a
mé hek, ak kor a mun kás mé hek új anyát ne vel nek, s a méh csa lád meg -
raj zik. A né pes ség egy ré sze az új anyá val má sik fész ket ke res ma gá -
nak. A mé hész fel ada ta en nek meg aka dá lyo zá sa, s a túl né pe se dett csa -
lád mes ter sé ges szét vá lasz tá sa, mel  lyel új csa lád szü le tik. 

A mé zes kü lön le ges sé gek egye di aján dék nak is ki vá ló ak!
Mé zes ka lács
Hoz zá va lók: 0,5 kg liszt, 25 dkg méz, 12,5 dkg mar ga rin, 1 to jás, 1 ká -

vés ka nál szódabikarbóna, 2,5 dkg ka kaó, fű sze rek: szeg fű szeg, fa héj. Dí -
szí tés hez: 1 to jás fe hér je, 10 dkg cu kor. A mé zet cu kor ral fel for ral juk, be -
le tes  szük a mar ga rint, s meg vár juk, amíg ki hűl. Ez után be le tes  szük a to -
jást, majd hoz zá ad juk a lisz tet, fű sze re ket, szó da bi kar bó nát. Jól ös  sze dol -
goz zuk. 2 órá ra a hű tő be tes  szük alu fó li á ba, hogy meg ne szá rad jon. Ki -
vé ve a hű tő ből ki nyújt juk, for má kat vá gunk be lő le szag ga tó val. Meg süt -
jük kö ze pe sen me leg sü tő ben, ami kor ki vet tük ak kor dí szít jük a cukor-
máz zal. Szá rad ni hagy juk, egy nap múl va meg pu hul. 

Cso ko lá dés mé zes rúd 
Hoz zá va lók: 15 dkg da rált man du la vagy dió, 15 dkg ét cso ko lá dé, 15

dkg méz, 8 dkg da rált keksz vagy mé zes po gá csa mor zsa, 30 dkg por cu kor,
2 to jásfe hér je, 3 dkg mák. A mé zet lá bas ba tes  szük, ös  sze ke ver jük a da rált
man du lá val, a fel da ra bolt cso ko lá dé val és a keks  szel. Fel me le gít jük, majd a
tűz ről le vé ve az át szi tált por cu kor hoz önt jük, és ke mény masszá vá gyúr juk.
Kéz zel kis ru da kat for má lunk be lő le, egyik vé gét to jás fe hér jé be márt juk,
be te ker jük szta ni ol pa pír ral, sza bad vé gét pe dig mák szem be hem per get jük.
Szo ba hő mér sék le ten meg szá rít juk, majd le ves  szük ró la a szta ni ol pa pírt.

Mé zes dió krém 
Hoz zá va lók: 8 dkg méz, 12 dkg vaj, 12 dkg dió, 1 to jássár gá ja, 8 dkg por -

cu kor, fél ta sak va ní li ás cu kor. Ke ve rő edény be tes  szük a va jat, a cuk rot és a

to jássár gá ját, majd hab ve rő vel fel ver jük. Hoz zá ad juk a da rált di ót, be le csor -
gat juk a mé zet, és vi lá gos, ha bos kré met ke ve rünk be lő le. Fel hasz nál ha tó:
tor ták ba töl te lék nek, le hűt ve krém nek, il let ve be vo nó mas  szá nak is.

Mé zes ap ró sü te mény
Hoz zá va lók: 1 dl méz, 15 dkg liszt, 12 dkg por cu kor, 2 to jássár gá ja, 1 dl

