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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Békés karácsonyi
ünnepeket!

Fotó: Kõvári Zoltán

Szerkesztõi levél
Ezúton kívánok a Dömsödi Hírnök
olvasóinak, munkatársainak
és segítõinek
Áldott Karácsonyi Ünnepeket!
Tisztelettel felhívom szíves figyelmüket,
hogy a 2009-es esztendõre van lehetõség a
Dömsödi Hírnök elõfizetésére az önkormányzat fõpénztárában.
Richter Gyuláné Veránál, ügyfélfogadási
idõben lehet leadni igényléseiket!
Aki már eddig is elõfizetõ volt, az újságban elhelyezett csekk által jelezheti szándékát!
Sajnos év közben nincs elõfizetési lehetõség, ezért fontos, hogy január hónapban tegyék azt meg!
Vass Ilona
szerkesztõ

AKTUÁLIS
Az ünnepekre készülve tele van az ember
várokozással, pozitív gondolatokkal. Nos,
ilyen körülmények között kell a decemberi
Aktuálist nem éppen szívderítõ dolgokkal
kezdenem.
2003-ban alkottuk meg a kommunális adóról szóló rendeletünket. Azóta még az inflációnak megfelelõ mértékben sem emeltük az
évi 4.000 forintos összeget. Ezt tovább nem
odázhatjuk el, így a november végi képviselõ-testületi ülésre 6.000 forintos javaslatot
terjesztünk elõ a 2009-es évre kommunális
adó címén. Az egész országra kiterjedõ pénzügyi, gazdasági válság némiképp az önkormányzatokat – így bennünket – is érinti.
Amikor ezeket a sorokat írom, a Parlament
még csak most tárgyalja a jövõ évi költségvetést, de az már látszik, hogy a különbözõ feladatok központi támogatása jelentõsen megkurtítva kerül hozzánk. Az a néhány százalékos csökkenés, amely bennünket érinteni
fog, bizony a mi költségvetésünkben sok-sok
megoldandó kérdést fog felvetni. Bizonyos
fokig pótolja a bevételi kiesést a személyi jövedelemadó itt maradó részének mintegy 6
millió forintos növekedése, de az elvonás és
a rendelkezésünkre álló pénzeszközök értékállóságának bizonytalansága, az energiaárak
növekedése további közös gondolkodásra
inspirálja a képviselõ-testületet. Meg kell keresnünk – ha vannak még – azokat a területeket, amelyektõl ismét el tudunk spórolni néhány tízezer forintot, és ennek kapcsán kell a
kommunális adó növeléséhez is nyúlnunk.
Nagyon nehéz egy olyan idõszakban adóemelést kezdeményezni, amikor egyébként is
tele vannak megélhetési gondokkal az emberek, de úgy gondolom, hogy az emelésnek ez
a mértéke talán még elviselhetõ a dömsödi
polgárok számára, és esetleg az a tudat is
tompítja a negatív érzést, hogy ez a pénz itt
marad településünkön, itt lesz felhasználva,
valamennyiünk boldogulására. Ha már az

adónál tartok, akkor el kell mondanom, hogy
sokan marasztalják el az Önkormányzatot az
utóbbi idõben az adók behajtása miatt. Tudom, nagyon rosszul esik az érintetteknek, de
nem tudunk mást csinálni, minden törvény
által adott lehetõséggel élnünk kell, hogy
hozzájussunk a kivetett adóhoz. Csak ezeknek a pénzeszközöknek a segítségével tudjuk
ellátni kötelezõ feladatainkat. Egy dolog van,
amelyben magánszemélyeknek és vállalkozóknak is segíteni tudunk, az a tartozás ütemezése. Tényleg olyan világot élünk, amikor
nagyon sokan kiszámított pénzbõl élnek, és a
felhalmozódott tartozás egyösszegû kifizetése szinte megoldhatatlan gondot jelent. Idõben keressék fel munkatársaimat, és az ütemezés részleteit beszéljék meg, így senki
nem fog kölcsönösen kellemetlen, méltatlan
helyzetbe kerülni.
Szinte minden év vége felé elmondjuk,
hogy nagyon nehéz jövõ esztendõnek nézünk elébe. Ez a jóslat most többszörösen is
igaz. Annyit már látunk a harmadszor átdolgozott költségvetésbõl, hogy a különbözõ
feladat- és teljesítménymutatókhoz kapcsolódó normatív támogatások drasztikusan
csökkennek. Az a feladatunk, hogy megoldjuk az elõttünk álló problémákat, hogy lakótársaink minél kevesebbet érezzenek a településeket érintõ negatív hatásokból. Tesszük
a dolgunkat, nem is tehetünk mást, hiszen
ezért választottak bennünket!
Azért vannak az utóbbi napoknak pozitív
hozadékai is. Most kaptam az értesítést,
hogy a katolikus temetõnél megépítendõ
parkolópályázatunk nyertes lett, így újabb
színfolttal fog gazdagodni nagyközségünk.
Továbbra is várjuk az „utas” pályázataink elbírálását, valamint az adókiesésünk
miatt az önkormányzati miniszter úrhoz benyújtott segítségkérésünk véleményezését.
Bízom a sikeres végeredményben!
Folytatás a következõ oldalon
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Folytatás az elõzõ oldalról
A Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskola tanárai
és diákjai ismét megrendezték a Dömsödi
Mûvészeti Napokat. A már elvárt magas
színvonalú rendezvény kapcsán jutott
eszembe az a megjegyzés, amelyet egyik
kistérségbeli polgármester kollégám tett néhány hónappal ezelõtt: – Hogy csináljátok,
hogy még mindig fenntartjátok a Mûvészeti
Iskolát azok után, hogy csökkentek a fejkvóták? Azt válaszoltam, és ma is ezt tartom:
Meg sem fordul a fejemben, és a képviselõk
fejében sem, hogy ezt a kérdést valaha is felvessük. A dömsödi gyermekeket itt olyan
pozitív behatások érik, amelyeket sehol
máshol nem szerezhetnek meg, és ettõl a jövõben sem foszthatja meg õket senki sem.
Az elmúlt hónapokban változások történtek a Polgárõrség vezetésében. Dobos György
lemondása után Kliszák Tamást választották
az egység parancsnokává. Sok sikert kívánok Kliszák Tamás további munkájához, és
természetesen a többi polgárõrnek is. Sajnálom Dobos György távozását a szervezet
élérõl. Önként vállalt feladatának maradéktalan elvégzését köszönöm, és kérem, hogy
tapasztalatával továbbra is segítse az új vezetést.
Az elmúlt huszonöt hónapban az írásaimban nem érintettem a sport kérdését. Most
két okból is megteszem. Egyrészt a labdarúgócsapat hosszú idõ után úgy tûnik, hogy
igazi CSAPATTÁ érik össze, és itt most nem
elsõsorban az eredményekre értem a megjegyzésem. Köszönöm az egyesület vezetõinek – Kovács Ferenc vezetésével, hogy a
mostoha körülmények ellenére biztosítják a
„túlélést”. Amit nagyon fontosnak tartok az
az, hogy úgy tûnik, elindult egy olyan folyamat az utánpótlás-nevelésben, amely eddig
nemigen volt jellemzõ a dömsödi viszonyokra. A legkisebbektõl kezdve, több korcsoportban foglalkoznak a gyermekekkel, és
ami örvendetes, a szülõk is felkarolják és támogatják sportolásukat. Figyelemmel kísérem ezt a folyamatot, és remélem, eljön az
idõ, amikor „kézzelfoghatót” is mellé tudunk tenni a köszönetünknek.
A másik sporttal kapcsolatos dolog, amit
el kell mesélnem, az elmúlt hetek két egymást követõ vasárnapjához kapcsolódik.
Meghívást kaptam a Dömsödön rendezett
autocross versenyekre. Fõleg a második rendezvény fogott meg igazán, amikor szinte
csak dömsödi fiatalok versenyeztek egymással és a technikával. Õszintén megvallva, nekem kicsit meglepetés volt a versenyzõk száma, a nagy érdeklõdés a családok, ismerõsök körében. Annyit, de annyit beszélünk a felelõtlenül közútjainkon száguldozó
fiatalokról. Biztos vagyok abban, hogy ezen
az amatõr versenyen résztvevõk nem tartoznak közéjük. Egyébként, nagyon jó dolog-
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nak tartom, hogy ennyire kihasználják ezt a
versenypályát, amellyel sok település nem
dicsekedhet. Itt ragadom meg az alkalmat
arra, hogy gratuláljak a magyar bajnoki címhez ifj. Madarász Andrásnak, aki hihetetlen
izgalmas körülmények között lett elsõ a kategóriájában.
Befejezésül köszönöm azoknak, akik valamilyen módon segítették munkánkat –
nem kevesen voltak –, akik hozzájárultak településünk fejlõdéséhez, ha csak annyival
is, hogy befizették adóikat.
A magam és képviselõtársaim nevében is
nyugalmas, békés ünnepeket kívánok minden dömsödi lakótársamnak. Kívánom,
hogy mindenki boldogan, szeretetben pihenje ki az elmúlt év fáradalmait, hogy aztán
„megújulva” feszüljön neki a következõ év
kihívásainak. Azoknak a kihívásoknak,
amelyek mindnyájunkra várnak.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Rátkai János – Balogh Tünde
HANNA
Madarász András – Kudor Anikó
LILI

Házasságot kötöttek:
Rab Sándor Csaba – Polgár Edit

Elhunytak:
Gyöngyösi István
Nagy Zsigmond
Dolinay Józsefné Dimola Ilona

79 éves
58 éves
92 éves

Bencze István

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idõ: hétfõtõl–csütörtökig:
17.00–07.00 óráig; péntek: 12.00–07.00 óráig
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

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

HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: hétfõ, szerda:
13.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök:
07.30–11.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig
II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfõ-péntek:
07.30–11.00 óráig
csütörtök:
16.00–17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda:
07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök:
13.00–17.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelõ: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30–11.00 óráig
szerda:
13.00–16.30 óráig

Lapzárta: december 15.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: január 6.
Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Bábel László, Balázs Csaba, ifj. Balogh
László, Bencze István, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, dr. Domonkos János, Dulcz
Dénes, Gáspár László, Habaczellerné Juhász
Judit, Jávorka Józsefné, Kancsár Péter, Kõvári
Zoltán, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss Judit,
Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter, Szabó Andrea,
Szabó Péter, Szabó Sándor, Tóth István,
Varsányi Antal,
Vass Ilona Györgyi, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a
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Karácsonyi elõzetes
Karácsonykor történt
– 1000. december 25-én koronázták királlyá Istvánt
– 1230 karácsonyán tér vissza Julianus barát, domonkos rendi szerzetes a Volga menti Magna
Hungariából, ahol rátalált a keleti magyarokra.
– 1476 karácsonyán ülte meg lakodalmát Mátyás király Aragóniai Beatrixszal.
– 1585-ben ugyancsak karácsonyi lakodalmat
tart Balassi Bálint és Dobó Krisztina.
– 1588 karácsonyán I. Erzsébet angol királynõ
éppen sült libát eszik, mikor érkezik a hír: Az
angol flotta legyõzte a Nagy Armadát.
– 1716-ban éppen az ünnepen kezdi el írni II.
Rákóczi Ferenc vallomásait a franciaországi
Grosbois-ban.
– 1879 karácsonyán Edison elkészíti az elsõ
mûködõképes szénszálas izzólámpát.
– 1898 december 26-án jelenti be a Curie házaspár a rádium felfedezését a francia akadémián.
– 1907 karácsonyára jelenik meg Ady Endre új
kötete, Vér és arany címmel.
Népek és karácsonyok
Mi jut eszébe az embernek a karácsony szó
hallatán? Szeretet, család, ajándékok, hó, Mikulás, Jézuska, hideg, nagy családi eszem-iszom,
dínomdánom.
Nehezen hiszi el az ember, hogy van a világnak olyan pontja, ahol nyári napsütésben ünneplik a karácsonyt. Más-más idõpontban bonthatók ki az ajándékok (hol már december ele-

Állatorvosi ügyelet
2008. december 6-7.
dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-961-1694
2008. december 13-14.
ifj. dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507
2008. december 21.
dr. Ivanics Ervin
Dömsöd, Tókert u. 2.
Tel.: 06-30-266-3271
2008. december 24.
dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515
2008. december 25-26.
dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-927-2366
2008. december 27-28.
dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-934-7625

jén, hol szentestén, hol 25-én reggel, hol folyamatosan 12 napon keresztül!). Az ajándékozó
sem mindenhol ugyanaz a személy. Kinek a Jézuska, kinek a Mikulás, a Télapó, a Jégapó, a
Karácsonyapó, kinek pedig csak egy apró manó
hoz ajándékot.
Egy azonban bizonyos; a táplálkozás, a táplálkozással kapcsolatos szokások kiemelkedõ szerepet kapnak ebben az idõszakban, mert ez az ünnep mindenképpen családi esemény, ahol az egybegyûlteket „etetni kell”, s az étkezések alkalmával az összetartozás is nagyobb hangsúlyt kap.
Kenyában az ünnepi vacsora a szabadban és
nyílt tûzön készül.
Új-Zélandon piknikeznek. Kedvelt helyszín
az ünnepléshez a tengerpart.
Ausztráliában a szánhúzók nem rénszarvasok, hanem kenguruk, a vacsorát a szabadban
költik el, majd sétálnak a tengerparton.
Írországban az ajándékoknak kitett zsák mellett hagynak rétest és sört is a Mikulásnak, hogy
ne éhezzen, ne szomjazzon.
Norvégiában a pajtába zabkását tesznek,
hogy távol tartsák a rossz szellemeket.
Angliában a karácsonyi mazsolás pudingba
kis ajándékot rejtenek, vagy szerencsepénzt sütnek bele. Megtalálójának szerencsés éve lesz.
Az olaszok barátaiknak lencsét ajándékoznak, ami szintén szerencsehozó.
Dél-Afrikában a barátokat karácsonyi dobozokkal ajándékozzák, melyekben ennivaló (általában édesség) található.

Németországban az ünnep eledele a libasült.
Belgiumban a tenger gyümölcsei kerülnek
asztalra, fõételként pedig töltött pulyka.
Svédországban hering és bab a hagyományos
vacsora, de esznek még káposztás ételeket is,
valamint sült sonkát rengeteg mustárral.
Portugáliában szárított tõkehalat esznek burgonyakörítéssel.
Franciaországban kagylótál és többféle szárnyas (pulyka is) a menü. Az édesség a nálunk is
jól ismert fatörzs.
Oroszországban kaviár, füstölt, sózott halak
és kocsonya kerül az asztalra.
Romániában sok helyen disznót vágnak, a
kolbász is az ünnepi vacsora része lehet. Az igazi hagyomány ott is a halvacsora. Befejezésül
pedig bejgli dukál.
Elfelejtett régi magyar szokás szerint a karácsonyi asztalnál a családfõ egy almát annyi darabra vágott, ahányan körülülték az asztalt.
Mindenki megette a saját darabját, ez utalt a
család összetartozására s biztosította a jövõ évi
egészséget.
Ahány ház, annyi szokás. Az országok étkezési szokásai, érdekességei igen jellegzetesek,
egy azonban mindenhol megegyezik a gasztronómia vonatkozásában, s ez az, hogy a jó étel finom borral az igazi. De térjünk haza, mindenki
elkezdheti a bevásárlást a töltött káposztához, a
halászléhez, a túrós csuszához. Süljön a disznótoros és a bejglik!
Mindenkinek békés, családi körben eltöltött,
meghitt ünneplést kívánok a szeretett ételek finom illatával fûszerezve.
Közreadta: Dulcz Dénes

MEGHÍVÓ
2008. december 09-én 18 órakor szeretettel
meghívjuk Önt és Kedves Családját
Oberfrank Pál
a Vígszínház nagyszerû színmûvészének zenés elõadására.
Olyan kitûnõ szerepekben csodálhattuk már meg õt,
mint Zamjotov (Dosztojevszkij: Bûn és bûnhõdés);
Lennox (Shakespeare: III. Richárd); Chino, Tony
(Bernstein: West Side Story); Tybalt (Shakespeare:
Rómeó és Júlia); Mixi gróf (Szirmai: Mágnás Miska);
Don John (Shakespeare: Sok hûhó semmiért –
Vígszínház).
Jelenleg is futó szerepei: Cléante (Képzelt beteg –
Pesti Színház), Pitvarmester (Hamupipõke – Vígszínház); Mr. Darling (Pán Péter – Vígszínház); Jacques
Durand (Marcel Achard: Dominó – Karinthy Színház); Össztánc (Vígszínház); Don John (Shakespeare:
Sok hûhó semmiért – Vígszínház)
Belépõjegy: 300 Ft
A belépés 14 éves kor alatt ingyenes!
FIDESZ DÖMSÖDI ALAPSZERVEZET ÉS A DÖMSÖDI POLGÁRI KÖRÖK
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Önkormányzati Hírek
2008. október 29-i ülés
Dömsöd Nagyközség Képviselõ-testülete és Apaj Község Képviselõ-testülete
2008. október 29-i együttes ülésén a Körjegyzõség tevékenységérõl szóló beszámolót vitatta meg, és ezzel kapcsolatban az
alábbi határozatot hozta:
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
elfogadta az együttes ülés napirendjét:
137/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete figyelembe véve Apaj Községi
Önkormányzat Képviselõ-testületének a napirend vitájában elhangzott véleményét, a Dömsöd–Apaj Körjegyzõség munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: azonnal
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2008. október 29-i nyilvános ülésén az alábbi döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következõ határozatot:
138/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között
eltelt idõszak eseményeirõl
3. A köztemetõ üzemeltetõjének beszámolója
4. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
6/2006. (III. 31.) rendelet módosítása
5. A KEVE-VÍZ Kft. beszámolója a csatorna
közmû üzemeltetésérõl
6. Beszámoló az alpolgármester és a képviselõtestület bizottságainak munkájáról
7. A Községi Vízmû beszámolója – Üzletszabályzat elfogadása; Üzemeltetési szabályzat
jóváhagyása
8. A helyi építési szabályzatról szóló 8/2002.
(X. 2.) rendelet módosítása
9. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi
belsõ ellenõrzési programja
10. A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény maximális csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése
11. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
maximális csoportlétszám-túllépésének engedélyezésére kérelem benyújtása

12. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
13. Az I+H Ingatlanforgalmazó és Hasznosító
Kft.-tõl 1193/1 hrsz-ú (Dunavecsei út) ingatlan térítésmentes átvétele
14. A 2008. évi képviselõi tiszteletdíj kifizetése
15. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal egy
tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
139/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következõ határozatot:
140/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt idõszakban tett intézkedéseirõl
szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
3. A köztemetõ üzemeltetõjének beszámolója
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következõ határozatot:
141/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Gyertyaláng Kegyeleti
Szolgálat Kft. tevékenységérõl és a ravatalozó építési beruházásról szóló beszámolóját
elfogadja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

4. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
6/2006. (III. 31.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta a következõ rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2008. (X. 30.) rendelete a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
6/2006. (III. 31.) rendelet módosítása
A rendelet kihirdetve: 2008. október 30. napján
A rendelet hatályba lép: 2008. november 1.
napján
5. A KEVE-VÍZ Kft. beszámolója a csatorna közmû üzemeltetésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
142/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a KEVE-VÍZ Kft. (székhelye:
Ráckeve, Dömsödi út 85.) csatorna közmû üzemeltetésérõl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
6. Beszámoló az alpolgármester és a képviselõ-testület bizottságainak munkájáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
143/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az alpolgármester munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Varsányi Antal alpolgármester
Határidõ: azonnal
Az Ügyrendi Bizottság beszámolója
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
144/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Dr. Rostás Klára, biz. elnöke
Határidõ: azonnal
A Népjóléti Bizottság beszámolója
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egy
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tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
145/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Népjóléti Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Lázár József, biz. elnöke
Határidõ: azonnal
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság beszámolója
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
146/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ testülete a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Ispán Ignác, biz. elnöke
Határidõ: azonnal
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
beszámolója
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
147/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Patonai Istvánné, biz. elnöke
Határidõ: azonnal
7. A Községi Vízmû beszámolója – Üzletszabályzat elfogadása; Üzemeltetési szabályzat jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
148/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a Községi Vízmû beszámolóját. A képviselõ-testület jóváhagyja a
Községi Vízmû Üzletszabályzatát és Üzemeltetési Szabályzatát.
Felelõs: Jaksa Istvánné pénzügyi vezetõ és
Dukai Zoltán mûszaki vezetõ
Határidõ: azonnal
8. A helyi építési szabályzatról szóló
8/2002. (X. 2.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
megalkotta a következõ rendeletet:
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 18/2008. (X. 30.) rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 8/2002. (X.
2.) rendelet módosítása
A rendelet kihirdetve: 2008. október 30. napján
A rendelet hatályba lép: 2008. október 30.
napján
9. Az önkormányzat és intézményei 2008.
évi belsõ ellenõrzési programja
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
149/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat és intézményei 2009. évi belsõ ellenõrzési programját az
elõterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelõs: Fodor Pálné megbízott belsõ ellenõrzési vezetõ
Határidõ: 2009. december 31.
10. A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény maximális csoportlétszámtúllépés fenntartói engedélyezése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
150/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló többszörösen
módosított 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottság véleményét az alábbi határozatot hozza.
A képviselõ-testület a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény vezetõjének kérelmére a zenemûvészeti ágon szolfézs tantárgyból
az 1. és 2., valamint 3. és 4. évfolyamon mûködõ tanulócsoportokban, a közoktatási törvény 3.
számú mellékletében meghatározott mértékû
maximális csoportlétszám 10 százalékkal történõ túllépést engedélyezi fenntartói jogkörben.
Felelõs: Köntös Ágnes igazgató
Határidõ: azonnal
11. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola maximális csoportlétszám-túllépésének
engedélyezésére kérelem benyújtása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
151/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. (Kt.) törvényben meghatározott felhatalmazás alapján,

figyelembe véve az alábbi határozatot hozza.
A képviselõ-testület kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatalhoz a Gróf Széchenyi István Általános Iskola maximális csoportlétszám-túllépésének engedélyezésére az alábbiak szerint.
A képviselõ-testület kérelmezi 2008/2009.
tanévben a 2/b osztályban 2 fõvel, 6/a osztályban 2 fõvel és a 6/b osztályban 2 fõvel a
közoktatási törvényben megállapított maximális csoportlétszámok túllépését.
A képviselõ-testület megbízza Bencze István
polgármestert, hogy a Kt. 95/A (9) bek. szerint
nyújtson be kérelmet az Oktatási Hivatalhoz.
Felelõs: Bencze István polgármester
Mészáros Pálné igazgató
Határidõ: 2008/2009. tanév
12. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
152/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2006. szeptember 19. napján kelt Társulási
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1.) A megállapodás V/1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
a) A Társulás induló vagyonát a Tagok által
fizetett vagyoni hozzájárulás képezi. Az alapító
vagyon az érintett tagi települések lakosainak
száma alapján 10 Ft/fõ, melynek összesített öszszegét a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete
tartalmazza.
A tagok éves mûködési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a
2007. évtõl kezdve szintén lakosságszám-arányosan fizetnek. Tagok jelen szerzõdés aláírásával egyidejûleg kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a mûködési költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az 1. számú melléklet szerinti, a Magyar Államkincstár által nyilvántartott elõzõ évi adatok alapján meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak.
A tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódóan lakosságszám-arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.
Az adott évre vonatkozó mûködési költség
összegérõl és annak a lakosságszám-arányhoz
igazodó megoszlásáról valamint a fejlesztési
hozzájárulás összegérõl a Társulási Tanács határoz, a tárgyévet megelõzõ év november 30.
napjáig. A mûködési és a fejlesztési hozzájárulásnak igazodnia kell a – Tagok részérõl felvállalt – európai uniós KA pályázat elõírásának feltételeihez. A mûködési és fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács feladata.
Amennyiben a Társulás mûködési és fejlesz-

6
tési költségei elõreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó
szerve, a Társulási Tanács a mûködési és a fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok képviselõtestületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok
mûködési és fejlesztési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti.
Tagok az önkormányzatok által vállalt alapítói vagyon összegét a Társulás megalakulásától
számított 60 napon belül, a mûködési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március
31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára
befizetni.
Tagok a Társulás mûködési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.
b) Belföldi és nemzetközi támogatások
A Társulás bevételét képezik a Társulás által
pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget – Tagok megállapodása és a vonatkozó elõírások alapján –
csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet
felhasználni.
c) Egyéb bevételek
1. a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységbõl származó
bevételek
2. természetes és jogi személyek felajánlásai,
hozzájárulásai
3. egyéb pályázati bevételek.
A Társulás bevételeit és kiadásait a székhely
szerinti önkormányzat számlavezetõ pénzintézeténél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a
költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak.
d) A tagi önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén:
– A Társulás Tanácsának elnöke a mûködési
hozzájárulás fizetési határidejének lejártát követõen írásban felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belüli
teljesítésére. A fizetési határidõ eredménytelen
lejáratát követõen a Társulás Tanácsának elnöke azonnali beszedési megbízás benyújtására
jogosult.
– A Társulás székhely önkormányzata – Polgárdi Város Önkormányzata – a fejlesztési hozzájárulás fizetési határidejét követõ 15. naptól azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.
Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget
a Társulás felé vállalt fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács
új székhely önkormányzat kijelölésérõl dönthet,
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást nyújtson be.
A székhely önkormányzat az azonnali beszedési megbízás alapján beérkezett pénzösszeget
1 munkanapon belül köteles átutalni a Társulás
elkülönített bankszámlájára.
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e) A Társulás jogszabályszerû költségvetési
mûködésének ellenõrzését költségvetési felügyeleti szerve végzi (ld. IX. fejezet). Ezen túlmenõen a Társulás szakmai ellenõrzés céljára
erre szakosodott ellenõrt is igénybe vehet.
f) A Társulás a Tagok által alapításkor átadott
vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás mûködés során keletkezett saját vagyona és annak
szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös
tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel az Ötv. 80. § (5) bekezdésben
foglalt rendelkezésekre.
A Társulás megszûnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszûnéskori,
felmondáskori vagy kizáráskori állapot szerint a
KA jogszabályok és az egymás közötti kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.
A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történõ kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történõ kiadása
veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkezõ társulás kötelezõ feladatának ellátását. Ebben
az esetben a társulás kivált tagját – a jogi személyiséggel rendelkezõ Társulással kötött szerzõdés alapján – használati díj illeti meg.
2.) A megállapodás VI. Díjpolitika fejezetének második bekezdése a következõk szerint
módosul:
Tekintettel arra, hogy jelen szerzõdés keretein belül díjmegállapítási hatáskör átadás nem
történik, Tagok a fenti, közösen kidolgozandó
elvek alapján, az egységes díjkalkulációból kiindulva kötelesek saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formában, a rendszer fenntartható mûködését biztosító közszolgáltatási díj
megállapítására.”
3.) A megállapodás XI/2. pont elsõ bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.
4.) A megállapodás XI/3. pontjának második
bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált
hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és
jogi elõfeltételeinek biztosítása céljából jött létre,
a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak
vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk
készítésének kezdõ évétõl, azaz 2006. évtõl számítottan, az éves mûködési hozzájárulás összegének visszamenõlegesen történõ megfizetését.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:

153/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának XI/3. pontja alapján
egyetért azzal, hogy Szápár Község Önkormányzata és Tolnanémedi Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
13. Az I+H Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.-tõl 1193/1 hrsz-ú (Dunavecsei út)
ingatlan térítésmentes átvétele
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
154/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete módosítja 179/2006. (IX. 15.)
Kt. számú határozatát az alábbiak szerint
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a korábban a Green Balance
Energetikai Kft. tulajdonát képezõ, jelenleg az
I+H Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. tulajdonát képezõ dömsödi 1193 hrsz. alatti ingatlan megosztásából kialakuló 1193/1 hrsz alatti
3550 m2 alapterületû kivett út megnevezésû ingatlant térítésmentesen közút céljára átveszi.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a szerzõdés aláírására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: szerzõdéskötésre 2008. nov. 30.
14. A 2008. évi képviselõi tiszteletdíjak kifizetése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
155/2008. (X. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Ügyrendi Bizottság javaslatára az alábbi határozatot hozza.
A képviselõ-testület a 2008. évi képviselõi és
bizottsági tagsági tiszteletdíjak kifizetésénél a
2/2002. (II. 6.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakat nem alkalmazza.
A képviselõ-testület felkéri Bencze István
polgármestert, hogy a 2008. évi tiszteletdíjak kifizetésérõl gondoskodjon.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2008. december 31.
A testület zárt ülésén önkormányzati
hatósági ügyben érkezett fellebbezést bírált el.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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2008. november 26-i ülés
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2008. november 26-án
megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következõ határozatot:
157/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között
eltelt idõszak eseményeirõl
3. Az önkormányzat gazdálkodásáról, költségvetésének teljesítésérõl szóló 3 éves beszámoló
4. A 2009. éves költségvetési koncepció
5. Az önkormányzat folyószámla hitelkeret
szerzõdésének meghosszabbítása
6. A Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
7. A kommunális hulladékszállítási rendszer változásai, a 2009. évi hulladékszállítási közszolgáltatási díj megállapítása
8. Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból igényelhetõ támogatásokra pályázatok benyújtása
9. A „Még 1000 év Dömsödért Egyesület” a
„Dabi játszótér és kalandpark kialakítására”
tervezett pályázatának támogatása
10. Aljegyzõi munkakör betöltésére pályázat kiírása
11. Az építményadóról és magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII.
18.) rendelet módosítása
12. A nagyközség illetékességi területén a Községi Vízmû által szolgáltatott vízdíj mértékérõl szóló 12/1996. (V. 7.) rendelet módosítása
13. A Dömsöd Nagyközség Gyermekintézményeiben fizetendõ étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 14/2002. (XII. 12.)
rendelet módosítása
14. A Tempus Program keretében meghirdetett
„Testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése”
címû pályázat benyújtása
15. A Csónakház önkormányzati üzemeltetésének üzleti terve
16. Az önkormányzat tulajdonában lévõ 2622/5
hrsz-ú (Tókert) ingatlan értékesítése
17. A „Központi háziorvosi ügyelet határozatlan idõre történõ ellátása Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és Dömsöd települések
területén” tárgyú közbeszerzési eljárással
összefüggõ döntések
18. Egyebek:
18.1. Tájékoztató a KisDuNa Televízió mûsorszolgáltatási ajánlatáról
18.2.Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsõokta-

tási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
eredményérõl
18.3. Kóka Község felhívása a települések közrendjének és közbiztonságának megerõsítésére
18.4. A Dömsödi Polgári Õrség leköszönõ parancsnokának, Dobos György Úrnak
Díszoklevél adományozása
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
158/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
159/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt idõszakban tett intézkedéseirõl
szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
3.) Az önkormányzat gazdálkodásáról,
költségvetésének teljesítésérõl szóló 3 éves
beszámoló
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
160/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete figyelembe véve dr. Schmidt
Géza szakértõi véleményét, a Gazdasági Bizottság javaslatára az önkormányzat és intézményei
3. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
4.) A 2009. éves költségvetési koncepció
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)

A képviselõ-testület 13 igen szavazattal egy
tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
161/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete figyelembe véve dr.
Schmidt Géza szakértõi véleményét, a Gazdasági Bizottság javaslatára a 2009. évi költségvetési koncepciót az elõterjesztés szerint
elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
5.) Az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerzõdésének meghosszabbítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
162/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 30.000.000 Ft folyószámlahitel
OTP Bank Nyrt.-tõl történõ felvételérõl döntött.
A hitel futamidejét 2008. december 5-tõl
2009. december 4-ig határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
Az önkormányzat, mint zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévõ dömsödi 204 hrsz-ú, Dömsöd, Középsõdunapart címû,
sporttelep megnevezésû forgalomképes ingatlanán 30.000.000 Ft hitel és járulékai erejéig az
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi
Bank Nyrt. számára elsõhelyi jelzálogjogot alapítsanak. A képviselõ-testület kijelenti, hogy a
fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik, és szavatolja az ingatlan kár-, per- és tehermentességét.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitelvisszafizetés idõtartama alatt a kért
hitelt és járulékait a futamidõ éveiben – a felhalmozási és tõke jellegû kiadásokat megelõzõen –
a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
A képviselõ-testület nyilatkozik arról, hogy a
más meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból
és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, a hitelszerzõdést
és egyidejûleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerzõdést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog
bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
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6.) A Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
163/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 90/2005. (VII. 25.) Kt. számú
határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatát az elõterjesztés szerint kiegészítve és
módosítva jóváhagyja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
7.) A kommunális hulladékszállítási rendszer változásai, a 2009. évi hulladékszállítási
közszolgáltatási díj megállapítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 12 igen szavazattal egy
tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 19/2008. (XI. 28.) rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló
8/1996. (IV. 2.) rendelet módosításáról
A rendelet hatályba lép 2009. január 1.
napján
A rendelet kihirdetve 2008. november 28.
napján
A képviselõ-testület a díjat kéttényezõs díjként állapította meg, mely az alapdíjat és az egységnyi ürítési díjat tartalmazza. Az egységnyi
ürítési díj 120 literes edényzet (kuka) ürítésének, szállításának és a hulladék kezelésének
költségét tartalmazza. A képviselõ-testület a
Bio-Pannonia Kft. díjkalkulációja alapján 2009.
január 1-jétõl a kommunális hulladékszállítás
díját az alábbiak szerint állapítja meg:
A közszolgáltatás díja havonta 665,8 Ft
ebbõl
– alapdíj 380,5 Ft és
– havonta két ürítés díja 285,3 Ft / 2 alkalom
Minden további ürítés díja 131,7 Ft
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezõ személyek részére 2009. évben továbbra
is biztosítja az alábbi kedvezményeket.
Állandó lakosok díjkedvezménye
Állandó lakosok közszolgáltatási díja havonta 475,6 Ft
– ebbõl alapdíj 380,4 Ft és
– havonta két ürítés díja 95,2 Ft /2 alkalom
Minden további ürítés díja 43,9 Ft
Nyugdíjasok díjkedvezménye
Azok a Dömsödön állandó bejelentett lakó-
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hellyel rendelkezõ személyek, akik 2008. december 31. napjáig 70. életévüket betöltötték, és
önálló háztartásukban egyedül élnek, a köztisztasági szolgáltatás díjából az állandó lakosok
díjkedvezményén felül további 50%-os kedvezményben részesülnek. A nyugdíjasok díjkedvezményére külön kérelmet nem kell benyújtani, a kedvezményezettekrõl a helyben vezetett
lakcímnyilvántartás adatai alapján (a személyes
adatok kezelésére és védelmére vonatkozó szabályok betartása mellett) a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a szolgáltatót.
A hulladéklerakó telepre a dömsödi lakosok
(állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkezõ
személyek egyaránt) és a Dömsödön üdülõ ingatlannal rendelkezõ személyek zöldhulladékot
és háztartási hulladékot 200 kg mennyiségig díjmentesen lerakhatnak.
A szelektív hulladékgyûjtõ szigeteken a szelektíven gyûjtött hulladék ingyenesen helyezhetõ el.
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 12 igen szavazattal egy
tartózkodás mellett meghozta a következõ határozatot:
164/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete figyelembe véve a Ráckeve és
Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás
Társulási Tanácsának döntését, támogatja a BioPannonia Kft. hulladékszállítási közszolgáltatási rendszer módosítására vonatkozó javaslatát.
A képviselõ-testület felkéri a körjegyzõt az
önkormányzati rendelet szövegszerû módosításának elkészítésére.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. február
8.) Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból igényelhetõ támogatásokra pályázatok benyújtása
1. Projekt elnevezése: „A Dömsödi Széchenyi úti játszótér létrehozása”
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
165/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete – az Európai Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap „A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások” intézkedése keretében, a Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési
Egyesület által kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiának megfelelõen; a „Játszótér és közösségi terek kialakítása, fejlesztése és elérhetõségük
javítása” címû intézkedésre pályázatot nyújt be
„ADömsödi Széchenyi úti játszótér létrehozása”
elnevezésû beruházás megvalósítására.

