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Szent István király ünnepe talán a legfontosabb állami ünnepünk. Nekünk,
dömsödieknek az idei rendezvény különösen fontos volt. Ugyanis Pest Megye Önkormányzata és Dömsöd Nagyközség Önkormányzata együtt emlékezett államalapításunkról. Szabó István alelnök úr ünnepi beszéde gondolatébresztő és jövőbe mutató volt. Kiemelte, hogy arra a Szent István-i hitre, jövőbe vetett bizalomra van most is szükségünk, amely képes mozgósítani
nemzetünk erejét, előkészítve a szükséges változásokat!
Hagyományaink szerint az ünnepség keretében adtuk át a „Szép Dömsödért” emlékplaketteket és okleveleket. Gratulálok a kitüntetett ingatlan-tulajdonosoknak!
Az ünnepi műsort a Csikósné Jutka vezette fiatalok adták olyan színvonalon, amely az ország bármely városának ünnepségén megállta volna a helyét!
Szinte hihetetlen, de az utóbbi öt évben ilyen még nem volt: nincs költségvetési hiányunk! Az állami támogatás és az intézkedés-sorozatunk eredményezte ezt a tényt. Tényleg, ez nagyon jó hír, csak egyetlen „bökkenője” van,
mégpedig az, hogy a költségvetésünkben papíron most mindennek van fedezete, de csak papíron. A fizetési problémáink továbbra is fennmaradtak. Hiába van meg egy feladatra a forrás, ha azt nem tudjuk realizálni. Már számtalanszor írtam az adófizetési morál gyengüléséről, most csak ismételem magam. Kérek minden dömsödi polgárt, vállalkozást, hogy fizessék be a kivetett
adót, mert csak ennek a bevételnek a birtokában tudunk eleget tenni feladatainknak. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy adót elengedni senkinek sem
tudunk, de kérésre ütemezhetjük. Mindent megteszünk, és kötelességünk is
megtenni, hogy hozzájussunk a tervezett adóbevételhez, akár fizetési letiltás,
végrehajtás árán is. Megértésüket kérem.
Avégéhez közeledik az RSD projekt csatornázási részének előkészítő fázisa.
A víziközmű társulat megalakításához szükséges belépési nyilatkozatok száma
a tizennégy településen meghaladja a 68 százalékot. Amikorra megjelenik a
Hírnök, már túl leszünk – remélem sikeresen – a társulat alakuló taggyűlésén.
Úgy gondolom, hogy az évezred második évtizedének egyik legfontosabb beruházásának megkezdésére kerül pont. Bár mi voltunk a tizennégy település
között a legkevésbé aktív a belépések számát tekintve, azért azt remélem, hogy
az érintett ingatlantulajdonosok elégedettek lesznek a beruházás befejeztével.
Az elmúlt héten felkeresett a BácsVíz Zrt. vezérigazgatója azért, hogy tájékozódjon önkormányzatunk hajlandóságáról a részvénytársasághoz való
esetleges csatlakozásunkról. A Vezérigazgató úrnak elmondtam azt, hogy
amennyiben jogszabály nem kényszerít bennünket, akkor sem a BácsVízhez, sem más szolgáltató céghez nem fogunk csatlakozni. Azt is elmondtam,
hogy a jelenlegi jogszabályok megváltozása esetén a BácsVíz Zrt.-t részesítjük előnyben, már csak az önkormányzati tulajdonosok léte miatt is.Azért nagyon jó lenne, ha továbbra is a magunk urai lennénk!
Augusztus két hétvégéjén négy korcsoportban is otthont adtunk a kis focipalánták mérkőzéseinek, idénynyitó rendezvényeken. A gyerekek játékán túl,
számomra igazi sikert jelentett a serénykedő szülői háttér! Az új utánpótlást
nevelő egyesületnek ajánlom: tovább a megkezdett úton!
Bencze István
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Válaszlevél Nagy Ferencnek
Kedves Feri!