tej föl, kés hegy nyi szalalkáli, 8 dkg vaj, 1 to jás fe hér je, 8 dkg dió, re szelt cit -
rom héj, ve gyes gyü mölcsdzsem. A mé zet ke ve rő edény be he lyez zük, hoz -
zá ad juk a tojássárgákat, a por cuk rot, a lágy va jat, a szalalkálit és a tej fölt.
Meg szór juk a re szelt cit rom héj jal, majd fa ka nál lal ha bos ra ke ver jük. Hoz -
zá tes  szük a lisz tet, majd gyú ró desz ká ra bo rít juk, és pu ha tész tát gyú runk
be lő le. Fél cen ti vas tag ra nyújt juk, és kü lön bö ző for má kat szag ga tunk be -
lő le. Ki kent tep si be he lyez zük és be ken jük to jás fe hér jé vel, majd ne gyed re
vá gott di ó val dí szít jük. A tep si ben egy órát hagy juk áll ni. A sü tőt 240 °C-ra
he vít jük, és be le rak juk a tep sit. Ami kor a tész ta fel emel ke dett, 180 fok ra
vis  sza ves  szük a hőt, és ró zsa szí nű re süt jük. Ki hűl ve ket te sé vel meg ken jük
a gyü mölcsdzsem mel és ös  sze ra gaszt juk. Hos  szú ide ig tá rol ha tó. 

Di ó val töl tött mé zes sü te mény
Hoz zá va lók: 30 dkg méz, 30 dkg liszt, 25 dkg vaj, 4 to jás, 20 dkg ba -

rackdzsem, 0,5 dl rum, ánizs, 20 dkg dió, sü tő por. A va jat és a mé zet fel ol -
vaszt juk, be le tes  szük a da rált dió fe lét, a to já so kat, az ánizst, majd ha bos ra
ke ver jük. A lisz tet el ke ver jük a sü tő por ral, majd a mé zes mas  szá ba dol goz -
zuk. A ma ra dék di ót meg pi rít juk, hoz zá ad juk a ru mot és a dzse met, majd
jól ki ke ver jük. Egy fó li á val ki bé lelt for má ba tes  szük a mas  sza fe lét, be ken -
jük a ru mos dzsem mel, be ta kar juk a mas  sza má sik fe lé vel, és középmeleg
sü tő ben kész re süt jük. Ki bo rít juk a for má ból, meg ken jük gla zúr ral, ami be
1 evő ka nál ru mot ke ve rünk. Há rom szög ala kú ra vág va kí nál juk. 

Gyü möl csös mé zes ka lács 
Hoz zá va lók: 25 dkg méz, 15 dkg por cu kor, 10 dkg vaj, 40 dkg liszt, fél

ta sak sü tő por, 15 dkg da rált dió, 10 dkg ma zso la, 10 dkg cuk ro zott gyü -
mölcs, őrölt fa héj, 5 to jás, ánizs, őrölt szeg fű szeg. A gla zúr hoz 15 dkg
por cu kor, 4 to jás fe hér je, 1 evő ka nál rum. A va jat, a mé zet és a cuk rot ke -
ve rő tál ba tes  szük, majd fo lya ma to san ka var gat va gőz fe lett fel ol vaszt juk.
Egyen ként be le üt jük a to já so kat, és ha bos ra ke ver jük. A gyü möl csö ket
ap ró ra da ra bol juk, és a tész tá hoz ad juk. Fo ko za to san hoz zá ad juk a lisz tet
és a sü tő port, és si má ra ke ver jük. A tész tát ki kent, ki lisz te zett ka lács for -
má ba önt jük. A sü tőt 240 °C-ra he vít jük, és a for mát be le he lyez zük. Ami -
kor a tész ta fel emel ke dett, 180 °C-ra vis  sza ves  szük a hőt, és a tész tát meg -
süt jük. Köz ben a to jás fe hér jét ke mény hab bá ver jük, majd las san hoz zá -
ke ver jük a por cuk rot és a ru mot. A meg sült ka lá csot ki bo rít juk a for má -
ból, és meg ken jük a ru mos gla zúr ral.