A beruházás költsége a 7.000.000 Ft + ÁFA
összeget nem haladhatja meg.
A képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy a
támogatás számításának alapja az összes nettó
elszámolható kiadás.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa és a pályázattal összefüggõ szerzõdéseket
megkösse.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: pályázat benyújtására 2009. január 10.
2. Projekt elnevezése: „A Petõfi szülõk házának eredeti állapotú helyreállítása Dömsödön”
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
166/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap – ÚMVP III. tengely intézkedés keretében a Vidéki örökség megõrzése és
korszerûsítése címén meghirdetett pályázatra
pályázatot nyújt be „A Petõfi szülõk házának
eredeti állapotú helyreállítása Dömsödön”
elnevezésû beruházás megvalósítására.
A beruházás költsége a 10.000.000 Ft +
ÁFA összeget nem haladhatja meg.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és a pályázattal összefüggõ szerzõdéseket
megkösse.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: pályázat benyújtására 2009. január 2.
9.) A „Még 1000 év Dömsödért Egyesület”
a „Dabi játszótér és kalandpark kialakítására” tervezett pályázatának támogatása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
167/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete – az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap „A falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások”
intézkedése keretében, a Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület által kidolgozott Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiának megfelelõen; a
„Játszótér és közösségi terek kialakítása, fejlesztése és elérhetõségük javítása” címû intézkedésre benyújtani tervezett – a Még 1000 év
Dömsödért Egyesület (Dömsöd, Bajcsy-Zs.
út 6.) „Dabi játszótér és kalandpark kialakítása” címû pályázatát támogatja.
1) A képviselõ-testület az Egyesülettel 2006.
június 20. napján megkötött közmûvelõdési
megállapodást a fentiek értelmében kiegészíti a
következõkkel:
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Az önkormányzat a „Dabi játszótér és kalandpark kialakítása” projekt megvalósításához
az Egyesület használatába adja az önkormányzat tulajdonában lévõ 1190 hrsz-ú ingatlant
(Dunavecsei úton).
2) Az önkormányzat a „Dabi játszótér és kalandpark kialakítása” projekt megvalósításáról
írásbeli megállapodást köt az Egyesülettel. A
megállapodásban kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósítását követõen (minimum öt évig) a kialakított zöldterületek és felépítmények karbantartásában és fenntartásában az Egyesülettel együttmûködik.
3) A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a fentiek értelmében
a Még 1000 év Dömsödért Egyesülettel a használatba adási szerzõdést és a megvalósításról
szóló írásbeli megállapodást megkösse.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
10.) Aljegyzõi munkakör betöltésére pályázat kiírása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következõ határozatot:
168/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot ír ki aljegyzõi állás
betöltésére.
A képviselõ-testület a pályázati kiírást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselõ-testület a pályázati felhívást a
www.kozigallas.gov.hu honlapon, a Dömsödi
Hírnök címû önkormányzati újságban és az önkormányzat www.domsod.hu címen elérhetõ
hivatalos honlapján teszi közzé.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
11.) Az építményadóról és magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003.
(XII. 18.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen és 3 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 20/2008. (XI. 28.) rendelete
az építményadóról és magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII. 18.) rendelet módosításáról
A rendelet hatályba lép 2009. január 1. napján
A rendelet kihirdetve 2008. november 28.
napján
A képviselõ-testület a kommunális adó
éves díját 4000 Ft-ról 5000 Ft-ra emelte 2009.
évtõl.
12.) A nagyközség illetékességi területén a
Községi Vízmû által szolgáltatott vízdíj mértékérõl szóló 12/1996. (V .7.) rendelet módosítása
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(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2008. (XI. 28.) rendelete
A nagyközség illetékességi területén a Községi Vízmû által szolgáltatott vízdíj mértékérõl
szóló 12/1996. (V. 7.) rendelet módosításáról
A rendelet hatályba lép 2009. január 1. napján
A rendelet kihirdetve 2008. november 28.
napján
A képviselõ-testület 2009. január 1-jétõl
havonta bruttó 140 Ft-os alapdíjat és a fogyasztott vízmennyiség alapján bruttó 260
Ft/m3 vízdíjat állapított meg.
13.) A Dömsöd Nagyközség Gyermekintézményeiben fizetendõ étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 14/2002. (XII. 12.)
rendelet módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2008. (XI. 28.) rendelete
A Dömsöd Nagyközség Gyermekintézményeiben fizetendõ étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII. 12.) rendelet
módosításáról
A rendelet hatályba lép 2009. január 1. napján
A rendelet kihirdetve 2008. november 28.
napján
A képviselõ-testület az étkezési térítési díjakat 2009. január 1-jétõl az alábbiak szerint
állapította meg:
Óvodás gyermek étkezési térítési díja Ft/nap
Egész napos
375
Félnapos
90
Iskolai napközis gyermek
Ft/nap
étkezési térítési díja
Napközis
445
Tízórai és ebéd
380
ebéd
285
tízórai
100
A felnõtt étkezõk térítési díja bruttó 515
Ft/ebéd.
14.) A Tempus Program keretében meghirdetett „Testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése” címû pályázat benyújtása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
169/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete Európa a Polgárokért Program
keretében, Testvértelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése címén meghirdetett pályázatra
pályázatot nyújt be „Dömsöd – Für – Knüll-

wald települések közötti kapcsolatok fejlesztésére” elnevezésû program megvalósítására.
A projekt megvalósításához igénybe vehetõ
támogatás összege 1.753.000 Ft.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és a pályázattal összefüggõ szerzõdéseket
megkösse.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: pályázat benyújtására 2008. december 1.
15.) A Csónakház önkormányzati üzemeltetésének üzleti terve
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 10 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következõ határozatot:
170/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Csónakház üzemeltetésére vonatkozó üzleti tervet jóváhagyja, és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokkal Béczi Jánost, a
Dömsödi Sportközpont igazgatóját 2009. december 31-ig megbízza, illetve munkaköri feladatait ezzel kiegészíti.
Felelõs: Béczi János igazgató
Határidõ: folyamatos, beszámoló készítésére 2009. november 30.
16.) Az önkormányzat tulajdonában lévõ
2622/5 hrsz-ú (Tókert) ingatlan értékesítése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 10 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következõ határozatot:
171/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete Lakatos Pál (…) szám alatti lakos kérelmére az alábbi határozatot hozza:
A képviselõ-testület Lakatos Pálnak felajánlja megvételre az önkormányzat tulajdonában álló Dömsöd Tókertben lévõ 2622/5 hrsz-ú 592
m2 területû ingatlant az alábbi feltételekkel.
– az ingatlan vételára 592.000 Ft + ÁFA,
– a foglaló összege 150.000 Ft,
– a fennmaradó vételár az önkormányzat tulajdonjogának fenntartása mellett 12 havi
egyenlõ részletekben fizethetõ meg,
– az ajánlat érvényes 2009. január 31-ig.
A képviselõ-testület felkéri Bencze István
polgármestert, hogy az ajánlatot Lakatos Pállal
közölje.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: ajánlat közlésére 2008. dec. 15.
Napirend: 17.) A „Központi háziorvosi
ügyelet határozatlan idõre történõ ellátása
Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és
Dömsöd települések területén” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggõ döntések
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
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A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
172/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a „Központi háziorvosi
ügyelet határozatlan idõre történõ ellátása Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és Dömsöd települések közigazgatási területén” tárgyú, a
Közbeszerzési Értesítõ 2008. szeptember 5.
napján 2008/13. számában KÉ-13870/2008.
nyilvántartási szám alatt meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként – elfogadva a
Bíráló Bizottság álláspontját – megállapítja,
hogy a Dr. GON Bt. (2347 Bugyi, Sport u. 3.) és
a Delta Országos Katasztrófa Mentõcsoport
(1185 Budapest, Üllõi u. 758.) ajánlata érvényes, és – figyelemmel az ajánlati felhívásban
foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerzõdés megkötésére.
A Régió Ügyeleti Központ Kft. (4028 Debrecen, Weszprémy u. 20.), és a VIP Kft. (1125 Budapest, Gyöngyvirág u. 21.) ajánlata – mivel a
hiánypótlási felhívásnak nem tettek eleget – érvénytelen.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
173/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a „Központi háziorvosi
ügyelet határozatlan idõre történõ ellátása Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és Dömsöd települések közigazgatási területén” tárgyú, a
Közbeszerzési Értesítõ 2008. szeptember 5.
napján 2008/13. számában KÉ-13870/2008.
nyilvántartási szám alatt meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként – elfogadva a
Bíráló Bizottságnak a döntés-elõkészítés során
tett javaslatát és indokait – megállapítja, hogy az
Ajánlati Felhívásban meghatározott értékelési
szempontok alapján az összességében legelõnyösebb ajánlat a Dr. GON Bt. (2347 Bugyi,
Sport u. 3.) ajánlata, így a közbeszerzési eljárás nyertese a Dr. GON Bt. (2347 Bugyi,
Sport u. 3.).
2. A testület felkéri az Ajánlatkérõ nevében
eljáró szervezetet, hogy az eljárás eredményét
hirdesse ki.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
18.) Egyebek: 18.1. Tájékoztató a KisDuNa
Televízió mûsorszolgáltatási ajánlatáról
A napirendi kérdésben a képviselõ-testület
nem hozott határozatot.
18.2. Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eredményérõl
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(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
174/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Oktatási, Közmûvelõdési és
Sport Bizottság Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálatáról
szóló tájékoztatóját elfogadja.
A Bizottság a Pályázati szabályok szerint a
támogatottak névsorát és a támogatások összegét a helyben szokásos módon közzéteszi.
Felelõs: Patonai Istvánné biz. elnök
Határidõ: azonnal
Az Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottság a pályázattal támogatottak névsorát a Dömsödi Hírnökben, a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a www.domsod.hu honlapon teszi
közzé.
18.3. Kóka község felhívása a települések
közrendjének és közbiztonságának megerõsítésére
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
175/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatja Kóka Község azon
kezdeményezését, melyben a településeken
szolgálatot teljesítõ rendõri állomány számának
emelését indítványozzák, a közbiztonsági helyzet javítása érdekében.
A képviselõ-testület felkéri Bencze István
polgármestert, hogy a határozatról Kóka község polgármesterét, Juhász Ildikó asszonyt értesítse.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
18.4. A Dömsödi Polgári Õrség leköszönõ
parancsnokának, Dobos György Úrnak
Díszoklevél adományozása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta a következõ határozatot:
176/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elismerését és köszönetét fejezi
ki Dobos György Úrnak, a Dömsödi Polgári Õrség parancsnokaként 1996-2008. években végzett eredményes munkájáért, melyrõl Díszoklevelet állít ki.
A képviselõ-testület felkéri Bencze István
polgármestert, hogy a Díszoklevelet Dobos
György Úrnak a Polgárõrség 2008. éves Közgyûlésén ünnepélyes keretek között adja át.
Felelõs: Bencze István
Határidõ: azonnal

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõtestület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
domsod@domsod.hu önkormányzati honlapon
olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes
hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján, és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzétesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Bursa Hungarica
Felsõoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
nyertesei a 20092010-es tanévre
A típus
Baranya Anikó
Budai Gábor
Cserna Eszter
Hajlik Sándor
Kincses Kata
Kincses Tamás
Kiss Anita Erika
Kiss Tünde
Kovács Dániel
Majorovics Orsolya
Nagy József
Szarka Tímea
Szécsényi Zsuzsanna
Szücs Attila
Tarr Péter
Turcsán Tamás
Turóczi Balázs
Varsányi Anita
Varsányi Annamária

B típus
Kiss Ádám

Dömsöd Nagyközség Képviselõtestületének Oktatási, Közmûvelõdési
és Sport Bizottsága
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A R A N Y D I P L O M A
Kónya Miklósné, Katika néni évtizedeken
át meghatározó személye volt a dömsödi fiatalok nevelésének és a matematika-fizika tudomány népszerûsítésének! Hivatását, a tanítást mindig nagy odaadással és precizitással végezte!
Nyugdíjazása után is, a mai napig aktívan
mûveli választott hivatását, segítséget nyújtva ezáltal a hozzá forduló fiataloknak. Katika néni ebben az esztendõben kerek évfordulót ünnepelhetett! Ötven évvel ezelõtt, 1958ban diplomázott, matematika-fizika szakos
tanárként. Ezen alkalomból, ünnepélyes keretek közt vehette át az ARANYDIPLOMÁT az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Dísztermében.
Otthonában kerestem fel, s kérdeztem családjáról, munkájáról.
– Hogyan tetszett pedagógiai pályára kerülni, volt-e valamilyen különleges, kiváltó oka?
– Családomban nem voltak pedagógusok,
így nekem sem fordult meg a fejemben, hogy az
legyek! Édesapám (fizikusként) tagja volt annak a Bay Zoltán vezette kutatócsoportnak,
mely 1946-ban olyan készüléket hozott létre,
ami jeleket bocsátott a Holdra, majd újra fogta a
jelzéseket. Szenzációs felfedezést jelentett, a
napilapok is errõl cikkeztek! (A Kultúra Világa
sorozat, A technika fejlõdése kötet 711. oldalán
részletes tájékoztatást nyújt a témában.)
Apám néha bevitt magával a kutatóintézetbe,
ami rendkívül nagy hatással volt rám, és ekkor
határoztam el, hogy fizikus leszek.
Az egyetemi évek alatt alapos képzést kaptunk, sokat kísérleteztünk különbözõ mûszerekkel, de üveget fújtunk és esztergáltunk is.
Sajnos harmadévben közölték velünk, hogy
nincs szükség ennyi fizikusra, gondolkodjunk
el azon, hogy negyedévben esetleg a tanári szakon folytassuk tanulmányainkat! Mivel férje-

Az Aranydiploma átvétele

met, Miklós bácsit ekkor már ismertem, tudtam,
Dömsödön kell majd megtalálni a helyem, tanárokra pedig ott is szükség lesz! Így átmentem tanári szakra, ahol nagyon nagy hasznát vettem a
korábbi gyakorlati kísérletezéseknek! A gyerekek közelsége sem volt idegen számomra, mert
cserkész voltam. a kisebbeket mindig magam
köré gyûjtöttem, foglalkoztam velük. (Sajnos
késõbb a cserkészetet feloszlatták!)
– Milyen kapcsolat fûzte Katika nénit Dömsödhöz?
– Gyermekként nagyon sokat nyaraltam itt!
Anyám unokatestvére Denke Eszter. A Dabi
malomban töltött idõ mindig nagyon sok izgalmat tartogatott számomra, szerettem ezeket a
nyarakat és persze Dabot! Az egyetem elvégzése után férjhez mentem Miklós bácsihoz, véglegesen ekkor kerültem ide.
– Pályafutása során milyen nehézségekkel
kellett megküzdenie?
– Az egyetem elvégzése után egy évig voltam Erdõkertesen gyakorlaton. Az osztály 14
fõbõl állt. Ezzel szemben Dömsödön 30 gyerek
alkotott egy osztályközösséget. Bizony meg
kellett tanulnom a fegyelmezést, mert a gyerekek folyton tesztelik a tanárt, mit lehet és mit
nem…
Egy egészen sajátos, gyerekbarát fegyelmezési módszerem volt, úgy vélem, ez napjainkban
is sikerrel alkalmazható! (A mese hatalma óriási,
és egyben jó kapcsolatteremtõ hatása is van!)
Az én kedves tanítványaim egészségesen
elevenek voltak, nehezen lehetett lekötni a figyelmüket. Ezért matematikaóra elején Robin
Hood történetét meséltem folytatásban, s mikor
kellõen belemelegedtünk, számtannal folytattuk. Ígéretet is tettem nekik, hogy ha rendesen
viselkednek és dolgoznak, a továbbiakban óra
végén mesélek. A „terápia” mûködött, mire a
történet végéhez érkeztünk, már nem okozott

problémát a koncentrálás és a fegyelem megtartása sem!
– Tudna-e jó tanáccsal szolgálni a pályakezdõknek?
– Nem egyszerû a helyzetük nekik sem, de a
megoldásra váró probléma a felsõoktatásban, a
fiatalok pályaalkalmasságának megállapításában van. Fontos a lexikális ismeretek birtoklása,
de szerintem a pedagógiai pályára való felkészítés alapja az empátiás készségek megléte illetve
annak kifejlesztése! Erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni!
A régebbi képzésekben még oktatták, majd a
csoport közösen az elõadóval kiértékelte egyegy hallgató empátiás képességét, annak alkalmazását. Ebbõl nagyon sokat lehetett tanulni!
Jó ötletnek tartanám érettségi után a „kukta”
évet, ahol a diák a választandó szakterületen
Folytatás a következõ oldalon

A dékán és a kari rektorok, bal oldalt az egyetem zászlója
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tölthetne el egy esztendõt. Itt szembesülne azzal, hogy ténylegesen adott irányba szeretne-e
továbbtanulni. A képzõ intézetekben pedig nem
foglalnák el feleslegesen a helyet mások elõl, és
az arra alkalmatlan személyek sem kerülnének
oktatásba!
– Az ARANYDIPLOMA méltó elismerése
ötven év kitartó, állhatatos pedagógiai munkájáért! Hogyan tetszett készülni erre az alkalomra?
– Az igazat megvallva, már a pedagógusnapon engem is köszöntött Mészáros Pálné Jucika. Az egyetem már ekkor jelezte, hogy ünnepélyes keretek közt egy késõbbi idõpontban kerül megrendezésre a diplomaosztó! Nos, ez október 28-án történt meg.
A helyszínt az egyetem dísztermében az alkalomhoz méltó módon választották meg. A
meghívó szerint egy hozzátartozónak tudtak
ülõhelyet biztosítani. Természetesen férjem,
Miklós bácsi kísért el, aki ma is és az elmúlt 50
év során, mindig hû és segítõ társam!
Miklós fiam vitt fel bennünket, így ketten is
ott lehettek mellettem! Az igazi meglepetést
azonban az okozta, amikor egy ismerõs alakot
pillantottam meg! Nagy örömöt jelentett, hogy
Zsuzsi lányom (aki Olaszországban él családjával) szintén eljött erre a jeles eseményre, így a
legszûkebb családom velem lehetett! Négy
unokám, menyem és võm, ki-ki más helyen, de
együtt örültek velünk!
– Kedves Katika néni! A falu lakosai, a
Dömsödi Hírnök olvasói és egykori tanítványai nevében jó egészséget és a jó Isten áldását
kívánom további életére!
-V.I.-
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Születésnap
2008. november 19-én ünnepelte Kovács Lajosné
Margó néni a 80. születésnapját.
Az óvoda dolgozói köszöntését vittük el.
Mindenki Margó nénije meghatódottan és meglepõdötten fogadta a jókívánságainkat. Kicsit nosztalgiázva, kicsit a mai helyzetrõl beszélgetve töltöttünk
pár kedves percet nála. Régi fényképeket nézegetve találtuk meg magunkat is.
Mi is az óvodásai voltunk:
Dobos Katika, Jónás Zsuzsi, Madarász Mária, Zsidai Mónika.
Jó egészséget, további boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Sok szeretettel: Lázárné Zsuzsi és a kollektíva

Ha az ember azt akarja,
hogy emlékezzenek rá
– adjon virágot.
Ha azt akarja, hogy
sokáig gondoljanak rá
– ültessen fát.
Ha azt akarja, hogy
soha el ne felejtsék
– neveljen embert.
(Kínai filozófus)

Nagy siker a makádi sza v alóver sen yen!
Tizenhatodik alkalommal rendezte meg a makádi általános iskola a
körzeti szavalóversenyt. Pár év óta már az elsõ osztályosok is megmutathatják itt ügyességüket, tehetségüket. A körzetbõl a 9.; 10. osztályos középiskolások is ellátogatnak erre a versenyre. Sokan közülük kisiskolásként arattak itt szép sikereket.
A verseket szeretõ és megbecsülõ tanárok ügyes szervezéssel megpróbálnak élményt nyújtani az itt szereplõ gyerekeknek. Bognárné Ibolya néni már 16 éve a lelke ennek a szép hagyományt õrzõ vetélkedés
szervezésének.
Idén a dömsödi gyerekek autókaravánnal indultak át Makádra. Huszonhárom jól szavaló tanulónknak fizettük be a nevezési díjat. A gyerekek óriási sikert arattak.
33 helyezésbõl 12-t a mi tanulóink hoztak el. A gyönyörû versmondások hallatán ez több is lehetett volna, ha a szervezõk vagy a zsûriben
ülõk úgy döntenek, hogy a magas létszámú évfolyamokban a kiváló produkciókat – mint ahogy más helyszíneken találkoztunk már ilyen elbírálással – megosztott helyekkel jutalmazzák. A sok és nagyon jól felkészült versenyzõ részvétele után, reménykedünk, talán jövõre Õk is így
gondolják. A versenyen induló minden diákunknak köszönjük a lelkes
tanulást és szereplést.
Méltóképpen képviselték iskolánkat.
A felkészítõ tanároknak köszönjük a hozzáértõ lelkes munkáját.