Amikor elolvastam a nyílt levél-féle írásodat,
akkor első reakcióm az volt, hogy azonnal válaszolok, és jól „odamondogatok” Neked. Igen,
odamondogatok, mert egy olyan témát feszegetsz,
amely tényleg mindenkit érint, és Te tudod a legjobban, hogy igazán jó, megnyugtató megoldást
találni most szinte lehetetlen. A téma ismételt „felcsippentése” csak olaj a tűzre, amelyről nem tudjuk, meddig terjed, és mekkora károkat okoz. Aztán, végiggondolva a dolgokat rájöttem, hogy
nem kell sietnem, mert úgyis csak a következő
számban tudok érdemben válaszolni a felvetésedre. És máris itt az első kifogásom. Úgy gondolom,
hogy az igazán helyes tájékoztatás az lett volna,
ha én is az előző Hírnökben reagáltam volna az
ügyelet kérdésére. Tehát elvártam volna, hogy felhívj, hogy írtál egy cikket és várod rá a válaszomat. Az újság szerkesztője tájékoztatott a cikk
meglétéről, de azzal a kitétellel, hogy nincs benne
semmi érdekes, majd ráérek válaszolni a következő lapszámban. Hát! Nem ért volna rá! Nem egy
ismerősöm megállított, hogy mi ez a cikk: két és
fél évvel a választások előtt megkezdődött a kampány, vagy csak egyszerű rosszindulatról van szó?
Tudom, Téged nem ez vezérel, de a látszata ez.
No, de nézzük a részleteket. Tényleg sokszor
beszélgettünk személyesen is az ügyelet sorsáról.
Úgy gondoltam, hogy a magyarázatom, az érveim meggyőztek arról, hogy egy ekkora település,
mint mi is vagyunk, önállóan nem tud egy ügyeleti rendszert fenntartani. Ezért nem is értem igazán, hogy mi is volt az indítékod a téma felmelegítésére. Igazat adok sok mindenben, amit leírtál:
szerintem sincs az emberi életnél fontosabb dolog, de Te is tudod, hogy megint más beszélni valamiről, és óhaj szinten megfogalmazni gondolatokat, és megint más megvalósítani közel százmilliós beruházást, és azt üzemeltetni évi több
tízmillió forintból. Az ügyelet egyszeri megépítése talán nem is utópisztikus gondolat. Pályázati
pénzekből előbb-utóbb megvalósítható lenne.
Ami nekem és a képviselő-testület tagjainak gondot okoz, az az évről évre visszatérő üzemeltetési
költség előteremtése. Ehhez a pénzhez nem tudunk hozzájutni más intézmények leépítésével,
pedig írásodban célzol erre. El kell hogy keserítselek, mert a nem kötelező feladataink közül a
művészeti iskola és a sportcsarnok bezárásával
sem állna rendelkezésünkre az a pénzösszeg,
amely a működtetéshez szükséges. Más, nem kötelező feladatunk pedig nincs, amelynek elhagyásával forrásokhoz juthatnánk.
Írásodban hivatkozol arra, hogy Kudarné polgármester asszony idejében jól működött az ügyeleti rendszer. Ez valóban így van, de számomra ez
a hivatkozásod hitelesebb lett volna akkor, ha
megkérdezed Marikát az üggyel kapcsolatban, és
talán Ő is felvilágosított volna az ügyelet fenntarthatatlanságáról! Idézek Tőled: „Sajnos ez a helyzet Bencze István polgármester úr beiktatását követően néhány hónappal később megszűnt.” Vagyis az ügyelet Dömsödön. Ne haragudj, de ez