Na ran csos sü te mény
Hoz zá va lók: 1 csé sze vaj, 2 to jás, 2 ek. friss na rancs lé, 2 csé sze fi nom

ki őr lé sű liszt, 3 tk. szó da bi kar bó na, 1 csé sze méz, 1 csé sze tej, 1-1/2 tk.
reszelt narancs hé ja, 1 tk. só. He lyez zük a va jat nagy tál ba, ke ve rő gép pel
ver jük kré mes re, fo lya ma to san ke ver jük, mi köz ben a mé zet ad juk hoz zá.
Rak juk be le a to já so kat egye sé vel, min dig jól ke ver jük fel! Kü lön a te jet, a
na rancs le vet és a na rancs hé jat is ke ver jük ös  sze. A szá raz hoz zá va ló kat
szin tén kü lön tál ban ele gyít sük. Majd vál ta koz va a kré mes és a te jes hoz zá -
va ló kat dol goz zuk ös  sze, mely nek vé gén ad juk hoz zá a szó da bi kar bó nás
lisz tet, és az egé szet jól dol goz zuk ös  sze. Va jaz zuk ki a tep sit, rak juk be le a
tész tát, és 350 fo kos sü tő ben 25-30 per cig süs sük. Jó ét vá gyat hoz zá!

Aján dé koz zon Ön is viaszgyertyát, aszalt gyü möl csöt, mag vas mé -
zet dísz cso ma go lás ban szeretteinek! Az Át ri um Üz let ház Dro gé ri á já -
ban kap ha tó ak mé hé sze ti ter mé ke ink több ki sze re lés ben! Kós tol ja
meg őket és fo gyas  sza egész ség gel! A dömsödi ka rá cso nyi vá sá ron is ke -
res se nek ben nün ket! Bé kés Ünnepet és Bol dog Új Évet Kí vá nok!

Üd vöz let tel és tisz te let tel: 
Ágfalviné Csernus Ri ta (őstermelő méhész)

A méhek 12 hónapja  
A Csernus Mé hé szet az idén in dí tott cikk so ro za tá nak utol só ré sze egy kis ol vas ni va ló a mé hek éle té ről, 

a csa lád ról, s hoz zá aján dé kul né hány té li mé zes sütirecept ka rá csony ra
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Szep tem be ri cik kem óta 2 ri asz tást kap tunk, 2012-10-08-án 14 óra 40
perc kö rül, amely vi szont ki emelt nek mi nő sült, mi vel a mű ve lő dé si ház -
hoz kel lett men ni. Ép pen dél utá ni fog lal ko zást tar tot tak az eme le ten az is -
ko lá sok nak, és a föld szin ten meg tü dő szű rés folyt ab ban az idő pont ban. A
lán gok az épü let kör fo lyo só ján egy a ru hák tá ro lá sá ra ide ig le nesen ki ala -
kí tott ré szen okoz tak kárt. A hely szín re ér ke zé sünk kor már tűz nem volt,
mert az ott dol go zók por ral ol tók se gít sé gé vel el ol tot ták. Az épü le tet át -
vizs gál tuk a rác ke vei és a szigetszentmiklósi kol le gák kal kö zö sen, de sze -
ren csé re a gyors do lgo zói ész le lés és ol tás mi att nem ter jedt a tűz át az
épület re. Ki ér ke zé sünk kor az épü let ki ürí té se már meg kez dő dött, az is ko -
lá sok már az ud va ron vol tak, csak a tü dő szű rés re ér ke zet te ket kel lett fel -
kér ni az épü let el ha gyá sá ra, kb. 100 fő volt az egész ob jek tum ban.

Fo tó: Pongrácz Jó zsef Döm söd ÖTE

A tűz ese tet a ha tó sá gok vizs gál ták, mert nem volt ki zár ha tó a szán dé -
kos ság. Az épü let ben nem ke let ke zett kár, de az ott lé vő ru hák ban igen. 

2012-11-26-án Döm söd Gesz te nye sor ra kap tunk ri asz tást egy a Kis-
Du ná ba csú szott gép ko csi hoz. A hely szí nen egy Pe u ge ot Boxer zárt kis -
fur gon volt be le csúsz va a Du na ezen sza ka szá ba. A ko csit drót kö tél és az
IFA szer se gít sé gé vel a part ra von tat tuk és a tu laj do no sá nak át ad tuk. Sze -
mé lyi sé rü lés eb ben az eset ben sem tör tént.