A résztvevõ iskolák közül a dömsödi iskola tanulói szerepeltek a legjobban, az eredmény önmagáért beszél:
1. évfolyam: 1. helyezett: Kolompár Petra 1. b, felkészítõ: Patonai
Nóra
2. helyezett: Jakab Tünde 1. a, felkészítõ: Bak Gáborné
2. évfolyam: 1. helyezett: Sipos Evelin 2. a, felkészítõ: Jarosiné
Szabó Ilona
2. helyezett: Vitáris Petra 2. b, felkészítõ: Patonai Istvánné
3. évfolyam: 1. helyezett: Ács Dominika 3. b, felkészítõ: Bábelné
Varga Judit
4. évfolyam: 2. helyezett: Kátai Dóra 4. b, felkészítõ: Patonai István
3. helyezett: Varga István 4. c, felkészítõ: Fehér Lászlóné
Különdíj: Pethes Vivien 4. b, felkészítõ: Patonai István
5. évfolyam 1. helyezett: Baranyi Virág 5. a, felkészítõ: Sánta
Istvánné – Bak Gáborné
6. évfolyam 2. helyezett: Nagy Tímea 6. b, felkészítõ: Nagy Lászlóné
7. évfolyam 1. helyezett: Budai Petra 7. b, felkészítõ: Tóthné Porvay Zsuzsa, Krnájszki Istvánnné
8. évfolyam 2. helyezett: Gábor István 8. b, felkészítõ: Nagy
Lászlóné
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Hírek a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményrõl
A tanítás csak három hónapja kezdõdött el, de már sok fellépésen, szereplésen vannak túl növendékeink. Többek közt voltunk az Idõsek Világnapján rendezett találkozón (társastánc tanszak), az általános iskola szervezésében egy reneszánsz elõadáson (Reneszánsz Együttes), a Dabi Ovi
30. évfordulójára szervezett ünnepségen (Csiszár Kinga), a XI. Országos
Lubik Imre Trombitaversenyen (Holl László), a Tökfesztiválon (társastánc tanszak)...
Iskolánk növendéke, Holl László október 27-én az országos trombitaversenyen, Zalaegerszegen, az I. korcsoportban 3. helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk rá, és innen is kívánunk neki sok sikert, örömöt a
további hangszertanuláshoz.
Október 30. és november 5. között iskolánk három tanulója: Kõvári
Bori, Ispán Klaudia, Dóró Anita a Comenius Iskolai Együttmûködések
keretében törökországi úton vett részt. A részletes beszámolót olvashatják
az újságban, Varga Anett szakmai koordinátor kommentálásával.
Intézményünk idén nyolcadik alkalommal rendezte meg a Dömsödi
Mûvészeti Napokat. A kétnapos rendezvényt Bencze István polgármester
úr nyitotta meg november 21-én, pénteken. A mûsorban zeneszámokat és
verseket hallhattak a vendégek a dömsödi zenei tanszakos, valamint a
dömsödi és makádi színjáték tanszakos növendékeink elõadásában. Külön öröm, hogy vállalkozó kedvû zenész kollégáim a mûsorban felléptek.
Így szerepelt: Csák Péter – zongora, Sebestyén Gábor – gitár, Somos
András – fuvola. A megnyitó napján a grafika és kézmûves tanszakos növendékeink szép kiállítással gazdagították a mûvészeti napokat. Az estre
olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy a mûvészeti iskola kamaratermébe
nem fértünk be...
Másnap, november 22-én Katalin-napi jótékonysági bált szerveztünk
az OMK-ban, melynek bevételét a társastánc és néptánc tanszakos gyerekek ruhatárának bõvítésére fordítjuk.
A bálon Varsányi Antal alpolgármester úr köszöntötte a vendégeket,
majd kezdetét vette a fergeteges mûsor. A mûsor gerincét a dömsödi társastáncosok adták, de felléptek a dömsödi néptáncosok és az apaji társastáncosok is. Szép színvonalas produkciókat láthatott a közönség, amely a
felkészítõ tanárok: Mihó Diána, Tóth Andrea, Angyal László, Bagi Ferenc lelkes munkáját dicséri. A mûsorban fellépõ Ju és Zsu Stúdió növendékei gyönyörû dalokkal káprázatták el a közönséget. Grafika és kézmûves tanszakos növendékeink itt is kiállították alkotásaikat. A dekorálásban

Duettet énekel Bõdi Viktor és Szabó Bettina

Mazsorett
segítettek a grafika, kézmûves, társastánc, zenei tanszakos növendékek. A
mûsor után hajnalig tartott a bál!
Köszönjük mindenkinek, akik a rendezvényt támogatták:
– tombola felajánlás: Perger József, Jancsó Attila, Dovit Kft., Bajnok
Ferencné, Kovács István és családja, Sipos Sörözõ, Ázsió Bt., Fészek Bútorbolt – Perger Gábor és családja, „Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet, Földvári Attila, Fábiánné Cser Ilona, Madarász
Áruház – Kreischné Madarász Andrea, Perger János és családja
– zsákbamacska: Jancsó Attila, Nagy Ferencné, Fábiánné Cser Ilona,
Perger Gábor, Varga Zoltán és családja, Tabajdiné Tánczos Zsuzsanna,
Perger János
– pénzfelajánlás: Ambruska Csaba és családja, Baranyi György és családja, Kolompárné Hartai Mária
– szendvicsfelajánlás: Doroszlay László és családja
– biztonságunkra a Dömsödi Polgárõrség vigyázott
– segítõk: Keresztesné Zsiba Zita, Izsákné Hegedüs Edit, Izsák Gáborné Erzsike, Borbíróné Szarka Mária, Tóthné Ispán Ilona, Kõvári Bori,
Nagy Ferencné, Józanné Judit, Sassné Ruszkovics Mónika, Kovácsné
Garbacz Szilvia, Siposné Csécs Zsuzsanna, Vass Krisztina, Csonka Nóri,
Bajnóczi Annamária, Necsász Mónika, Csonka Orsolya, Felföldi Brigitta, Nagy Sebastián, Kõváriné Guba Anita
Köszönjük a Gróf Széchenyi István Általános Iskola vezetõinek az öltözõk biztosítását, a Petõfi Sándor OMK vezetõjének és dolgozóinak a
technikai lebonyolításban nyújtott segítséget, Orosz Lajosnak és családjának az asztalokat, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az asztalokat és
azok elszállítását, Tarrné Zsókának és a Konyha dolgozóinak az asztalterítõket.
Köszönjük a Ju és Zsu Stúdió vezetõjének, Csikós Lászlónénak és növendékeinek a mûsorhoz nyújtott színvonalas produkciókat: Vitáris Petra,
Varga Karolina, Szabó Betti, Bõdi Viktor, Bak Barbara, Ungár Márk,
Cserna Marianna, Perger Ágnes, Necsász Mónika, Nagy Sebastián.
Köszönöm kollégáimnak, akik a Dömsödi Mûvészeti Napokon szereplõ növendékeinket felkészítették: Angyal László, Bagi Ferenc, Bognár
Gáborné, Bartha Lívia, Csák Péter, Mihó Diána, Nyikes Krisztián,
Povázai Gyula, Sebestyén Gábor, Somos András, Tóth Andrea, Varga
Anett.
Legközelebbi ünnepi mûsorunk az Adventi Hangverseny, amelyet a
mûvészeti iskolában tartunk december 12-én, pénteken 18 órakor. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Köntös Ágnes igazgató
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MOSTart - Nemzetközi Apró
Rovatindítás a novemberi törökországi út kapcsán
2008. október 30 – november 5. között a Dezsõ Lajos AMI három grafika szakos növendéke kijutott a 2700 km-re fekvõ törökországi
Gaziantep városába, Szíria fölé. Útjukat ingyen,
saját forrást nem igényelve egy olyan nemzetközi program támogatta, melyet az immár két
éve dömsödi székhellyel mûködõ MOSTart
Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület
nyert meg és bonyolít le a zeneiskola számára.
Az egyesületnek nem ez az egyetlen olyan akciója, melyben dömsödi gyerekek jutnak ki ingyen külföldre; mindeközben azonban a lakosság és az esetleges érdeklõdõk nagy többsége –
úgy tapasztaljuk – pontosan nem ismeri a program részleteit, valamint az egyesület mûködési
mechanizmusát és hatékonyságát. Ezt az információhiányt bepótolva kérem, engedjék meg,
hogy a jelenlegi törökországi út kapcsán, az azt
finanszírozó programról és magáról az útról
részletesen is beszámolva; egyben egy olyan rovatot is indítsak jelen cikkemmel, melyben fokozatosan megismerhetik az immár két éve
dömsödi székhellyel mûködõ, nemzetközi referenciát magáénak tudható egyesületünket is.
Az induló rovat jelenlegi elsõ írása tehát a
brüsszeli finanszírozású Comenius programról
szól általánosságban, valamint arról a projektrõl, mely ennek a programnak a keretében a Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskolában zajlik.
A Comenius projektek a 2007-2013 közötti
ciklusban meghirdetett „Élethosszig Tartó Tanulás” nevû brüsszeli keretprogram óvodákra,
általános és középiskolákra kiírt pályázati programja. Ezen a keretprogramon belül cca. 26 típusú pályázati lehetõségre nyílik mód évente
(egyes programoknál akár negyedévente), melyet bárki igénybe vehet, aki modern, innovatív,
alternatív és nemzetközi vonatkozású tanulási
folyamatban szeretne részt venni. A programok
megpályázhatóak civil szervezetek, közoktatási
intézmények, szakképzõ intézmények, egyetemek, önkormányzatok, vagy akár magánszemélyek (diákok, tanárok, szakmunkások, munkanélküliek stb.) által is – egyetlen lényeges tulajdonságot igényelnek többnyire: a világ felé
való nyitottságot. A programok célja nemcsak
az, hogy könnyebbé és hatékonyabbá tegyék a
kommunikációt az Unió országainak civiljei
között (kifejezetten nyelvtanulási programokra
is lehet pályázni), hanem leginkább az, hogy
mindenki megtapasztalhassa: semmivel sem
jobb máshol, mint itthon – és semmivel nem vagyunk mi sem különbek, mint mások. A nemzeti identitás megõrzése mellett toleranciára, a
rasszizmus és idegengyûlölet elkerülésére, az
elõítéletek leküzdésére, és ezek mellett hatékony nemzetközi együttmûködésre tanít meg –
olyan dolgokra, ami ember és ember között erõsíti a viszonyt, függetlenül attól, hogy valaki

milyen etnikumhoz, politikai párthoz vagy milyen nemzethez tartozik. Úgy gondolom, hogy
az alább olvasható diák-cikkek láthatóan igazolják majd, mennyire hatékony tud lenni egy
olyan informális tanulási folyamat, melyet egyegy nemzetközi utazás adhat a résztvevõknek.
A MOSTart NKKE egyik tevékenységi köre
az Oktatásfejlesztési Divízión belül, hogy segítsen intézményeknek, általános iskoláknak, óvodáknak, középiskoláknak és – nagyobb programok megpályázásával – egyetemi partnereinek
és országos civil szervezeteknek abban, hogy
ezekhez a programokhoz csatlakozzanak. A segítségbe beletartozik a pályázatokhoz szükséges nemzetközi partnerek megkeresése és becsatlakoztatása, a pályázat kidolgozása, a pályázat lebonyolításához szükséges információk átadása, a támogatott program beindítása, a lebonyolítás alatt rendszeresen futó szakmai konzultációk biztosítása, a végsõ beszámolókban
(szakmai és pénzügyi) nyújtott segítség, valamint olyan extra szolgáltatások biztosítása, mint
az online közvetítés, vagy az eTwinning iskolai
projekt-portál bemutatása. Egyes esetekben az
egyesület külön megállapodással a projektprogram lebonyolítását is vállalja. A szolgáltatásokért kizárólag sikerdíj jellegû költségtérítést
számol fel (sikertelen pályázás esetén a partner
az addigi munkát nem téríti meg), ami a pályázati pénzbõl finanszírozható, és az egyesület
közhasznú visszaforgatásokra és mûködtetésre
használja fel. Két és fél éves tevékenysége során a MOSTart NKKE Dömsödnek eddig cca. 9
millió Ft-ot pályázott le (2006 õsze: Széchenyi
iskola, 1, 6 millió Ft / 2007: Dezsõ Lajos AMI,
3 millió Ft / 2008. Széchenyi iskola: 4,5 millió
Ft), projektje fut a kistérségben Ráckevén és
Szigetbecsén, valamint az országban iskolai
projektként jelenleg 12 párhuzamosan (a többi
tevékenysége mellett).
A Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskolával együttmûködve a tavaly beindított THAB nevû program egy olyan színházi vonatkozású projekt,
mely elsõsorban a grafika-kézmûves tanszakosok számára íródott, és a diákok leginkább mint
színházi díszletezõk és látványtervezõk vesznek részt benne. A program 6 ország közremûködésével zajlik (Magyarország, Németország,
Portugália, Spanyolország, Litvánia, Törökország), két évig futó közös szakmai munka folyik benne, ami az országok és partnerek közt
folyamatos (heti rendszerességû) internetes
kapcsolattartást és hatékony kooperációt igényel. Az eddigi munka során különféle gyûjtéseket folytattunk egyes színháztörténeti korszakokról és országos színházakról. A magyar
gyerekek elkészítették a nagyobb korok jellemzõ színházi épületeinek makettjeit. Terveztünk
kosztümöket, rendeztünk mozgás- és gesztus-

gyakorlatos órákat, összeállítottunk egy kérdõívet a kortárs színházi szakemberek számára,
színházkritikákat írtunk angolul, és magyar-angol szótárat készítettünk a legfontosabb színházi kifejezésekrõl. Nem utolsósorban mi rendeztük meg a projekt elsõ találkozóját tavaly áprilisban a zeneiskolában, 6 ország, a zeneiskolás
növendékek és iskolavezetés aktív közremûködésével. Az idei év két nemzetközi találkozót
foglal magába, melybõl az egyik – egy kisebb –
a most lezajlott törökországi út volt. Az év végén 13-an utaznak majd Németországba, ahol a
projektet lezáró végsõ meeting keretében egy
nemzetközi közös elõadás kerül majd megrendezésre. A magyarországi kis csapatot a
MOSTart NKKE drámapedagógusa, Vásárhelyi Virág készíti majd fel és kíséri el az elõadásra. Apropóként és gyakorlóterepként nagy valószínûséggel felhasználja majd azt az országos
gyermekdráma fesztivált, amit márciusban rendez a MOSTart az õ segítségével, és ahová a zeneiskolás projekt nemzetközi partnerei is bekapcsolódnak majd.
A színházi elõadás begyakorlása elõtt, december közepéig befejezõdnek a projekttel kapcsolatos elméleti munkák. Jelen pillanatban a
faliújságon és a projekt honlapján dolgozunk, a
színházi kritikák tökéletesítése, a gyûjtött anyag
szerkesztése és a szakmai kérdõívek kiosztása
van még hátra. A második év elsõ félévének
„nagy munkáján” azonban túl vagyunk, ami a
törökországi utazás volt – és amirõl alább a gyerekek beszámolói olvashatók. Köszönjük a zeneiskola vezetõinek, hogy befogadták az intézménybe ezt a mindenképpen izgalmas és nagy
élményeket okozó projektet.
Mielõtt azonban „átadnám a tollat” az élménybeszámolóknak, hadd zárjam ezt a cikket
egy kis elõremutatással a jövõ havi témát illetõen. A MOSTart (Mûvészet, Oktatás, Stúdió)
NKKE mûködése – nevébõl is következtethetõen – nem kizárólag a fentebb jellemzett Comenius projektek generálásában és iskolai koordinálásában merül ki. A következõ rovatcikk azt a
november közepén megrendezett országos
PANKKK konferenciát mutatja majd be, melynek fõ szervezõje a MOSTart (Bajzák István)
volt, és az Oktatási Minisztériummal
(PANKKK Program) és a Magyar Közmûvelõdési Intézettel együttmûködve a kormányzati
tehetséggondozó program civilesítését célozta
meg. Eredményeként a jövõ évtõl a MOSTart
NKKE az országos koordinátora annak a régiókra felosztott multiplikátor hálózatnak, melynek célja a nemzeti tehetséggondozás hatékonyságának növelése és civil lábakra helyezése. Az általános célok és meglévõ referenciák
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bemutatásának a két hónap múlva megjelenõ
cikk enged csak teret – ha addig ismét nem történik egy olyan országos vagy nemzetközi jelentõségû esemény az egyesület életében, amirõl érdemes lesz aktuálisan beszámolni.
Köszönöm figyelmüket,
Tisztelettel:
Varga Anett
alelnök, nemzetközi pályázati referens
MOSTart Nemzetközi Kulturális
Közhasznú Egyesület
www.mostart.org