úgy hangzik, mintha az én polgármesteri beiktatásom jelentette volna az ügyelet létét, illetve nem
létét. Nem szeretném a saját felelősségemet az
ügyben kisebbíteni, de ha utánanézel a dolgoknak,
akkor látod, hogy megalapozott, egyhangú döntés
volt a ráckevei ügyelethez való csatlakozásunk
előzménye, és nem azért, mert úri kedvünk úgy
tartotta. Azért azt se felejtsd el, hogy az utóbbi öt
év központi elvonásai meghaladják a százmillió
forintot, és akkor még nem beszéltem a közel hasonló nagyságrendet kitevő adókiesésről. Irigylem azokat a településeket – vannak a térségben is
ilyenek – amelyek rendelkezésére olyan nagyságrendű bevételek állnak, amelyekről mi nem is álmodhatunk. Ők az ilyen és hasonló gondokat könnyedén megoldják. Mi nem tartozunk közéjük!
Sajnos! Pénz kérdése minden, de ezzel nem mondok semmi újat sem. Öt éve mást sem teszünk,
mint lefaragunk és behajtunk! Innen már nincs tovább. Újabb forrásokhoz csak hitelekből juthatnánk, azt viszont vissza is kell fizetni. Arra kaptunk felhatalmazást a képviselőtársaimmal együtt
– már öt évvel ezelőtt is –, hogy a dömsödi emberek boldogulását elősegítve, de átgondoltan működtessük nagyközségünket. Sajnos ehhez hozzátartoznak népszerűtlen intézkedések is! Hidd el,
higgye el mindenki, hogy nekem, nekünk is az
lenne az igazán megnyugtató, ha Dömsödön lenne az ügyelet, de most ennek nincs realitása.
Nézzük meg még egyszer az ügyelet visszahozásának lehetőségét. Vegyük először a régi módszert, amikor a háziorvosok a saját rendelőjükben
ügyeltek. Tegyük fel, hogy a meglévő jogszabályok ellenére valahogy kijárjuk ennek a lehetőségét. Ez a variáció máris kudarc, mert a jelenlegi
két háziorvosunk közül csak egyik vállalna ügyeletet. Ha be tudnánk tölteni a második körzet praxisát (kevés az esély rá) és az új orvos vállalna
ügyeletet, akkor sem tudnánk tovább lépni, mert
az ügyelethez a mai jogszabályok szerint kevesen
lennének. Alkalmazni kellene még legalább három orvost, csak az ügyeleti céllal. A kezelhetetlen orvoshiány mellett honnan?
A másik variációnál vegyük azt, hogy van megfelelő objektum, ahol kialakítható a központi
ügyelet. (Van is erre irányuló felajánlásunk.) Az
OEP támogatáson kívül ez cirka negyvenmillió forintba kerülne évente. Már sokadszor említem,
hogy ez az összeg nem áll rendelkezésünkre a költségvetésünkben, még úgy sem, ha bezárunk más
intézményeket. Mit lehetne akkor tenni? Be kéne
ezt az összeget szedni, mégpedig adók formájában, mert az önkéntes adományokra nem alapozhatunk hosszú évekre vonatkozó szerződéseket.
Kedves Feri!
Írod, hogy kezdeményezed a helyi népszavazás kiírását. Nagyon kérlek, ne tedd! Néhány millió forintot csak kidobnánk feleslegesen, a semmiért! A semmiért, mert a végeredmény nem lehet
kérdéses arra a kérdésre, hogy akarja-e az ügyelet
dömsödi helyszínnel történő működtetését? 100%
lenne az igenek száma, természetesen az enyémmel együtt! Valószínű, még akkor is többségben
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lennének az igenek, ha úgy tennéd fel a kérdést,
hogy azok válaszoljanak igennel, akik anyagilag
is hozzájárulnának az ügyelet fenntartásához. Akkor, ott a szavazófülkében úgy is gondolnák az
emberek, hogy ezt megteszik. Csak mi a biztosíték arra, hogy ezt éveken keresztül, hónapról hónapra be is tudják fizetni a dömsödi polgárok?
Mintegy kétezer dömsödi családdal számolva ez
évi húszezer forint befizetését követeli meg. Azaz
családonként havi mintegy 1.700 forint költséget
jelent. Ismerve lakótársaink anyagi helyzetét, ennek megfizetésére – több éven keresztül – jó, ha
negyedük képes lenne! Ez a negyed nem tudja bevállalni a többiek helyett a teljes összeg befizetését. Miért is tenné? Azt is tudom, hogy adók módjára sem tudnánk behajtani, hiszen a jelenlegi befizetésekkel is küszködünk. Szerinted felelősen
lehetne erre a bizonytalan forrásra alapozni egy
ügyeleti rendszer kiépítését? Szerintem nem!
Még egy dolog. Talán emlékszel arra, hogy a
helyi FIDESZ aktivistái a választások előtt több
mint kétezer szavazatot gyűjtöttek az ügyelettel
kapcsolatosan. Az akkor felállított eseti bizottság
sem tudott érdemleges megoldást találni a kérdésre. Biztos vagyok abban, hogy a FIDESZ szervezet is tovább erősítette volna a kezdeményezésüket, ha az ügyelet kialakításába bármiféle központi pénzt lehetne bevonni. Ezt Pánczél Károly képviselő úr is megerősítheti.
Befejezésül annyit, hogy számomra, számunkra is az lenne az igazán megnyugtató megoldás, ha
Dömsödön lenne az ügyeleti központ. Évek óta
folyamatosan keressük ennek lehetőségét, intenzívebben, mint gondolnád. Nagyon jó lenne, ha
még ebben a választási ciklusban legalább a körvonalait láthatnánk egy mindenki számára megnyugtató megoldásnak! Addig is azon dolgozunk,
hogy a meglévő ügyeletet mind működésében,
mind fizikai körülményeiben jobbá tegyük.
Kéred az olvasókat, hogy ötleteiket, észrevételeiket juttassák el Hozzád. Ezt mi is jó néven vennénk. Jó néven vettem volna azt is, ha azt írtad
volna, hogy ezt és ezt rosszul tesszük az ügyelettel
kapcsolatban, és Te javasolod azt, hogy így és így
csináljuk, megjelölve ebből és ebből a forrásból.
Úgy gondolom, kicsit más üzenete lett volna!
Üdvözlettel:

Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

szept. 14-én szerdán 14-15 óráig
SZABÓ ANDREA

képviselő asszony,
az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság elnöke tart
fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

XXI. évfolyam 9. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. AUGUSZTUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 10-én megtartott ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár
József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor,
Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
126/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
4./ A Dezső Lajos AMI pedagógiai programjának jóváhagyása
5./ A Dezső Lajos AMI alapító okiratának módosítása
6./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ – Nagyközségi Könyvtár alapító
okiratának módosítása
7./ Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítása
8./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
9./ Védőnői állás betöltésére pályázat kiírása
10./ Címerhasználat engedélyezése
11./ Kiskunlacháza Nagyközség megkeresése
járási székhelyközpont ügyében
12./ „Szép Dömsödért” Emlékplakettek 2011.
évi odaítélése
13./ Egyebek
13.1./ A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület
névhasználati kérelme
13.2./ Tájékoztató a közvilágításról
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
127/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
128/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Az önkormányzat és intézményei 2011.
évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2011. (VIII. 12.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 12. napján.
A rendelet hatályos: 2011. augusztus 12. napjától.
4./ A Dezső Lajos AMI pedagógiai programjának jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
129/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítását jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5. A Dezső Lajos AMI alapító okiratának
módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
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130/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet rendelkezései
szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelően az Alapító Okiratot módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
körjegyzőt, hogy a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosításokkal egységes szövegét a határozat
szerint készítse el.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző;
Köntös Ágnes igazgató
Határidő: azonnal
6./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ – Nagyközségi Könyvtár alapító
okiratának módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot:
131/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ – Nagyközségi Könyvtár Alapító
Okiratát felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelően az Alapító Okiratot módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
körjegyzőt, hogy a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat szerint készítse el.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző;
Csikós Lászlóné igazgató
Határidő: 2011. szeptember 1.
7./ Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
132/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát felülvizsgálta,
és a határozat mellékletének megfelelően az
Alapító Okiratot módosítja. A képviselő-testület
felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzőt, hogy a
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításokkal egységes
szövegét a határozat szerint készítse el.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: 2011. szeptember 1.
8./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
133/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 78. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2011. szeptember 1-jétől folyamatos
9./ Védőnői állás betöltésére pályázat kiírása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
134/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki védőnői állás betöltésére.
A képviselő-testület a pályázati kiírást a határozat melléklete szerint jóváhagyja. A képviselő-testület a pályázati felhívást a honlapon, a
Dömsödi Hírnök című önkormányzati újságban
és az önkormányzat www.domsod.hu címen elérhető hivatalos honlapján teszi közzé.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
10./ Címerhasználat engedélyezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
135/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Bencze István polgármester által az általános iskola 7. osztályos tanulói részére alapított díjhoz tartozó
díszokleveleken mind Dömsöd, mind Dab címerét feltüntesse.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
11./ Kiskunlacháza Nagyközség megkeresése járási székhelyközpont ügyében
A képviselő-testület a napirend keretében
döntést nem hozott.
12./ „Szép Dömsödért” Emlékplakettek
2011. évi odaítélése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
136/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza:
A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megőrzése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a
bírálatra felkért társadalmi bizottság javaslatát
figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet adományoz az alábbi személyeknek:
Családi ház kategória:
Bangó Bálint
Thököly u. 20.
Hegedüs László Bem u. 8.
Major Mihály Szabadság u. 117.
Kató Eszter
Ságvári u. 3.
Józan László
Ságvári u. 20.
Dudás Lászlóné Felszabadulás u. 3.
Vank Erzsébet Váczi u. 29.
Májer Sándor Attila u. 26/a.
Várady Ferenc Pósa L. u. 1.
Túri Lajos
Széchenyi u. 35.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2011. augusztus 20.
13./ Egyebek
13.1./ A Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület kérelme
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
137/2011. (VIII. 10.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület hivatalos nevében
Dömsöd nagyközség nevét használja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
13.2./ Tájékoztató a közvilágításról
A képviselő-testület a napirend keretében
döntést nem hozott.
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2011. szept. 14.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

BURSA HUNGARICA

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójának pályázati kiírása folyamatban van.
Ezzel kapcsolatos bővebb információk
és letöltendő űrlapok a www.wekerle.gov.hu
honlapon érhetők el.

Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható!

A Dömsödön lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata
óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 (28) 507-126.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,
vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetőség adott!
Éljenek vele!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT,
hogy Dömsöd nagyközségben
2011. 09. 23., 26., 27., 28., 29., 30-án és
10. 03., 04., 05., 06., 07., 10-én
(12-16 óráig)

TÜDŐSZŰRÉST
TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 12-18 óráig
Kedden: 8-14 óráig
Szerdán: 12-18 óráig
Csütörtökön: 8-14 óráig
Pénteken: 8-14 óráig

A tüdőszűrés helye:

Oktatási és Művelődési Központ

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek
időbeni felismerésére.
Személyi igazolványt, TB-kártyát,
valamint az előző évben kapott
tüdőszűrő igazolást hozza magával!
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Tájékoztató a népszámlálásról

Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról
szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte,
hogy ebben az évben a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell
tartani.
Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze.
1. Általános tudnivalók
A népszámlálás az egyedüli teljes körű statisztikai adatgyűjtés, amely egy adott időpontra vonatkozva számba veszi az ország valamennyi lakosát
és lakását, és átfogó képet nyújt az ország, a társadalom valós állapotáról, változásairól. A népszámlálás feladata, hogy ezeket az adatokat rendszeres
időközönként (10 évenként) összegyűjtse és – öszszesített formában – nyilvánosságra hozza, hogy
az információk mindenki számára hasznosíthatók
legyenek.
A népszámlálás adatai megbízható alapot adnak
az országos szintű gazdasági, szociális és területfejlesztési döntésekhez. Hosszú távra nyújtanak
segítséget a tervezéshez, prognózisok készítéséhez, a fejlesztési irányok meghatározásához – nem
csak országos, hanem európai, sőt világviszonylatban is. A népszámlálás jelentősége nem csupán a
népességszám egyszerű megállapítása, hanem
összetételének részletesebb leírása és olyan elemzések, összefüggések feltárása is, amelyekre egy
népesség-nyilvántartás nem tud választ adni. A
népszámlálást követő tíz évben készülő statisztikai
és szociológiai felmérésekhez is – amelyek csupán
a lakosság egy kiválasztott részét (mintát) vizsgálják, s így csak becsléseknek tekinthetők – csak egy
teljes körű népszámlálás tud megbízható viszonyítási keretet nyújtani.
A 2011. évi népszámlálásra október 1. és 31.
között kerül sor. Ez a teljes körű lakás- és személyösszeírás azonban egy meghatározott „eszmei időpontra” vonatkozóan készít állapotfelvételt. Az eszmei időpont ezúttal 2011. október 1.
(szombat) 0.00 óra lesz, vagyis a válaszokat mindig erre az időpontra gondolva kell megadni.
Az eszmei időpontra vonatkozóan Magyarország területén számba vesznek minden lakást és
minden itt élő természetes személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az
ország területén életvitelszerűen élnek, vagy ha
külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott. Összeírják még az ország területén 3 hónapnál hosszabb
ideig tartózkodó külföldi állampolgárokat és a
hontalan személyeket is. Az adatfelvétel során
számba vesznek az ország területén minden lakást,
lakott üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményt.
A népszámlálás végrehajtását a Parlament által
elfogadott törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás
minden kérdésre kötelező, kivételt képeznek ez
alól az anyanyelvre, a nemzetiségre, vallásra,
egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó
kérdések, amelyek szenzitív (érzékeny) kérdések,
így ezekre a válaszadás önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés.
A népszámlálás olyan nagyszabású országos
feladat, amelynek lebonyolítása meghaladná a
Központi Statisztikai Hivatal lehetőségeit. A KSH