Is mét itt van nak a hi deg őszi-té li na pok, és el kez dő dik a fű té si sze zon.
Ilyen kor saj nos rend sze re sek az eb ből adó dó tűz ese tek és szén mon oxid-
mér ge zé sek. Né hány gon do lat a meg elő zés hez.

A szén mon oxid-mér ge zés re jel lem ző tü ne tek:
– Eny he mér ge zés: eny he fej fá jás, szé dü lés, há nyin ger, tüs  szen tés,
– Kö ze pes mér ge zés: erős fej fá jás, erős szé dü lés, fel gyor sult szív do bo gás,
– Erős mér ge zés: ne héz le ve gő vé tel, áju lás, sú lyos eset ben ha lál.

Ez zel kap cso la tos bal ese tek és tűz ese tek meg előz he tő ek:
– ha a fű tés re hasz nált ké szü lé ke ket éven te egy szer a fű tés meg kez dé se

előtt szak em ber rel át vizs gál tat juk,
– ha a ké mé nyünk ál la po tát is rend sze re sen el len őriz tet jük,
– ha ké rünk éven te fe lül vizs gá la tot gáz ké szü lé ke ink re (kon vek tor, gáz ka -

zán, gáz boj ler),
– ha nem ra kunk vagy tá ro lunk sem mi lyen tűz ve szé lyes dol got a ka zán

kö rül,
– ha a kan dal ló köz vet len kö ze lé ben nem szá rí tunk ru hát és nem tá ro lunk

gyú lé kony dol go kat,
– ha a la ká sun kat fel sze rel jük füst- és szén mon oxid-ér zé ke lő vel.

Ha baj van!  105
Tá mo ga tá su kat to vább ra is a Fó kusz Ta ka rék nál ve ze tett szám lánk ra

tud ják be fi zet ni (Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let, szám la szá munk:
51700272-10903818) vagy egye sü le tünk ve ze tő sé gét meg ke res ve (Is pán
Ig nác el nök, id. Tárkányi Bé la pa rancs nok, Do bos György gaz da sá gi fe -
le lős, Pongrácz Jó zsef tit kár). Kér jük, aki te he ti, se gít se egye sü le tün ket!

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let: szám la szá munk: 51700272-10903818
Meg tisz te lő se gít sé gü ket vár juk és elő re is kö szön jük!
To váb bi in for má ci ók és ké pek a weboldalunkon, a

www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n ta lál ha tók.
Pongrácz Jó zsef tit kár

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let • domsodote@gmail.com

Kö szön jük!
Na gyon szé pen KÖ SZÖN JÜK Ács Ba lázs úr nak a tá mo ga tá sát, ezt a

fel aján lást is mű kö dé si költ sé ge ink fe de zé sé re fog juk fel hasz nál ni! 
Egye sü let Ve ze tő sé ge

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Október – november hónap

Dömsödre vo nu ló tűz ol tó ság ok el ér he tő sé gei:
Rác ke vei Ön kor mány za ti Tűz ol tó ság: 
06-24-518-665 eset leg 06-24-518-666

Szigetszentmiklósi Hiva tá sos Tűz ol tó Pa rancs nok ság:
105 vagy 06-24-444-704

Tárkányi Bé la, Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let pa rancs no ka: 
06-20-383-5407

A Rác ke vei Dunaági Hor gász Szö vet ség (RDHSZ) El nök sé ge ér te sí ti
a tisz telt hor gá szo kat, hogy a Makádi tó gaz da ság ból a tel jes hal ál lo mány
for gal mi kor lá to zá sa mi att hal te le pí tés nem tör tént. E rend kí vü li hely zet -
ben az RDHSZ El nök sé ge az el ma radt hal te le pí té sek mi att az ál ta lá nos
hor gá sza ti ti lal mat fel ol dot ta, majd rend kí vü li na pi ren di pont ban tár -
gyal ta a vál lalt hal te le pí té si ter vé nek tel je sít he tő sé gét.