Törökország – Gaziantep
Ez az út a Comenius Project keretein belül
zajlott le. A cél a külföldi partnerekkel való ismerkedés és a project megszervezése volt. Partnereink Portugáliából, Németországból, Litvániából, Spanyolországból (õk nem vettek részt a
meeting-en) és a programnak otthont adó Törökországból származtak.
Utazásunk október 30-án, csütörtökön kezdõdött. Reggel 11 órakor találkozott a csapat a
dömsödi OMK elõtt. Felügyelõink, Varga Anett
és Bajzák István is csatlakozott a diákokat képviselõ Kõvári Borihoz, Dóró Anitához és Ispán
Claudiához. A repülõtérre tartva derült ki, hogy
utunk egy nappal elõbb ér véget. A Ferihegyi
repülõtéren izgatottan várakoztunk, hisz a repülés többünk számára új élmény volt. A 2 órás repülõút mindenkit megviselt valamilyen szinten.
Miután Isztambul repterén vízumot váltottunk,
elindultunk, hogy felfedezzük a várost. Bejártuk
a város központját: láttuk a tengert, halpiacokon
sétáltunk és megtekintettünk egy török palotát,
amelynek templomát is megcsodálhattuk. Számunkra szokatlan szokásként levetett cipõvel és
a nõk fejükön kendõvel léphettek be a templomba. Ünnepnap érkeztünk, ezért sajnos a
Hagia Sophia-t zárva találtuk.
Ezután egy késõi, újabb repülõutat követõen
hajnalban megérkeztünk Gaziantepbe. A török
iskola egyik tanára, Kubilay fogadott minket. A
hotelünkbe érkezve kimerülten elfoglaltuk szobáinkat.
Másnap meglátogattuk a partner iskolát. A
diákok érdeklõdve és nagyon barátságosan fogadtak minket. Mivel a programok még nem
kezdõdtek meg és a partnerek sem érkeztek
meg, így szabad programunk volt. Kubilay és
Sebnem, az iskola másik jeles és barátságos tanára társaságában felfedeztük Gaziantep központjának egy részét, elköltöttünk egy török
ebédet egy kávézóban, ahol szintén barátságos
emberekkel találkoztunk. István, aki konkrét
céllal érkezett az országba, barátságot kötött
egy ney oktatóval (török fúvós hangszer) s így
elérte célját, miszerint megtanul a hangszeren
játszani. Este részt vehettünk Kubilay családjával egy török család vacsoráján, és élvezhettük
mérhetetlen vendégszeretetüket. Megismerked-
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hettünk Kubilay velünk egy idõs (15 éves) fiával, Eray-jal. Vele igen jó barátságot kötöttünk.
Igaz, nem volt túl beszédes, mivel az angol
nyelvvel nem rég kezdett el foglalkozni, de az
idõt, ha tehette, velünk töltötte. Kint-tartózkodásunk során a török ételekkel kapcsolatosan
arra kellett rájönnünk, hogy hihetetlenül fûszeresek. Számomra nagy élmények voltak az étkezések, mivel nem szokásom az újjal való próbálkozás, de itt mindent kipróbáltam, és nem
veszítettem. Az este megismerhettük ezen kívül
Kubilay angoltanár barátját, akinek segítségével
lezajlottak a beszélgetések.
A következõ nap megismerkedtünk a partnerekkel. Együtt meglátogattuk az iskolát, ahol
különbözõ órákon vehettünk részt. Közösen 2
vászonképet festettünk meg. Az együtt töltött
idõk alatt közelebbrõl is megismerkedhettünk
egymással, mindeközben gyakorolva az angol
nyelvet. Voltak zárkózottabbak, mint például a
portugálok, és voltak nyitottabbak, például a litvánok. Nekünk egy német lánnyal, Miriammal, és egy kicsit túl aktív török sráccal, Ozival
sikerült barátságot kötnünk. Én már az utazás
elõtt leveleztem egy litván lánnyal, Ausra-val,
aki barátaival ajándékot küldött nekem Törökországba.
A programok keretein belül megtekinthettük
Gaziantep nevezetességeit. Láttunk egy régi török családi házat, a magyar szokásoktól eltérõ
szokásokkal ismerkedhettünk meg. A város
mozaik múzeumát, ahol hatalmas, szép és érdekes leleteket láttunk. Gaziantep várát is megcsodálhattuk, sajnos csak távolabbról, mivel az felújítás alatt állt, de a látvány így is csodálatos
volt. A hotelünktõl nem messze található vadaspark jellegû állatkertet is meglátogattuk, ahol a
magyarországi állatkertektõl nem túlzottan eltérõ állatsereglet fogadott minket. Az utcákat róva
ismerkedhettünk a környezettel. Természetesen
a kihagyhatatlan bazárlátogatáson is részt vettünk. Innen a törökök számára oly nagy becsben
tartott Jáde-szemekkel megrakodva érkeztünk.
Ez a tárgy szerencsét hoz birtoklójának, és távol
tartja környezetétõl a rosszat. Lehetõségünk
nyílt meglátogatni egy igazi török fürdõt, de ezt
mi inkább kihagytuk. Ehelyett végigsétáltunk
egy török bevásárlóközponton, és késõ estig, a
program kezdetéig István és Netti felügyelete
alatt róttuk az utcákat. Ezt talán még jobban élveztük, mint a folytonos rohanást a programokon. Jelen voltunk hagyományõrzõ török elõadásokon is az iskola keretein belül.
Kedd este a „Turkish night” nevet viselõ
programot tekinthettük meg, ahol az iskola diákjai mutatták be tudásukat és a közös darabot
az õ elõadásukban. Ezután került sor a búcsúzkodásra. Új barátainktól a jövõbeli kapcsolattartás reményében köszöntünk el. Alvást nélkülözve pakoltunk össze. Hajnali 2 órakor taxival jutottunk ki a repülõtérre.
Az immár nem olyan szokatlan repülõutat
követõen, Isztambul repülõterén pihenhettünk

meg. „Röpke” 5 óra hosszát töltöttünk itt, amit
ki alvással, ki sétálgatással töltött el. Az utolsó
becsekkolást követõen megkezdtük utolsó repülõutunkat. Megérkeztünk Magyarországra.
Találkoztunk szüleinkkel, és hazaindultunk a
Ferihegyi repülõtérrõl.
Maradandó élményeket, új barátokat, ismerõsöket kaptunk ettõl az úttól.
Én a mai napig tartom a kapcsolatot új barátaimmal.
Ispán Claudia
15 éves

Törökország
Én sajnos különbözõ okok miatt nem jártam
még külföldön. Nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy ezzel a projekttel kijuthatok valahova is. Négyszer szálltunk repülõgépre. Én
még ezelõtt soha nem ültem repülõgépen, és
nem hittem volna, hogy ilyen idõs koromban
fogok gépre ülni. Fõleg azt nem, hogy egyszerre ilyen sokszor! Az elsõ repülõgépen nagyon
féltem, mert volt egy kisebb vihar a reptéren, és
mivel még nem voltak tapasztalataim. De a velem utazó barátnõim megnyugtattak. Szerencsére nem történt semmi baj. A második út este
volt, ezért nem láttunk semmit az ablakon keresztül, de ekkor már nem féltem annyira, mint
elõször. Mikor megérkeztünk, az ottani házigazdánk várt minket a reptéren. Elvitt minket a
szállodába a kocsijával. A szálloda nagyon
szép volt és nagy. Egyik része szálloda, másik
része kollégium volt. Nekünk két szobánk volt:
egy háromágyas és egy kétágyas. Mi a háromágyas szobában voltunk. Mi voltunk az elsõk,
mert a többiek csak másnap, vagy még késõbb
jöttek. Én nagyon jól éreztem magam, mert a
házigazdáink és a diákok nagyon kedvesek voltak, néhányukkal még most is tartom a kapcsolatot. Az egyik házigazda meghívott hozzájuk
vacsorára a családjához. Ott megismerkedtünk
a feleségével és a két fiával. Nagyon sok helyen
voltunk: múzeumban, állatkertben, nagyon sokat mászkáltunk a városban, voltunk piknikezni, bazárokban is jártunk!!!!! Én nagyon élveztem ezt az utazást, és ha tehetném, újra kimennék. Az ételek is finomak voltak, bár furcsák és
szokatlanok, persze ez azért van, mert a magyar
ételekhez szoktam hozzá. Az idõjárás is nagyon furcsa volt, mert míg itthon hideg volt és
esõs idõszak, ott sütött a nap, meleg volt, és
csak este hûlt le a levegõ. Voltunk étteremben,
vettünk sokféle dolgot, közülünk még volt
olyan is, aki alkudott!! Sok fényképet, videót
készítettünk. Nem fogom elfelejteni ezt az utat
soha az életemben!!! Nagyon szép volt minden, láttam a tengert is. Nem bántam meg,
hogy kiutaztam külföldre, de azért nem élnék
ott, jobb nekem itthon.
Dóró Anita
15 éves
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PROGRAMOK AZ OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként
19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NÕI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában
NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái
18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója
az OMK elõterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató
kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvû bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól
A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ 2008. december havi programja
2008. december 2. /kedd/ 10,30 óra
Ovis színház: Hol a Télapó?
a Gézen-Gúz Színház elõadásában
Belépõdíj: 400 Ft
2008. december 9. /kedd/ 18 óra
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves
Családját a FIDESZ Dömsödi Alapszervezet
és a Dömsödi Polgári Körök szervezésében
Oberfrank Pál, a Vígszínház nagyszerû színmûvészének zenés elõadására
Belépõjegy: 300 Ft.
A belépés 14 éves kor alatt ingyenes!
2008. december 10. /szerda/ 10,00 órától
Mindenki karácsonyfájának ünneplése
a CBA parkolójában
2008. december 13. /szombat/ 9,00 órától –
11 óráig BABA BÖRZE
2008. december 13. /szombat/ 16 órától
KICK BOX JITSU
HARCMÛVÉSZETI GÁLA!
Az ICKAA – Hungary Harcmûvészeti
Sportegyesület évzáró gálát tart!
A rendezvényen Sárvári Zoltán 3. Danos
mester és tanítványai tartanak bemutatókat,
illetve a sportolók küzdelmi számokban nyújtanak izgalmas szórakozást a közönség részére.
Jelen lesz a szervezet tiszteletbeli elnöke, a
dömsödi lakos Oprea Arthur Mihály, 7. Danos
mester és természetgyógyász. A rendezvény

ingyenesen megtekinthetõ! Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
Sárvári Zoltán, 3. Dan – Kick Box Jitsu, természetgyógyász (reflexológus, prána terapeuta)

Bababörze
2008. december 13-án
szombaton, 9-11-ig

2008. december 15. /hétfõ/ 14,00 órától
Dömsödi Idõsek Karácsonya
A mûsorban fellépnek: Oszvald Marika

operetténekes, Csere László operetténekes,
valamint a Dezsõ Lajos A.M.I. táncos
növendékei
2008. december 17. /szerda/ 18 óra
Karácsonyi Koncert
Fellépõ mûvészek: Pitti Katalin, a Magyar
Állami Operaház énekesnõje, Hegedûs Valér
zongoramûvész, Gr. Széchenyi István
Általános Iskola tanulói, Musica Nostra Nõi
Kórus, vezényel: Krnájszki Istvánné
2008. december 20. /szombat/ 19 óra
Retró Bál a Ju és Zsu Társulat rendezésében
60-as, 70-es, 80-as évek slágerei!!!
Fergeteges mûsor! Tombola! Bûfé!
Belépõdíj: 1000 Ft. Minden érdeklõdõt és
szórakozni vágyót szeretettel várunk!
2008. december 27-31.
Évzáró nemzetközi sakkverseny
Dömsöd, 2008. december 27-31.
Helyszín: Dömsöd, Béke tér 2. Petõfi Sándor
Oktatási és Mûvelõdési Központ
Rendezõ: Dunaharaszti MTK Sakkszakosztálya
Résztvevõk: Minden 2008-ra érvényes
játékengedéllyel rendelkezõ
Lebonyolítás: 9 fordulós svájci rendszer,
játékidõ 2x2 óra ko
Holtverseny esetén a helyezés eldöntése:
Bucholcz, progresszív
Díjazás: 1. 70.000.- 2. 50.000.- 3. 30.000.- 4.
20.000.- 5. 10.000.- 6. 10.000.- NETTÓ! + 5
különdíj: Nõi, 18 év alatti, 60 év feletti, Élõ
nélküli, 2000 Élõ alatti. Nevezési díj: Élõ
nélkül: 6.000 Ft, 2000 élõ alatt: 4.000 Ft
2000 élõ felett: 3.000 Ft
Nemzetközi címviselõknek ingyenes
Program: Regisztráció a verseny helyszínén
2008. december 27-én
1/2 8 óra és 9 óra 45 perc között
Megnyitó 9 óra 45 perc
1. forduló: XII. 27. 10 óra, 2. forduló: XII. 27.
15 óra, 3. forduló: XII. 28. 9 óra, 4. forduló:
XII. 28. 14,30 óra, 5. forduló: XII. 29. 9 óra
6. forduló: XII. 29. 14,30 óra, 7. forduló: XII.
30. 9 óra, 8. forduló: XII. 30. 14,30 óra
9. forduló: XII. 31. 9 óra
Eredményhirdetés: 13 óra 15 perc!
Nevezési határidõ: 2008. december 23.
Szállás: Honvéd üdülõben a versenyteremtõl
kb. 500 m-re 2 ágyas, zuhanyfülkés szobákban.
2 ágyas szobában: 2.250 Ft/fõ/éj
1 ágyas szobában: 3.000 Ft/éj
Magánszállás: 2.500 Ft/fõ/éj
Nevezés és további információ: Frank József
2344 Dömsöd, Hold u. 14. tel.: 06-20-3363-698

JUTÁNYOS
ÁRON
(alsó-felsõ ruházat
nagyobbaknak
200-300 Ft,
csecsemõknek
100-150 Ft értékben)

eladni, vásárolni
Asztalfoglalás:
30/588-9383 Szûcsné Vali
Ill.: 70/614-7368 Orosz Kata
400 Ft/asztal
Az asztalfoglalásból
befolyt összeggel – a
még 1000 év Dömsödért Egyesületen
keresztül – támogatjuk az épülendõ
dömsödi játszóteret.
Köszönjük az OMK igazgatójának,
hogy a helyiség biztosításával támogat
bennünket!

Könyvtári hírek
Felhívás!
December 13-án szombaton de 9-12 óráig
játszóházat szervezünk!
Szeretettel várunk minden óvodás és iskolás
gyermeket!
Ünnepi nyitva tartás:
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A könyvtár minden dolgozója nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánok!
-V.I.-
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Karácsonyi vásár a Horváth-kertben!
Termékeink:

Akciók!

– parfümök
– kozmetikumok
– fodrászkellékek, fésûk, kefék
– gyógytermékek
– üveg- és ajándéktárgyak
– kerámiák, párologtatók, almasütõk, illóolajok
– afrikai termékek, szobrok, lámpák
– karácsonyi és díszgyertyák, illatos mécsesek, illóolajok
– fenyõfa díszek, boák, égõsorok
– adventi koszorúk, ajtódíszek
– plüssök, párnák
– fiú és lányka játékok (Pet shop, HSM, puzzle)
– bizsuk minden alkalomra széles választékban
– ajándékcsomagok készítése, díszcsomagolás

– 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes díszcsomagolás!
– Decemberben minden parfümre 10% kedvezmény!
– 30-40% kedvezmény egyes termékekre!

Kellemes
Karácsonyi
Ünnepeket és
Boldog Új Évet
kívánunk
minden kedves
vásárlónknak!

Dömsöd–Horváth kert Jázmin illatszer- és ajándékbolt
(a papír-írószer mellett)
Készüljön a karácsonyra a
Mátrix Könyvesbolttal!

Szolgáltatás
bõvítés!
Üveg, tükör, képkeretezés, díszmû üvegezés:

Balázs Lajos, Dömsöd, 06-20-941-1779
A Szalay Kiadó új könyveivel
széles választékban a legjobb árakon
várjuk Önöket!
Amíg a készlet tart!
Könyv ajánlatunk:
– Albumok, atlaszok, ismeretterjesztõ
– Szakácskönyvek
– Gyerekkönyvek
Képzési ajánlatunk:
– Angol alapfokú nyelvtanfolyam
2344 Dömsöd, Kossuth L. u. 87. 06-24-435-343

Mûanyag nyílászárók forgalmazása,
mérsékelt ár,
felmérés – árajánlat-készítés:
ingyenes!
Egyedi és szabványméretek,
beépítéssel is.