Az El nök ség úgy ha tá ro zott, hogy a Szö vet ség pénz ügyi sta bi li tá sá -
nak meg tar tá sá val, a dunaági hor gá szok ér de ké nek vé del mé ben, még
no vem ber hó nap ban 60.000 kg egész sé ges, szép pik ke lyes pon tyot vá sá -
rolt az Arany ponty Ha lá sza ti Zrt-től.

Az őszi hal vá sár lá sok tet ték le he tő vé az éves hal gaz dál ko dá si terv tel -
je sí té sét.

Mind ezek alap ján a kö vet ke ző kép pen ala kul tak a Szö vet ség 2012. évi
ponty te le pí té sei:

Ta vas  szal há rom nya ras 33 315 kg
Nyá ron há rom nya ras 21 165 kg
Ős  szel két nya ras 65 165 kg
Ős  szel há rom nya ras 43 205 kg
Ös  sze sen 162 850 kg
Rác ke ve, 2012. no vem ber 30.                                      RDHSZ El nök sé ge

K Ö Z L E M É N Y



„Fel tün dö költ szép
haj na lunk, vi dám szí vek
re pes nek itt, hű sé ges
hang ki ált ja már a jó
hírt: üd vünk nap ja kél.”
(ad ven ti him nusz)

Az AD VENT (Ad -
ven tus Domini – az Úr

el jö ve te le) ka rá csony elő ké szü le ti idő sza ka,
amely négy hét ből áll. De cem ber 25-től visz  -
sza szá mol va a ne gye dik va sár na pon ve szi
kez de tét, ez idén de cem ber má so di ká ra esik.
Ad vent el ső va sár nap ja az új egy há zi év kez -
de te is egy ben. Az ad vent te hát an  nyit je lent:
vár ni va la ki re, aki el jön. Az Egy ház ta ní tá sa
Jé zus hár mas el jö ve te lé ről em lé ke zik meg
eb ben az idő szak ban. Év szá zad ok vá ra ko zá -
sa előz te meg a Meg vál tó szü le té sét. Jé zus
ma is el jön ke gyel mé ben hoz zánk. Az idők
vé gén új ra vissza tér majd, hogy íté le tet tart -
son. Ezért le gyünk ké szen Krisz tus el jö ve te -
lé re! A mi ad ven tünk a bűn bá nat ide je, er re

fi gyel mez tet a temp lom ban a dísz te len ol tár
és a pap li la szí nű mi se ru há ja.

Ka rá cso nyi ké szü le tünk ke resz tény ha -
gyo má nyok ban bő vel ke dik. Ad ven ti ko szo -
rút ké szí tünk fe nyő ágak ból, mely re há rom li -
la és egy ró zsa szín gyer tyát te szünk. En nek
nö vek vő fé nye Jé zus nak, a „vi lág vi lá gos sá -
gá nak” ér ke zé sé re irá nyít ja fi gyel mün ket.
Lu ca nap ján (de cem ber 13.) bú zát ül te tünk,
mely nek sar ja a ka rá csony fa alatt jel zi az új
élet kez de tét. Szép ma gyar ad ven ti szo kás,
hogy haj na li mi sén (rorate) ve szünk részt,
így han go ló dunk lel ki leg az előt tünk ál ló
nap ra és az ün nep re. Ad ven ti es té ken bet le -
he me sek jár ják a há za kat, hogy min den ho vá
el jus son a kis Jé zus szü le té sé nek öröm hí re, s
ez ál tal őse ink időt len ér té kei je len je nek meg.
A „Szállást ke res a Szent Csa lád” szo ká sa
meg erő sí ti a csa lá dok együ vé tar to zá sát, és
ar ra biz tat, hogy be fo gad juk az ott ho nunk ba
és a szí vünk be a Gyer me ket.

Ma nap ság a ha gyo má nyok és a lel ki ké -
szü lő dés egy re in kább hát tér be szo rul, he lyét

át ve szi az üz let, a vá sár lás, a to la ko dás, a
csil lo gás. Va jon meg vá sá rol hat juk-e az iga zi
örö möt és bol dog sá got? Nem üre se dik ki ez -
ál tal az ün nep?

Em lé kez zünk vis  sza gyer mek ko runk egy -
sze rű ka rá cso nya i ra, me lyek nek fé nye és il -
la ta még is be lénk ivó dott. Ezt a han gu la tot
pró bál juk meg fel idéz ni úgy, hogy a té li es té -
ken gyújt sunk gyer tyát, és egy for ró tea mel -
lett csa lá dunk kal együtt ele ve nít sük fel a rég -
múlt ese mé nye it és Krisz tus szü le té sé nek
öröm te li tör té ne tét. 

Fa ze kas Gá bor
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Kedves dömsödi lakótársam hívta fel a figyelmem, hogy a katolikus
temetőben készül a harmadik kút.

A helyszínre érkezve már a kapuból megpillantottam a kútverő áll ványt
és egyéb szerszámokat. Csörgő István és fia, ifj. Csörgő István mun -
kálkodtak a kellemes napsütésben. Kérdésemre, hogy honnan jött az ötlet
és miért volt szükség új kútra, Csörgő István válaszolt:

– A templomból kifelé jövet megütötte a fülem, hogy idősebb asszonyok
arról beszélgetnek, milyen jó lenne, ha a katolikus temetőben lenne egy
másik kút is, nem kellene annyit gyalogolni a ravatalozóig. Ekkor tettem
egy olyan kijelentést, hogy majd én megcsinálom a kutat, és állom annak
anyagi költségeit, így egy komplett, kész kutat adok át, ami le lesz majd
betonozva is. Tavasszal felszerelem, november tájékán meg leszedem, és
ha bármilyen probléma adódna, én azt majd orvosolni fogom.

– És mit szólt ehhez a temető tulajdonosa?
– A tulajdonos a katolikus egyházközség, ezért beszéltem az atyával.

Neki semmilyen kifogása nem volt a kezdeményezés ellen. Egyeztettem az
üzemeltetővel, a polgármesterrel meg a jegyzővel is. Senkinek sem volt

kifogása, jogi akadályokba sem ütközött a kút fúrása. Egy sírhely épp erre
a célra lett kihagyva.

A fiammal közösen szoktunk dolgozni, meg is beszéltük ezt a felajánlást
a katolikus egyház felé.

Örülök, hogy mindenki támogatott ebben az ügyben!

Temetői kútjaink helyzetéről néhány mondatban…:
A nyári aszályos időjárásnak köszönhetően a dömsödi református

temető első kútja is kiapadt. Lakossági kezdeményezésre a kutat
kitakarították és az oldalára nyomófejet szereltek fel. A takarítás során
sajnos nagyon sok olyan tárgy került eltávolításra, ami nem oda való.
Köztük két szovjet típusú lőfegyver, ami a rendőrség részére azonnal
átadásra került. Az alsó kútgyűrűn 1928-as dátum található, ami a kút
építésének idejét őrzi.

A református temető belső kútjára már a tavalyi esztendőben nyomófej
került, megkönnyítve ezzel a víz felszínre emelését. Ennek kivitelezése
szintén önzetlen adományozás
folytán valósult meg.

A dabi temetőben három
kút működik. Közülük egy
kerekes kút, egy kútfejes, egy
pedig ártézi. Ezeket a temető
üzemeltetője tartja karban. A
kannatartó állvány adomány-
ból létesült. A sírkert gondo-
zásakor olykor nagy segít-
séget jelent, ha van kéznél
vizeskanna.

Köszönet minden önzetlen
felajánlásért, adományért és
elvégzett munkáért, mely a
közjó javát szolgálja!