Termék jellemzõi:
1 Veka profil 72 mm, 5 kamra
Roto nt vasalat
U=1,0 Thermo üveg
Horganyzott vasmerevítés
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Keresztyén élet
Karácsonyi igehirdetés
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16
Egy különös hangulat hozzátartozik a karácsonyhoz. A decemberi hideg, korán beköszöntõ sötét esték, ragyognak az ünnepi gyertyák a
karácsonyfákon. Elûzni nem tudja, de valahogy
megszelídíti ez a kis fény a morcos sötétéséget.
A karácsonyi fények közül nekem a gyertyaláng a legkedvesebb. Ég, fényt ad, melegít, azután elalszik. Megemészti a saját lángja. Magából ad oda egy darabot, amíg ég. Így lesz a szeretet szmbólumává.
Sokszor úgy van, hogy önzõ várakozással nézünk a karácsonyra. Ajándékokat várunk vagy
nyugodalmas csendet. Jóízû találkozásokat, hóesést. Egy kicsit csalódottak vagyunk, ha a karácsony nem azt hozza, amit vártunk. Pedig lehet
szeretni, lehet egymásnak gondûzõ világosságot adni, jó szóval melengetni, magunkból valamit odaadni, mint az elégõ gyertya. Isten ilyennek gondolta a karácsonyt, a szeretet ünnepének. Az Õ örök és önzetlen szeretete ünnepének. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Mi nem tudunk így szeretni, a mi szeretetünk
mindig csak árnyéka, vagy halvány visszfénye
lehet annak a szeretetnek, ami Betlehem felett
megnyitotta az eget. De az lehet! Isten nem is
vár el tõlünk többet. Egy kicsit gyertyának lenni
a sötét világban. Hiszen olyan sokan félnek a
homálytól. Reményvesztetten tengetik napjaikat, nem látva az értelmét az életüknek. Krisztus
népének az a karácsonyi missziója, hogy bizonyságot tegyen Isten jóvoltáról és aprópénzre
váltsa az isteni szeretet bankóját, mely az egész
világnak szól. A gyertya csak akkor világít, ha
meggyújtják. Karácsonyi emberré csak az lesz,
aki maga is közel megy a nagy lánggal égõ világossághoz, aki megérti, hogy mit is jelent ez a
mondat: Isten szeret! Ezt az egyszerû üzenetet
szeretném elmondani, kézzel foghatóvá tenni
ezen a karácsonyi istentiszteleten.
Mint az elõbb is mondtam, a gyertya a szeretet jelképe. Míg ég, önmagát emészti fel, önmagát adja oda, áldozza fel. Az igazi szeretet is
ilyen, önmagát áldozza fel, mindig önmagát adja oda. Isten az õ végtelen szeretetét mutatja
meg nekünk a felolvasott igében: „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta…” Isten önmagát adta oda nekünk Fiában.
Ezt az evangéliumot valószínûleg minden
karácsonykor halljuk, megszoktuk már, hogy
karácsonykor errõl prédikál a pap, hiszen ez a
dolga. De próbáljunk meg most együtt gondol-

kodni testvérek arról, hogy hogyan is adja nekünk Isten önmagát az õ végtelen szeretetében!
Azt olvassuk a karácsonyi történetben, hogy:
„találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban”. Lukács 2,12 Isten felvette a
mi emberi formánkat , úgy jött el ebbe a világba.
Egy tehetetlen, teljesen másokra utalt kisgyermek személyében. A kisded a jászolban Isten kibeszélhetetlenül nagy ajándéka. Azonban a mi
világunk tragédiája éppen az, hogy a legtöbben
egyebet sem tudnak Jézusról, mint azt, hogy õ a
kisded a jászolban. Sokan eljutnak idáig és tovább egy lépéssel sem. Jézus az embernek az
életében Jézuska marad. Nem engedik felnõni.
Ezért nem ismerik meg Isten szeretetét. Mert ez
a szeretet nagyobb volt még a karácsonyi csodánál is. Ott is nagy volt. Olyan nagy, hogy felszakította az eget. Olyan nagy, hogy pásztorok és
napkeleti bölcsek hódoltak elõtte. Olyan nagy,
hogy csillagot gyújtott a mennybolton.
De aztán tovább nõtt ez a dicsõség. A gyermek felnõtt és nagy dolgokat tett értünk, emberekért. Megmutatta nekünk az élõ szeretetet.
Olyan nagyra nõtt, hogy a vak Bartímeus látni
tudott, a süket ott Siloámnál újra hallotta a madárdalt. Olyan nagy lett, hogy Lázár sírjába belebújt az élet, hogy egy napon üdvössége lett
Zákeusnak és egész házának. És még tovább
nõtt, hogy rajtam is segítsen, az én vakságaimon, süketségeimen, az én halálaimon, az én
bûnös házamon könyörült a kereszten. „Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” Mert Isten nem csak
egyszeri alkalommal adta nekünk az õ Fiát, Jézus Krisztust. Nem csak egy karácsony estére
akart nekünk ünnepet, örömet, szeretetet ajándékozni, hanem egész életünkre.
Ezért adta oda Fiát érettünk a kereszten. A
karácsonyi evangélium nemcsak az, hogy Jézus
megszületett, hanem az is, hogy meghalt érettünk. Jézus nemcsak a karácsonyi kisded, hanem a világ, a bûnös világ egyetlen reménysége
is. Isten nemcsak egy csendes éjt adott, egy karácsony éjt, hanem örök életet. Életünknek áldott, vigasztaló értelmét adta az Úr Jézus Krisztusban. Ez az az evangélium, amelybõl lángot
vehet a mi lelkünk, hogy igazi karácsony fényével világítson és melengessen.
Hiszem, hogy lehet, sõt tudom, hogy lehet
várni a sötétségben a világosságot. Mi mindannyian megszoktuk már, hogy van világítás a
lakásunkban. De ha este valami miatt áramszünet támad, olyan nyomasztó a sötétség, hogy
azonnal valami fényforrást kezdünk tapogatózva keresni a sötétben. S ilyenkor milyen megnyugtató fénnyel tudja beragyogni egyetlen

gyertya a szobát. Ilyen nagy szüksége van ennek a világnak és minden embernek a fényre. S
ezt a fényt Jézus Krisztus hozta el a világba azzal, hogy megszületett, itt élt a földön, a vámszedõk és bûnösök barátja volt, és halálba adta
önmagát érettünk, „hogy aki hisz õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen”. Ez a mi
egyetlen reménységünk ebben a fenyegetett világban. Hiszen manapság jó hírt alig hallunk,
mindig csak rosszat, valami elkeserítõt, félelmeteset.
Testvérek! Én azért jöttem ide közétek, hogy
valami jó hírt mondjak nektek, hogy hirdessem
Isten szeretetét és kegyelmét, mely nyilvánvalóvá vált Jézus Krisztus születésében. Ez a mi örömünk, vigasztalásunk és reményünk.
Igen, én mindezt hiszem és ezt hirdetem. Ezt
az örömhírt szeretném Isten kegyelmébõl hirdetni egész életemben. De most jogosan kérdezhetitek tõlem azt, hogy ha ilyen nyilvánvaló ez
az örömüzenet, ha mindez ilyen kézzelfogható,
ha ilyen világos, hogy nem kell félnünk, mert
van reménységünk, nem kell szomorkodnunk,
mert van vigasztalásunk, és mindezért örülnünk
kellene, akkor miért van az, hogy mégsincs békesség a földön, annyi a gonoszság, a kegyetlenség, a baj, a szenvedés?
Azon a betlehemi éjszakán a pásztorokon, a
napkeleti bölcseken kívül senkit sem érdekelt,
hogy Isten szeretete testet öltött, hogy Jézus
megszületett. És késõbb, mikor ez a gyermek
felnõtt és meghirdette Isren országát, annak eljövetelét, a világ még mindig nem ismerte fel
benne a szabadulás egyetlen lehetõségét. És ez
ma is így van. Rohanunk, míg a lábunk, az
egészségünk bírja, hogy minden meglegyen, s
közben arra sem jut idõnk, hogy azokkal igazán
törõdjünk, azokkal õszintén beszélgessünk,
akikkel egy fedél alatt élünk. S közben teljesen
megfeledkezünk arról a gyermekrõl, akinek
születésérõl ma beszélünk. Elfelejtjük, hogy
mennyire fontos éppen ma hirdetni a jászolbölcsõben testté lett szeretetet, és hogy közben
mennyire aktuálissá váltak a kereszt és a Golgota, s aztán az üres sír, „amikor feltámadott az
Úr!” És mennyire fontossá vált az az üzenet,
hogy Jézus nem csak megszületett és meghalt,
Jézus nemcsak volt, hanem eljövendõ is. Az
egész keresztyénség ezt így vallja velünk
együtt: „lészen eljövendõ ítélni eleveneket és
holtakat”. Ezt vallja a keresztyénség, mondjuk
mi is, és közben oda sem figyelünk, rohanunk,
alszunk. Mert hát ki számol vele igazán? Ki tartja fontosnak, hogy azért tegyen rendet az életében, mert jön Jézus? Ki veszi ezt igazán komolyan?
Amikor eljön, nem lesz tehetetlen kisded,
mint egykor Betlehemben, hanem a mindenség
Ura, a világ igazságos bírája. Ezért, aki igazán
keresztyén akar lenni, az nem engedheti meg
magának, hogy átaludja a karácsonyt, legendák
mesevilágának tartva azt, amitõl a világ sorsa
függ – Jézus jöttét.
Ezt a kérdést állítja most elénk a karácsony:
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Hátat kell-e fordítania Jézusnak csalódottan,
amikor az ünnepeinket látja? Vagy lesznek,
akik ebben a sötét pogány világban, amiben
élünk, megint imádkoznak? Hangzik-e a falakon az õrállók kiáltása: Vigyázzatok, eljön hamar! Lesznek-e, akik könyörögnek? Bizony jövel Uram, Jézus! Mert sötét van ebben a világban, sötét harag és félelem.
De Jézus azt mondja, másként lesz minden!
Eljövök hamar!
De addig kellenek a gyertyák! Az útmutató
kis világosságok, melyek karácsonyból merítik
a fényüket. Abból a reménységbõl, hogy Isten
szeret. Ezért megüzeni nekünk újra. Azoknak
üzeni, akikben már most emberi jóakarat támad, emberi békére igyekvés van, akik számára
örömmé és megbocsátássá válik a karácsonyi
üzenet. Isten szereti a világot! Az ilyen emberek
ünnepelnek igazán.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” Értünk adta. Ámen.
Az igehirdetés az 1980-as években hangzott el. Közreadja: Szabó Péter lelkipásztor

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
A dömsödi református gyülekezet alkalmai:
December 24-én du. 15 óra Istentisztelet a
gyermekek szolgálatával
December 25-én de. 10 óra Istentisztelet
úrvacsorával
December 26-án de. 10 óra Istentisztelet
úrvacsorával
December 31-én du. 15 óra Óévzáró Istentisztelet
Január 01-jén de. 10 óra Újévi Istentisztelet
A dabi református gyülekezet alkalmai:
December 24-én du. 16 óra Szentestei Istentisztelet
December 25-én de. 9 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással
December 26-án de. 9 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással
December 31-én este 18 óra Óévzáró Istentisztelet
Január 01-jén de. 9 Újévi Istentisztelet
(Alkalmaink minden vasárnap de. 9 órakor
templomunkban.)
Katolikus ünnepi miserend:
December 24-én este 2230 óra Szentmise
December 25-én de. 9 óra Szentmise
December 26-án de. 9 óra Szentmise
December 31-én de. 9 óra Szentmise
Január 01-jén de. 9 óra Újévi Szentmise
A Baptista Gyülekezet alkalmai
December 25-én csütörtökön de. 930 órakor és
du. 17 órakor Ünnepi Istentisztelet
December 26-án pénteken de. 10 órakor Ünnepi Istentisztelet
December 31-én szerdán du. 16 órakor Ünnepi Istentisztelet
Január 01-jén csütörtökön de. 10 órakor
Ünnepi Istentisztelet
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A dömsödi Baptista Gyülekezet
2008. december 14-én (vasárnap)
délután 17 órától
ADVENTI ZENÉS
ÁHÍTATOT TART,
melyre minden érdeklõdõt szeretettel
várunk templomunkba.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ID. GYÖNGYÖSI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el.
Gyászoló család

A Dömsödi Ált alános
Ipar t es tüle t hir de tései
GÉPJÁRMÛ-TULAJDONOSOK FIGYELEM!
Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítását kedvezõ díjakkal kösse
a Közlekedési Biztosító Egyesületnél
További szolgáltatásaink:
Casco
Otthon biztosítás
Lendület start casco /Kötelezõ és casco egy áron/
Önrész biztosítás (bárhol kötött casco mellé)
Biztosítását megkötheti a területi képviselõnél: Dömsödi Általános Ipartestület,
Szücsné Ágh Anikó Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06-24-435-416, 06-30-9-218-293

„Rendezett munkaügyi kapcsolatok kialakítására és a feketefoglalkoztatás visszaszorítására” címmel 3 napos tanfolyamot
szervezünk
A komplex képzés 3 modulból áll:

Pályaorientáció,
Pályaválasztási tanácsadás a
6-7-8. évfolyamos tanulók
részére
A Dömsödi Általános Ipartestület és a
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság
együttmûködésével létrejött

1. Munkajogi ismeretek
2. Cafitéria rendszer (adómentes juttatások
munkavállalóknak stb.)
3. A tulajdonosi és alkalmazotti érdekek sajátosságai

„Kistérségi pályaorientáció a 6-7-8.
évfolyamon, pályaválasztási
tanácsadás a 9-10. osztályban
tanuló diákok körében”

A tanfolyam díjmentes, a résztvevõk számára jegyzeteket biztosítunk.

Dömsöd és környéke iskoláival való kapcsolatfelvételt követõen a Dömsödi Általános
Ipartestület tájékoztatást ad az érintett
diákoknak az iskolákban, bevonva a szakmákat gyakorló iparosokat és kereskedõket.
A pályaválasztás során felmerülõ egyedi
kérdésekkel kapcsolatban a tanulók és a
szülõk irodánkban is segítséget kaphatnak a
megfelelõ szakma kiválasztásához,
figyelembe véve a térség hiányszakmáit.
A pályaválasztással kapcsolatban kérdéseivel keressen fel minket:
Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Tel.: 06-24-435-416, 06-30-9-218-293

A tanfolyam idõpontja
2009. március 23-24-25.
Amennyiben a tanfolyammal kapcsolatban kérdése van ill. jelentkezni szeretne
megteheti:
A Dömsödi Általános Ipartestület irodájában: Szücsné Ágh Anikó 2344 Dömsöd,
Petõfi u. 11-13. tel.: 06 24 435 416, 06-309-218-293
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, mivel kellõ jelentkezõ esetén tudjuk
megszervezni!

címû projekt keretében
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Honismereti barangoló
2008. november 7-8-9-én Kiskunlacházán
rendezte meg az Érdy János Honismereti Egyesület az I. Pest megyei vándorgyûlést.
Sokan jöttek a megyébõl, ill. Magyarország
különbözõ pontjairól. Sok érdekes elõadást hallhattunk az elsõ estén, melyet a kiskunlacházi
polgármester nyitott meg, majd a kiskun kapitány mutatkozott be a kapitányi egyenruhában.
A kiskun kapitányokat egy évre választják
meg a kiskunok, ebben az évben Kiskunlacháza kapta ezt a megtiszteltetést. Az elõadásokat a fórum követte, melynek keretében bárki
elmondhatta az általa képviselt település örömeit, problémáit, ill. ötleteket lehetett hallani.
Pár dolgot emelnék ki, ami megkapott, mindenféle kritika nélkül:
– Dorogról érkezett vendég elmondta, hogy
náluk a polgármester bevezettette az iskolákba a
honismereti oktatást,
– Örömmel tájékoztatta a résztvevõket a lacházi református templom lelkésze, hogy Lacházán a református, ill. katolikus hittanórákat a
rendes tanórákba iktatták be, és aki nem akar hittanra járni, azoknak „polgári etikát” oktatnak.
Az Öntödei Múzeum igazgatója lehetõséget
kínált az érdeklõdõknek, náluk jelenleg azzal is
foglalkoznak, hogy a templomok harangjainak
adatait öntöttvas emléktáblába öntik, melyet a
templom falára lehet elhelyezni.
Másnap, szombaton 9 órától a lacházi refor-

mátus gyülekezeti ház adott otthont a barangolóknak, ahol a helytörténeti kiadványokról, a
krónikaírók felelõsségérõl és feladataikról esett
szó. Ezt követte a peregi és lacházi falunézõ barangolás, melynek keretében a református
templomot és temetõt, az „angyalos” házat és a
most felújításra kerülõ tájházat néztük meg.
Felkerestük dr. Volly István népzenetudós,
zeneszerzõ emléktábláját, ahol koszorúval emlékeztünk meg róla. Itt rögtön eszembe jutott
Dezsõ Lajos, aki szintén népdalokat írt és tanított, valamint Õ zenésítette meg Petõfi Piroslik
már a fákon a levél c. versét. Dömsödön hosszú
évekig volt kántortanító. Tudom, hogy nevét õrzi a mûvészeti iskola, de megérdemelne egy
emléktáblát és -kiadványt.
Az elõadásokat hallgatva és a lelkesedést látva, már magam elõtt láttam a dömsödi „Tájházat”, amit a Petrovics család lakóépületébõl lehetne kialakítani. Erre a célra ez a régi épület a
legalkalmasabb.
A harmadik napi program szomszédnézõ barangolás volt. Elsõként Dömsödöt keresték fel a
barangolók, a Petõfi Múzeumban vártam Õket.
Nagyon büszke voltam, amikor az udvarra beérkezve, az emberek meglepetésüket fejezték ki,
hogy ez milyen szép épület, környezet, nem is
gondolták, hogy itt ilyen gyöngyszem található.
Majd a Petõfi-fához kísértem Õket, itt is elmondtam a történetet, és Dömsöd szépségeire
hívtam fel a figyelmet. Innen a Duna-parton

mentek végig Ráckevére és Szigetbecsére és
vissza Lacházára.
Ezen a találkozón már a jövõre vonatkozó
tervek is elhangzottak, remélem nem csak én leszek ott a legközelebbi összejövetelen. Talán
helyi honismereti kis csoport is összeáll és a
Még 1000 év Dömsödért Egyesület keretein belül, annak gondozásában házigazdái is lehetünk
a vándorgyûlésnek 3-4 éven belül.
Fehér Lászlóné
a Petõfi Múzeum vezetõje,
a Még 1000 Év Dömsödért Egyesület
Kht. alapító és vezetõségi tagja

Karácsonyi ünnepkör!
A karácsonyi
ünnepkör az adventtel kezdõdik, melynek elsõ napja az
András-naphoz
(november 30.)
legközelebb esõ vasárnap. Valamikor az advent
kezdetét éjféli harangszóval jelezték, ettõl kezdve tilos volt minden hangos, zenés szórakozás.
A Miklós-nap (december 6.) megünneplése fiatalabb népszokásaink közé tartozik. Így a gyermekek megajándékozása a magyar falvakban
csak a múlt században kezdett elterjedni. Lucanapkor (december 13.) kezdtek hozzá a férfiak
a Luca-szék készítéséhez, melynek egyes darabjait más-más fából faragták ki, úgy, hogy éppen a karácsonyi éjszakai misére készüljön el az
egész. Aki erre ráült az éjféli misén, az meglátta
a nagy szarvú boszorkányokat a templomban,
de már szaladnia is kellett hazafelé, mert ha felismerték, széttépték volna. A legismertebb karácsonyi játék a betlehemezés, a templomi
misztériumjátékokról már a XI. századból szól-

nak feljegyzések, majd késõbb kiszorult a
templomból, és a XVII-XVIII. században iskolákban, vallásos egyesületekben adták azokat
elõ.
Tisztelt Dömsödiek! Egyesületünk a 2008as karácsonyi ünnepkör még meghittebbé és
hangulatosabbá tétele céljából a Mikulás-várás
Dömsödön elnevezésû többéves hagyományát
egy a Petõfi Múzeum kertjében történõ betlehemes jászol felállításával és egy ahhoz kapcsolódó új kezdeményezéssel egészíti ki.
A betlehemest 2008. december 7-én vasárnap délután állítjuk fel a múzeumkertben egy
kis mûsor keretében, majd attól kezdve egészen Vízkeresztig folyamatosan lesz megtekinthetõ, este 10 óráig pedig kivilágítva gyönyörködhetnek benne az arra járók!
2008. december 24-én sok szeretettel hívjuk
és várjuk azokat a szülõket, gyerekeket, akik a
karácsonyfadíszítés idején szeretnék ha a család otthon maradó tagjai kényelmesen fel tudnák díszíteni a család fenyõfáját. Addig pedig
egy kis sétával vagy autóval el lehet jönni a
múzeumhoz és megtekinteni a kivilágított bet-

lehemest, egy kis éneklésre, forralt borra és teára, süteményre. Az érdeklõdõket 16,00 órától
várjuk 18,00-ig, december 24-én a gyertyagyújtás elõtt, a szeretet ünnepén!
Ezúton kívánunk minden kedves Dömsödinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Békés, Boldog Új Évet!
„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület Közhasznú Szervezet
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FELHÍVÁS
„Ez is finom, az is finom” dabi és dömsödi receptek
Mottó: „Örökségem az örökséged”
Ahogy anyukám mondta, itt vannak az „embörök”, a hosszú esték
ideje. Talán több idõ jut egy kis pihenésre, elmélkedésre, bogarászásra.
Egyesületünk a fenti mottó értelmében kéri a dabi és dömsödi
embereket, akik régi recepteket örököltek és úgy érzik, másokkal is
szeretnék megismertetni azokat (ételek, savanyúság eltevés, káposzta
savanyítása, sütemények, stb.) 2009. március végéig juttassák el a Petõfi Múzeumba (Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6. sz.). Ezeket a postaládába bele
lehet dobni, vagy személyesen is átadni, amikor nyitva van a múzeum,
vagy a 2344 Dömsöd, Pf. 42, illetve: megezerevdomsod@vipmail.hu
címre.

Elképzelésünk szerint egy kis könyvecskét állítanánk össze.
Ügyes kezû gyerekek segítségét is kérjük, akik szépen rajzolnak,
elképzeléseik vannak a konyháról, fõzésrõl, vagy együtt a család a
konyhában.
Várjuk rajzaikat, és ezek is bekerülnek a „szakácskönyvbe” szépen
kiegészítve a receptgyûjteményt.
Ha valakinek régi kézírásos emléke van, szeretnénk azt is bemutatni,
(természetesen fénymásolás után visszaadjuk, vigyázunk rá).
Ezzel is érdekesebbé tennénk a könyvecskét.
Reméljük, minél többen bekapcsolódnak az elképzeléseinkbe.
Kellemes kutakodást, idõtöltést kívánunk a válogatáshoz.
Elõre is köszönjük segítségét!
Fehér Lászlóné
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Társaság

Játszótér és kalandpark?
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet 2008 tavaszán indította a
„Sok kicsi a játszótérre megy” elnevezésû aprópénzgyûjtési akcióját. Ebbõl az akcióból, valamint az adóból felajánlott 1%-os hozzájárulással együttesen megközelítõleg 700.000 Ft-ot
gyûjtöttünk össze. A Településfejlesztési Bizottság és a polgármester a Dunavecsei útnál lévõ szabad területet támogatta és támogatja a játszótér megvalósítása céljából. Igaz, még a képviselõ-testületnek is áldását kell adnia rá!
Elindult a tervezési folyamat erre a területre,
a leendõ játszótér és kalandpark egy a mai Magyarországot stilizáló tájegységi osztásban kerülne kialakításra. A tiszántúli rész lesz a kisebb
gyermekek számára játszótér, póni rét, (csúszdával, hintával, fûzkunyhóval, mászókával
stb.), a Tisza és a Maros lesz a gyalogösvény! A
„Duna-Tisza” közötti terület, rét pedig a sík területet igénylõ játékok (labda, tollas, ugra-bugra
stb.) számára lesz kialakítva, illetve itt lesz még

a Dunán átívelõ híddal a Buda-Pest kéttornyú
mászóvára, valamint a késõbbiekben Dömsödöt
szimbolizáló Életfát is állítjuk fel. A „Dunántúli
területen” lenne a kiskamaszok, fiatalok számára
kialakítva egy BMX-görkori-gördeszkás pálya,
illetve egy ÖKO park is (stilizált tervrajz). Mostani információink szerint megközelítõleg 10
millió Ft-os keretre tudunk pályázni, gazdálkodni, illetve még a gyûjtésbõl lesz kb. 700.000 Ftunk erre a célra! Egy sikeres, nyertes pályázat
esetén is még szükségünk lesz a „Dabi Játszótér
és Kalandpark” parkosításához, építéséhez további felajánlásokra, segítõ kezekre.
Itt szeretnénk felhívni a Tisztelt Dömsödiek
figyelmét arra, hogy a jövõre gondolva a parkosításhoz tegyenek növény felajánlásokat a kertjükben lévõ növényekbõl, hogy minél színesebb és szebb parkot tudjunk kialakítani gyermekeink, fiataljaink és magunk örömére.
Elsõsorban olyan növényeket várunk, melyeknek sem a levele, sem a virága, termése nem

ártalmas a gyermekek számára (pl. orgona,
ezüstfenyõ, nyírfa, bükkfa, mályva, nyári orgona, boróka, aranyvesszõ stb.) és évelõ növények.
Tehát a „sok kicsi a játszótérre megy” remélhetõleg már jövõre! Rajtunk nem múlik, a felajánlásokat – pénzbelit és természetbelit – továbbra is szívesen vesszük és elfogadjuk folyamatosan! Az adományozók a felajánlásokat Zsiba Sándornénál, Korona Sándornál és az Egyesület vezetõségi tagjainál, Tarr Istvánnénál,
Tóthné Erzsikénél, Ispán Ignácnénál, Zilling
Christiánnál, Fehér Lászlónénál, Bányai Mihálynénál, Bábel Andreánál tehetik meg, vagy a
2344 Dömsöd, Pf.: 42 címen írásban, esetleg a
megezerevdomsod@vipmail.hu címen!
Ezúton szeretnénk megköszönni a sok aprópénzt az adományozóknak, az üzletek tulajdonosainak és alkalmazottainak a gyûjtésben való
részvételt, az óvoda és az iskola igen aktív segítségét, valamint az 1%-ot (334.869 Ft-ot), és az
eddigi felajánlásokat, az összefogást!
Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület Közhasznú Szervezet
elnöke

észak

dabi temetõ

A stilizált tervrajzon az ország tájegységeit jól elkülönítik az ösvények, amik nagy folyóinkat, a Dunát, a Tiszát és a Marost jelképezik
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Könyvtári
kistükör
Közelegnek az ünnepek, és ekkor mindig nagyobb türelemmel, szeretettel próbálunk mások felé fordulni! Sajnos mindez egyre jobban a fékevesztett ajándékozási lázban nyilvánul meg, ami
bevásárlási kényszert von maga után!
Vajon a szeretet kifejezésének ez lenne az egyetlen eszköze? Úgy gondolom, nem!
A szeretet alapja az engedelmesség, önzetlenség, a tiszteletadás másokkal szemben!
Sok helyen kellene mindezt érvényre juttatni,
tudatni. Elsõsorban családunkban, munkahelyünkön, iskolában, baráti körben vagy egyéb közösségi kapcsolatainkban.
Ez alapozza meg ünnepeink meghitt varázsát,
melyet fokozhatunk az arra való felkészüléssel is!
Számos kiadvány segíti megismerni ünnepeink
eredetét, megismerni az ehhez kapcsolódó szokásokat, tradíciókat!
Ilyen kis füzetecske, amely: BENCE ÉS ZSÓFI KARÁCSONYA címmel jelent meg. A történeteken keresztül bemutatja a karácsonyi-újévi ünnepkör kialakulását, szokásrendjét!
Hasznos olvasmány gyermekeknek, de szülõi
irányítással még teljesebb képet kapnak!
Bõségesen van még idõ olyan kedves ajándékok elkészítésére, melyek magukon viselik kézjegyünket! Az általunk alkotott ajándékok személyesek, kicsit benne vagyunk mi magunk is, éppen
ezért jelentenek értéket annak, akinek készítjük!
Ehhez ad nagy segítséget a SZÍNES ÖTLETEK
sorozat SODROTT PAPÍRVIRÁGOK c. kötete!
Számos díszítõelem, terítéshez, egy dobozka felöltöztetéséhez a legegyszerûbb alapanyagok felhasználásával!
Várjuk kedves olvasóinkat szolgáltatásainkkal!
-V.I.-

KARÁCSONYI
AJÁNDÉK
A VIRÁGOSKERT
DROGÉRIÁBÓL
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Töltse ki és dobja be ezt a
kupont a drogériában elhelyezett gyûjtõbe. 2 db
min. 3000 Ft értékû
ajándékcsomagot
sorsolunk ki
december 19én 1600
órakor!
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KERESZTREJTVÉNY

A megfejtésben a Padlás c. musical egyik dalcíme olvasható.
Kedves játékosok!
A december havi megfejtéseiket juttassák el január 20-ig az ÁZSIÓ 2000 Bt. Italdiszkontba, Kerner Tibor üzletébe. (2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 15.)
A helyes megfejtõk között, az Ázsió 2000 Bt. által felajánlott 2000 Ft értékû vásárlási
utalvány, illetve a Retro Media által felajánlott CD kerül kisorsolásra, melyet a nyertes a
helyszínen vehet át.
Október havi helyes megfejtésünk a következõ: 1. Oroszlánkirály, 2. Az élet az úr
A szerencse ezúttal Kis Juhász Anna megfejtõnknek kedvezett!
Nyereményét az Italdiszkontban veheti át. Gratulálunk!
VÍZSZINTES
1. A megfejtés sora
12. betû kiejtve
13. oroszul játék
14. kábítószerfajta
16. angol Anglia
18. Matild becézve
19. Tahitin honos gyümölcs
20. majdnem gyáván!
22. a Való Világ szereplõje volt
23. áruházláncmárka
25. színpad
27. végtelenül amatõr!
29. fontos hely jelölése a GPS-en
31. készpénz
32. magyar város
33. srác, fickó
35. tapad
38. SR
39. Arany Tamás
40. fél saru!
41. ennivaló
43. néma Lacika!
44. puszedli jelzõje lehet
45. éjszakai madár

FÜGGÕLEGES
1. keresztény fogalom
2. férfinév
3. rajzfigura – popsztár
4. monitor felbontás
5. vetület
6. magas, szép szál
7. GS
8. nyolc hang
9. megszûnt napilap
10. szétoszlik a vízben
11. hal
15. német, svéd, olasz autójel
17. torzszülött
21. feszített vászon
24. IT
26. népszerû sorozat
27. egyik szülõ
28. elõd
30. Ilona becézve
31. arcra kenhetõ
34. ábrázat
36. légnemû anyag
37. zeneszerzõ (László)
39. szappanmárka volt
42. EG
43. kettõsbetû
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Minden jó ha jó a vége! (?)
Mondhatjuk, a cím érvényes focistáinkra, akik nagyon jó idényt zártak,
és több év óta egy ütõképes csapatot sikerült összeverbuválni Dömsödön.
Az idényzárás mérkõzései:
Dömsöd : Pilisvörösvár 5 : 0 (2 : 0)
Dömsöd 200 nézõ, vezette Gáspár (Geleta, Józan)
Dömsöd: Balázs, – Bognár S., Kun G., (Nagy A.), Szarka, (Bognár
B.), Szabó P. (Király J.) – Turcsán T., Jezsek, Almási, (Zsolnai), Farkas,
– Dunai, Bak. Edzõ: Gábor Tamás
Gól: Jezsek, Farkas, Bak, Király, Dunai
Szigetszentmárton : Dömsöd 2 : 1 (0 : 1)
A Szigetszentmárton a 92. percben egy szöglet utáni rövid felszabadítás után szerezte meg a gyõzelmet. A dömsödiek gólját Dunai szerezte.
Dömsöd : Ráckeve 2 : 1 (1 : 1)
Dömsöd 150 nézõ, vezette: Eisenbacher (Szilágyi, Szelecki)
Dömsöd : Balázs, – Bognár S., Kun G., Szarka, Szabó P. – Turcsán
T., Jezsek, Almási, (Nagy A.), Farkas, – Zsolnai, Bak (Bognár B.). Edzõ:
Gábor Tamás
A mérkõzés elsõ harmadában a Ráckeve uralta a játékot, és
Gyurcsányi révén meg is szerezte a vezetést. A szünet elõtt Almási remekbe szabott fejes góllal egyenlített. Amit az elõzõ héten elvett a sors,
azt most visszaadta. Jezsek a mérkõzés vége felé 11-esbõl megszerezte a
vezetést, amit a csapat már nem engedett ki a kezébõl.
Tabella az õszi idény végén
1. Szigetszentmárton
13 9 2 2 26 : 13 29
2. Pereg
13 8 1 4 23 : 20 25
3. Bugyi
13 7 3 3 21 : 14 24

Kedves Olvasók!
Ebben a hónapban a Private
Moon Records megjelent újdonságaiból válogattam Önöknek, köszönet érte Gedeon Beatrixnek.

4. Dömsöd
13 7 2 4 28 : 22 23
5. Dunavarsány
13 6 2 5 27 : 19 20
6. Alsónémedi
13 5 5 3 23 : 16 20
7. Pilisszentiván
13 5 4 4 27 : 23 19
8. Perbál
13 5 3 5 20 : 19 18
9. Halásztelek
13 5 3 5 31 : 32 18
10. Ráckeve
13 5 2 6 24 : 24 17
11. Pomáz
13 5 1 7 28 : 31 16
12. Taksony
13 4 1 8 25 : 39 13
13. Piliscsaba
13 2 2 9 23 : 32 8
14. Pilisvörösvár
13 0 5 8 9 : 31 5
A 4. hely a tavalyi eredményekhez képest remek eredmény. Csak dicséret illetheti a csapatot és a csapatvezetést, hogy a nehéz körülmények
ellenére ismét a nyerés esélyével veszi fel a versenyt a csoport bármelyik
tagjával. Egyetlen problémának látom, hogy a bevethetõ játékosok száma viszonylag kevés, és kevés a feltörekvõ fiatal, akit be lehet állítani a
csapatba.
Az ifi csapat kevésbé jó eredményekkel dicsekedhet, azonban mégis
dicséret illeti a csapatot, hiszen kitartottak, igyekeztek sportszerûen játszani. Több jó képességû játékos is van ebben a gárdában, de valahogy
csapatként nem igazán eredményesek. Kitartásukért, sportszeretetükért a
legnagyobb dicséret illeti õket. Ha továbbra is ilyen, vagy még jobb hozzáállást tanúsítanak, megjönnek az eredmények is.
Minden sportszeretõ dömsödi embert biztatok arra, hogy látogassanak
ki a csapat mérkõzéseire, ezzel is támogatva a csapatot a jó szereplésben.
Varsányi

ANITA: ÁLMOKON TÚL
Október 29-én jelent meg Sárközi Anita új
albuma, amely pályafutásának 20. évfordulójára ajándék a közönségnek és a Mûvésznõnek is.
20 év alatt az „Álmokon túl” a 7. album, felvetõdhet a kérdés: miért csak ennyi? Anita azonban azt vallja, jó munkához idõ kell, és ahhoz,
hogy egy album igényes legyen és jól átgondolt, nem szabad siettetni sem saját magát, sem
a stúdiómunkálatokat.
A megjelenõ albumon Anita a megszokott
stílusban énekel, emellett lesz két r'n'b-s dal, így
egy kicsit a modernebb dolgokban is kipróbálhatja magát az énekesnõ. Vannak lírai, nagy
balladák, amik visszanyúlnak a múltba. Valamint egy majdnem tíz perces megamix a 89-es
és a 91-es lemezrõl, és egy bónusz szám, kanadai szerzõtõl. B. Tóth László ismertette meg
Anitával a dalt, ugyanis õ a producere. A felvétel egy készülõ musicalbõl való, ami a Kapcsolat címû film színpadi átdolgozása. A dalok
szerzõi Szûcs Norbert és Janicsák István, nevük
garantálja, hogy igazán jó dalok születtek.
TRANCE SYMPHONY /FOR THE
NEW GENERATION/
BY MIKSA
November 5-én jelenik meg Trance Symphony címmel egy igazán különleges album,
amely tökéletesen ötvözni fogja a klasszikus zene és a trance világát. Olyan közismert szerze-

ményeket hallhatunk majd „trances” változatban, mint például a Carmen híres operaáriája, a
Habanera, Albinoni Adagio-ja, Intermezzo a
Parasztbecsületbõl, az Enigma, vagy akár az
Allegretto Beethoven 7. szimfóniájából.
A lemez zenei világa, melyet egy eddig itthon ismeretlen muzsikus és producer, MIKSA
teremtett meg, azért érdekes, mert benne van a
komolyzene csodás, magával ragadó érzése és a
trance lüktetõ õrülete. MIKSA álmodta meg ezt
a stílust; aki a Zeneakadémián diplomázott, de
ahogy az „új generációnak”, neki is már korán
részévé vált a trance, és komolyan formálta mûvészi kifejezésmódját. Így született ez az album,
mely remélhetõleg nem csak a fiatalok kedvence lesz.
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HISTÓRIÁNKBÓL
„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

Õk is a hazáért haltak meg!
A következõkben Jaksa Istvánné Esztike néni visszaemlékezéseit adjuk közre kedves olvasóinknak, aki nagyszülei életét naplójában feljegyezte, és tisztelettel emlékszik vissza apai
nagyapjára, Sass Gáborra, aki hõsi halált halt az
elsõ világháborúban.
„Apai nagyapám, Sass Gábor 1885-ben született Dömsödön. Heten voltak testvérek, õ volt
a legidõsebb Több alkalommal behívták katonai szolgálatra. Egyszer megismerkedett apai
nagyanyámmal, Ispán Máriával. Összeházasodtak.