-V.I.-

Önzetlen felajánlások, avagy temetõi kút körkép

Fotó: Kővári

Keresztény élet

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik jelenlétükkel részvétüket fejezték ki

BÖDŐ CSABA

temetésén, sírjára a kegyelet virágait elhe-
lyezték.                                     Gyászoló szülei
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Szü lettek:
Csaplár Sándor – Gábor Tünde

ZSOMBOR
Kovács Tamás Ferenc – Sterbinszky Andrea

REGINA
Fülöp Viktor – Csabai Mónika

VIKTOR BALÁZS
Csiszár Géza – Stefánovics Kinga Katalin

BALÁZS

El huny tak:
Svoren Andrásné 

Rádli Zsuzsanna Mária 6 3
éves
Fabók Jánosné Kiss Erzsébet 80 éves

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;

péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben) 

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,

szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 

Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 
06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
Szabadságát tölti a két ünnep között, illetve
jan. 2-án. Helyettesíti dr. Rókusfalvy Sylvia
saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 

Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 

Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
Szabadságát tölti dec. 12-13-14-én. Helyet -
tesíti dr. Szőnyi Alíz saját rendelőjében, saját
rendelési idejében.

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona

Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc 
Szabadság u. 42. Tel.: (06-24) 434-998 
Rendel: 
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig, 
hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

Anya köny vi hí rek

A Ma gyar Ko ro na 
Gyógy    szer tár
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig:
7.30 – 18.30 
Szom ba ton:
7.30 – 12.00 

Tel.: 06-24-519-720

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: december 20.

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

Várható meg je le nés: január eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok

feltétlen megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők: Bencze Ist ván, Budai Ignác-
né, Csi kós Lász lóné, Habaczeller né Ju hász
Judit, Köntös Ágnes, Or bán né Kiss Ju dit,

Richter Gyu láné, Sza bó And rea, Sza bó Pé ter,
Tóth Ist ván, Var sá nyi An tal
Ké szült 800 pél dány ban. 

Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány -
zat tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:

Press+Print Kft. Kiskunlacháza, 
Gá bor Áron u. 2/a HHHHAAAA    BBBBAAAAJJJJ    VVVVAAAANNNN::::

defibrillátor elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Szeretettel hívjuk és 
várjuk Testvéreinket
ünnepi alkalmainkra!
Dabi református egyházközség

Dec. 24-én (hétfőn) du. 16 órakor 
gyermekkarácsony, szentesti istentisztelet
Dec. 25-26-án (kedd-szerdán) de. 9 órakor 
istentisztelet és úrvacsoraosztás
Dec. 31-én (hétfőn) du. 18 órakor 
óévi istentisztelet
Jan. 1-jén (kedden) de. 9 órakor 
újévi istentisztelet

Baptista gyülekezet
Dec. 25-én (kedden) de. 10 órakor és 
du. 17 órakor 
istentisztelet
Dec. 31-én (hétfőn) du. 17 órakor 
óévi istentisztelet
Jan. 1-jén (kedden) de. 10 órakor 
istentisztelet

Katolikus egyházközség
Dec. 24-én (hétfőn) este 22.30-kor 
éjféli szentmise
Dec. 25-26-án (kedden és szerdán) de. 9
órakor 
ünnepi szentmise
Jan. 1-jén (kedden) de. 9 órakor 
szentmise

Dömsödi református egyházközség
Dec. 23-án (vasárnap) de. 10 órakor 
adventi istentisztelet a templomban
Dec. 24-én (hétfőn) du. 3 órakor 
karácsonyi istentisztelet a gyermekek szol-
gálatával a templomban
Dec. 25-én (kedden) de. 10 órakor 
úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templom-
ban; délután: házi úrvacsora – kérés szerint
Dec. 26-án (szerdán) de. 10 órakor 
úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban
Dec. 30-án (vasárnap) de. 10 órakor 
istentisztelet a templomban
Dec. 31-én (hétfőn) du. 3 órakor 
óévi istentisztelet a gyülekezeti házban
Jan. 1-jén (kedden) de. 10 órakor 
újévi istentisztelet a templomban
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MMáárrttoonn--nnaappii   kkééppeess   öösssszzeeffooggllaa llóó

NNyyíí ll tt   nnaapp  aa  GGyyeerreekkhháázzbbaann

Cikk a 12-13. oldalon.Cikk a 12-13. oldalon.
Fotó: VassFotó: Vass

Fotó: Guba AnitaFotó: Guba Anita