Házasságukból 3 gyermek született. Apám,
Gábor 1909. november 5-én. Imre fiuk 1912
októberében, Marika lányuk 1915. december 4én. Igen ám, de a behívók folyamatosan jöttek.
Sok-sok családos és szegény származású férfit
vittek el katonának. Nagyon rossz, nehéz világ
volt.

pót sütöttek még az éjjel. Hajnalban már két sógornõjével indultak is a soroksári Duna-parton
végig mezítláb. Hátukon egy-egy kenyér elöl
meg tábla szalonna a nyakukba kötve, és persze
a jó dömsödi vizek. Szakadt róluk a víz mire
odaértek, nagy meleg volt. Mit ad Isten, kiderült, hogy a katonai kórházat felvitték Pestre aznap reggel. El lehet képzelni azt a borzasztó fájdalmat, amit éreztek mindnyájan. Már akkor
Marika is megvolt, a harmadik gyerek. Többet
hosszú ideig nem tudott semmit a férjérõl nagyanyám, mikor egyszer csak megkapta a hõsi halálhírét 1917-ben, hát bizony nagyon nagy fájdalmat érzett: Mi lesz most velük? Fájdalmában
addig vert egy lábast a földön baltával, amíg az
össze nem lapult. Mikor észhez tért, így imádkozott: „Istenem, segíts rajtunk. Mi lesz velünk,
a gyerekekkel?”

Sass Gábor és Ispán Mária református
házassági kivonata 1910 . évbõl
Ingatlant vásároltak, otthont teremtettek maguknak. Szegényes, kis földbõl vert házat készítettek maguknak saját kezûleg. A telket, amire a
házat építették, a szomszédtól vásárolták meg
egy kenyér árán.

Sass Gábor, 1915
Volt egy katonai dal, amit akkoriban sokan
énekeltek:
„…Fiumei kikötõben megállott egy hajó,
közepében, négy sarkában nemzeti szín zászló.
Fújja a szél fújja, hazafelé fújja. Szegény rongyos magyar bakák jönnek szabadságra.”
Ezt énekelte szinte minden magyar ember
1915-ben. Nagyapámat szintén behívták katonának, de õ nem jött haza. Csak képeslapot küldött a családjának. Többet nem találkozott velük. Jöttek-mentek a szóbeszédek, ki mit tudott,
ki mit hallott. Egy alkalommal a nagyanyám is
kapott üzenetet nagyapámtól:
„Megsebesültem, ellõtték az egyik lábam.
Itt vagyok Ráckevén a tábori kórházban. Nem
tudom meddig. De ha teheted, légy szíves gyere át. Ha tudsz, hozzál egy kis ennivalót. Minél
elõbb. Ebben a melegben meghalunk az éhségtõl, fájdalomtól. Levágták a jobb lábam
térdben.”

Korabeli adásvételi szerzõdés, amelyben
Sass Gábor és neje, Ispán Mária 1912ben ingatlant vásárolnak

Még élt a szeretet azokban az idõkben. Megkapta az ismerõstõl a nagyanyám az üzenetet.
Szólt a rokonságnak. Mindenki segítségére sietett. Rögtön adtak össze lisztet. 3 nagy kerek ci-

Sass Gáborné Ispán Mária
bal oldalán Imre, jobb oldalán Gábor,
Mária beteg volt amikor a kép készült.
A képen már özvegy volt.
Ezen a képen nagyanyám és két kisfia van.
1917-ben. Marika beteg volt, ezért nincs rajta a
fényképen. Továbbra is Banáékhoz járt dolgozni.
A mai fiatalok biztosan kinevetik ezeket a gyerekeket, ha látják õket a fényképen. Ha egyáltalán
olvassák ezt a történetet. Vajon tudnak-e különbséget tenni a mai, játékokkal ellátott gyerekek a
saját és a régebben élt gyerekek sorsa között?
Nagyanyámék eljártak rõzsét szedni az erdõbe. Hátukon cipelték haza, hogy tudjanak melegedni. Összeaprítás közben az egyik ág a szemének vágódott, és kiütötte azt. A rokonok segítettek mindenben neki. Persze, akkor még
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összetartott a rokonság és a szeretet uralkodott
az emberekben. Még a cigány szomszédok is
szerették õt. Felgyógyulása után fájó szívvel, de
elhatározta, hogy menhelybe adja a két fiút. Ittott egy kis munkát kapott, eljárt napszámba.
Gabi fiú vigyázott a két kisebbikre addig. Öszszegyûjtött nagyanyám annyi pénzt, hogy a vonatra elég legyen nekik. Elõtte már csináltattak
fényképet. Szegedre kellett vinni menhelybe a
két fiút. Mikor átvették volna õket, a két fiú a
szoknyájába csimpaszkodva sírt, nem engedték
el. Mind a hárman összeborultak és úgy sírtak.
Nem volt szíve otthagyni a gyerekeit. Hazajöttek Dömsödre, sokszor gyalogoltak hazafelé,
mert a visszafelé szóló jegyre már csak magának volt pénze, hármuknak nem. Ezért gyalog
jöttek. Nagyon szegényen éldegéltek. Hiszen
nagyon sok szegény ember és özvegyasszony

élt akkor. Édesapám, Gábor a 4. osztályból kilépett. Kellett a segítség. Nagyanyám minden
munkát elvállalt. Horváth Domi gazdálkodóhoz
felvették napszámba nagyanyámat és apámat is
kapálni a kukoricaföldre. Kellett a segítség. Jószívû volt a felügyelõ. Ekkor a kisfiú negyedik
osztályos volt. A felügyelõt kérlelte a nagyanyám, hogy nehogy elbocsássa a gyermeket,
aki mindig lemaradt a sorban a kapálással.
Nagyanyám segített a fiának: elõtte a sorát kapálgatta. Egyik alkalommal jött a Horváth úr.
– „Hát ez a gyerek mit keres itt? Kié?”
– „Jaj doktor úr, ne tessék elküldeni, mert nagyon kell a pénz, itt vagyok özvegyen 3 gyerekkel!”
– „Nem küldöm el, de bemegy könnyebb
munkára. Megígérem, meg fogja kapni azt a
pénzt, amit kapásnak kapott volna.”

Így aztán a gyermek maradhatott dolgozni, a
felnõttek bérét kapta, de nem kellett olyan nehéz munkát végeznie. Soha többé nem járhatott
iskolába.
Nagyanyám, hogy megélhetését kiegészítse,
a menhelybõl két gyermeket hozott még ki. Két
csecsemõt, akik nagyon rossz állapotban voltak.
De a gyermekek sanyvadtak, soványak, gyengék voltak. Ez a 30-as években volt. Meleg vizet öntött üvegpalackba és bedugta azokat a pólyába, hogy felmelegítsék a csecsemõk testét.
Az egyik gyermek azonban így sem élte túl,
meghalt. A másik, Sándor megmaradt. Felnevelkedett mint családtag velünk együtt. Katonatiszt lett, majd rendõr.
/folytatjuk/
Összeállította: Szabó Andrea

Találtam egy képet...
Ezt a két képet újra leközöljük, mert bejelentések alapján sikerült
néhány ismeretlen személyt beazonosítani.

Álló sor, lányok: Rab Teréz, Baracskai Julianna, Gulyás Emília,
Csilling Mária, Horog Eszter, Földvári Zsófia, Faragó Ilonka. A
középen álló öt lány barátnõ volt. A leányok mögött álló fiúk:
Orosz Gábor, Horvát János, Papp József, Kelemen József,
Varsányi István, Nagy Zsigmond, Kassai István.
A felvételt Tóth Sándornétól kaptuk, melyen
édesapja, Faragó József
látható. 1909-ben született Kiskunlacházán, de
Dömsödön élte le életét.
20 évesen hívták be katonának, lovas huszárnak sorolták be.
Végigjárta a háborút,
szilánkos sérülésekkel
úszta meg. Sajnos a
barátja nem, és õ vitte a
szomorú hírt Albertirsára a családnak.

Ülõ sor: Takács Eszter, Gyöngyösi Lenke, Szikora Mária Magdolna (13 évesen), Szûcs Erzsébet (bíróné), Krizsa József (bíró), Ágoston Juci, ismeretlen. Álló sor: Kovács Antal, Bárány Erzsébet,
ismeretlen, ismeretlen, Brassó Tinike, Nyerges Ilonka, Szikora
Manci, ismeretlen, László Anna (Jávorka Istvánné), ismeretlen,
ismeretlen, Tóth Emília, Kovács Gyula. Fenti álló sor: ismeretlen,
ismeretlen, Herdibu József, Mendi Antal (cigányprímás), Jávorka
István, ismeretlen, ismeretlen.

Ezt a felvételt Gergely
Lajosné, Magduska
néni bocsátotta
rendelkezésünkre.
Mûkedvelõ zenekar.
Ül: Bencze János
(feltételezhetõen),
Szikora Sándor.
Állnak: ismeretlen,
ismeretlen, ismeretlen,
Marjai Gyula, Kónya
Miklós (fényképész)

–V.I.–
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Mezõgazdasági hírek
2008. év december hó

Téli feladatok és számvetés az idei esztendõrõl
Gazdálkodóknak és kertészkedõknek
Mint ismeretes, a mezõgazdasági termelés, a
növénytermelés és a kertészeti zöldségtermelés
hozamát, eredményességeit szinte döntõ mértékben az idõjárás határozza meg. Nagyon fontos persze a gondos, szakszerû idõben elvégzett talajmunka, a vetés, a növényápolás, növényvédelem
és a betakarítás, hogy jó termést tudjunk betakarítani. Ha visszatekintünk az elmúlt hónapokra, elmondhatjuk, hogy összességében kedvezett az
idõjárás a növények fejlõdésére, és úgy a kalászos
gabonából, mint kaszásnövényekbõl az átlag fölötti terméseredmények voltak. Az elõzõ esztendõ
aszályos idõjárásához képest szinte minden növénybõl a duplája termett az idén.
A téli hónapok – december, január, február – arra
is kiválóan alkalmasak, hogy a lassan lezáruló év
gazdálkodási tapasztalatait végiggondoljuk, és a jövõ év termesztési-gazdálkodási feladatait már ezen
szempontok figyelembe vételével alakítsuk. Viszszatérve az elõzõekben leírt idei jó termésre, annak
örültünk, hogy a gondos munka és a kedvezõ idõjárás magas hozamokat eredményezett, de sajnos ennek van árnyoldala is. A termények felvásárlási ára

a felére, vagy még annál is kevesebbre esett vissza.
A napraforgó tonnája például az elõzõ évi 100-120
ezer forintról 50-60 ezerre esett vissza, és a kukorica ára még ennél is jobban visszaesett. Mint ismeretes, a termelés költségei, az üzemanyag, a mûtrágya, a növényvédõszer és egyéb ipari anyag, alkatrész ára állandóan emelkednek. Például 1 q mûtrágya áráért 5-6 q kukoricát kell eladni, és bizony a
hústermelõk, õstermelõk nagy része nem tudta
megvásárolni a drága mûtrágyát az õszi kalászos
gabona és a búza vetéséhez. Már több mint 4 éve
EU-tagok vagyunk, és a gyakorlatban tapasztaljuk,
hogy a piacgazdaság könyörtelen szabályai még
jobban sújtják a magyar termelõket, mert nem azonos feltételek között kell gazdálkodnunk. Ha nem
kapnánk a földalapú támogatást – ami jelentõsen
kevesebb mint a régi EU-tagországokban – a kistermelõk csak veszteséggel tudnának gazdálkodni.
Részemre az is több mint felháborító, hogy Magyarországon már csak egy cukorgyár mûködik,
ezzel a magyar emberek, termelõk, munkások ezreinek szûnt meg a munkalehetõsége.
De nem csak a cukorgyárakat záratták be, hanem
lehet sorolni a textil- és cipõgyárakat és még több

RENDÕRSÉGI HÍREK
Dömsöd területén az eltelt idõben nem történt
személyi sérüléses baleset.

Dömsödi bûnügyek…
A Kiskun Mezõgazdasági ZRt. tett feljelentést
ismeretlen tettesek ellen, akik 2008. október 06.
óta a Nagy tanyai juhászati teleprõl körbálás lucernát lopnak el. 34 db nagy körbála hiányát észlelték. Az intézkedõ rendõrök október 16-án 18.30
órakor elfogtak két helyi lakost, akik éppen 2 db.
körbálát fuvaroztak egy tehergépkocsin. A tehergépkocsin szállított lucernáról beigazolódott, hogy
a Nagy tanyai juhászati teleprõl származik, de az
eltûnt 32 db körbálát még mindig keresik a rendõrök. A két tettenért lucernatolvaj ellen folyik az
eljárás, a vizsgálat során szükséges még tisztázni a
bûncselekmény elkövetésének körülményeit.
Az Ádám utcában október 17-re virradóra egy
családi ház melléképületébe törtek be ajtófeszítés
módszerével, és onnan láncfûrészt, permetezõgépet, kisgépeket és horgászfelszerelést loptak el.
Október 21-re virradóra egy nagy Schwarzmüller
típusú pótkocsi tûnt el nyomtalanul a Kossuth Lajos utcából kb. 8 MFt értékben. A Galamb utcában
egy hétvégi házba riglihúzás módszerével hatoltak
be október 23-án 09.00–11.00 óra között eltelt idõben, és onnan sövényvágót, láncfûrészt loptak el. 3
db ablakot véstek ki a Szabadság utcában egy családi házból október 12. és 31. közötti idõben, és a
falakból az elektromos vezetékeket kitépkedték, a
beltéri ajtókat megrongálták. A Ságvári utcában
egy családi ház udvaráról 1989-es évjáratú VOL-

VO típusú személygépkocsit tulajdonítottak el október 20 – november 03. közötti idõben. A Szabadság utcában egy családi házhoz tartozó garázsba is
betörtek november 06-ra virradóra ajtófeszítés
módszerével, és kerékpárt, láncfûrészt tulajdonítottak el. November 09-13. közötti idõben a Nyárfa sétányon egy hétvégi házba törtek be rácsfeszítés és
ajtófeszítés módszerével, gázpalackot, színes televíziót, sövényvágót loptak el.
Dömsöd, Ráckevei úton, külterületen november 18-án a reggeli órákban igazoltatásra került
egy teherautó, rajta vastag, nagy mennyiségû
akácfával. A fáról nagyon hamar kiderült, hogy lopásból származik.
A sértett elmondta, hogy kb. 2 hektáros területe
van, amelynek a felén található vegyes erdõ. 2007.
õszén megkeresték dömsödi lakosok, hogy szeretnék az erdejét kitakarítani és a lehullott, száraz
gallyakat, ágakat ennek fejében elvinni, azzal fûteni. Ebbe a sértett beleegyezett, egy pár nap múlva
ellenõrizte a munkafolyamatot és azt tapasztalta,
hogy az élõ fák is áldozatává válnak az erdõ takarításának, ezért megkérte a képviselõjét a takarítóknak, hogy ne takarítsák tovább az erdejét. Nem is
volt gond ebbõl. 2008 októberében ismét érkezett
egy megkeresés felé, hogy takarítanák az erdõrészét, de kérte, hogy ne tegyék, mert más a szándéka a területtel. Ennek ellenére már a rendõröktõl
kapott értesítést, hogy 2008. november 17-18-án
meglopták az erdejét. Kiment a területre, felmérte
a kárt: kb. 8-10 szál vastag akácfát vágtak ki a tolvajok, a föld magasságától kb. 120 cm-re, hogy ne

mindent. A kiskereskedõk boltjai is tömegesen zárnak be, mert annyi bevásárlóközpont épült, és még
mindig épül, amely külföldi érdekeltségû és ömlesztik be a külföldi, néha rossz minõségû árukat.
Nem vagyok közgazdász, de a mostani világméretû
válság is azt jelzi, hogy nem jó irányba haladunk.
Ezek után néhány gondolat a téli feladatokról.
A szántóföldeken már befejezõdött a munka, ha
meg az idõjárás engedi, és még nem végeztünk az
õszi mélyszántással, azt mielõbb fejezzük be. A
betárolt termények (alma, burgonya stb.) minõségének megóvására fordítsunk nagy gondot. A lédús terményeket, gyümölcsöt, almát meg kell óvni
a fagytól, de azért ne tegyük túl meleg helyre sem
(pl. kazán mellé), mert megfonnyad, vagy a burgonya kicsírázik. A tároló hõmérséklete plusz 4 fok
körül legyen, fagymentes napokon ajánlatos szellõztetni. Ha azt tapasztaljuk, hogy a termés egy része romlásnak indul, át kell válogatni, hogy a további romlást megelõzzük.
A téli hónapokban végezhetjük el a kerti eszközök, szerszámok, kisgépek javítását. A nagyobb gépeket, eszközöket, ha nem tudjuk épületben elhelyezni, takarjuk le fóliával, védjük a zord téli idõjárástól,
mert így élettartamuk lényegesen megnövekszik.
Végül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedõnek, dömsödi lakosnak jó téli pihenést, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Békés,
Boldog Új Esztendõt, Jó erõt és egészséget, kedvezõ idõjárást kívánok! Összeállította: Tóth István
nyugdíjas mezõgazdász
kelljen nagyot hajolni, és a csonkokat gallyakkal,
avarral eltakarták, hogy a gazda ne vegye észre a
pusztítást… A teherautó sofõrje szabadkozik, nem
tudta, hogy lopásból van a fa, a két másik személy,
kvázi a favágók, vallomásukban csak annyit voltak hajlandóak közölni, hogy elismerik a bûncselekményt, de a körülményekrõl egyenlõre nem
nyilatkoznának. A vizsgálat folyik, biztos lesz
majd ítélet is az ügyben, de a kb. méter vastagságú
akácfákat a természet csak nagyon-nagyon hosszú
idõ múlva tudja majd pótolni…

Körözések
Takáts Péter 46 éves Dömsöd, Szabadság u. 97.
sz. tartózkodási helyû férfi ellen a Szeghalmi Városi Bíróság adott ki körözést tartás elmulasztása
bûncselekmény elkövetése miatt.
Bödõ György 55 éves Dömsöd, Középsõ út
118. sz. alatti lakos ellen a Ráckevei Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya adott ki elfogatóparancsot.
Elsik Attila 40 éves Dömsöd, Tókerti lakos ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott ki körözést, tartózkodási helyét kell megállapítani egy
magánokirathamisítás bûncselekmény ügyben.
Ruppert Béláné 54 éves Dömsöd, Szép u. 20.
sz. alatti lakos tartózkodási helyének megállapítására adott ki körözést a Ráckevei Városi Bíróság.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik
Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. hölgyet, a
körözési elõadót is vagy bármelyik rendõrt.
A Ráckevei Rendõrkapitányság telefonszámai:
06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-30-960-0572,
06-20-444-1268
Szabó Sándor r. alezredes

XVIII. évfolyam 12. szám

27

28

XVIII. évfolyam 12. szám

Tél a Dunán

Fotók:
Dulcz Dénes

Tökfesztivál

Sztárvendég: Szandi

Fotók: Kõvári Zoltán

Tûzzsonglõrök