felelőssége a népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának szakmai irányítása, az elektronikus
adatgyűjtés elvégzése, valamint az adatok feldolgozása és közzététele. Az adatgyűjtés területi végrehajtásában azonban a helyi önkormányzatok,
jegyzői irodák is nagy szerepet kapnak: ők szervezik – a KSH szakmai szempontjai alapján – a számlálóbiztosokat, valamint gondoskodnak a helyi
szintű oktatások megvalósításáról, helyszínéről.
2. A válaszadás részletei
Egy átlagos – 2-3 fős – családban az összeírás
mintegy 25–30 percig tart.
Az adatszolgáltatók 3 féle lehetőség közül választhatnak: interneten keresztül maguk válaszolhatnak a kérdésekre, esetleg egy papír kérdőívet töltenek ki maguk, vagy a számlálóbiztos
közreműködésével adják meg a válaszokat.
A számlálóbiztosok már szeptember végén minden háztartásba eljuttatják az adatfelvételi csomagot, amely tartalmazza a lakás- és a személyi kérdőív egy-egy példányát, egy tájékoztató levelet, valamint a lakáskérdőíven szerepelnek az internetes
kitöltéshez szükséges azonosítók. Az internetes kapu október 16-ig lesz nyitva, és ugyanezen időpontig lesz lehetőség a papír kérdőívek önálló kitöltésére is. Október 1-jétől kezdve a számlálóbiztosok
is felkeresik a háztartásokat, hogy megtudják, kik
szeretnék a kérdőíveket papíron kitölteni vagy a
kérdésekre helyben, a kérdezőnek válaszolni. Október 16. után már csak a számlálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgáltatni.
A kérdőívet egy általános műveltségű felnőtt
könnyen ki tudja tölteni. A kérdések egyszerűek,
hiszen a mindennapi életünk olyan alapvető tényezőit járják körül, mint otthonunk, családunk, munkánk, kötődéseink, egészségünk. A kérdőív formai
kialakítása pedig egyértelműen eligazítja a válaszadót a kérdések sorrendjében és a válaszok kiválasztásában, beírásában.
A számlálóbiztos minden lakást felkeres, hogy
megtudja, az ott élők hogyan kívánnak válaszolni.
Amennyiben az adatszolgáltató nem kíván élni az
önkitöltés lehetőségével, a kérdező segítségére
lesz a válaszadásban.
A népszámlálásnál a válaszadás bevalláson alapul, az adatszolgáltatók által adott válaszokat ellenőrzés nélkül el kell fogadni, de fel kell hívni a
válaszadó figyelmét, hogy a törvény szerint a valóságnak megfelelő adatokat kell közölnie. Dokumentumok bemutatását a számlálóbiztos nem kérheti, ám javasolhatja az adatszolgáltatónak, hogy
egy-egy kérdés (dátumok, foglalkozás, iskolázottság stb.) pontosabb megválaszolásához igazolványt, bizonyítványt használjon.
3. Az internetes kitöltésről
A hazai népszámlálások történetében először
nyílik mód a kérdőív internetes kitöltésére. Az
online módszer kidolgozására részben az adatszolgáltatói terhek csökkentése, részben a gyors és költségtakarékos feldolgozás érdekében volt szükség.
Az internetes kitöltés előnye, hogy nincs meghatározott helyszínhez és időhöz kötve: október 1. és
16. között bárki, bárhol, bármikor megkezdheti
és abbahagyhatja. Az elektronikus kitöltést biztosító „kapu” a www.enepszamlalas.hu oldalon érhető majd el. Emellett az elektronikus kérdőív segítő útmutatásai is könnyítik a válaszadást.
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A kérdőívek elektronikus úton történő kitöltéséhez szükséges egyedi azonosító kódokat és az
internetes elérés útvonalát 2011. október 1-jéig
minden címre eljuttatják a számlálóbiztosok. A kódok segítségével a megkérdezett a saját háztartására vonatkozó lakás- és személyi kérdőívek online
kitöltését könnyedén el tudja végezni, a programba beépített magyarázatok pedig segítik a kérdések
helyes megválaszolását.
Ha egy háztartás az online kitöltés mellett dönt,
kérjük, valamennyi ott élőről így válaszolják meg
a kérdőíveket!
4. Az adatvédelmi kérdésekről
Törvény deklarálja a statisztikai adatgyűjtések
eredményeinek nyilvánosságát, részletesebb adatok is csak összesített, feldolgozott formában kérhetők. Egyedi adatokat a KSH senki és semmilyen
intézmény számára nem ad meg. A kérdőíven nem
szerepel név, és az azonosító adatokat, így a lakcímet a feldolgozás után/során teljesen külön adatbázisban kezelik. Az adatfeldolgozás után a papír
kérdőívek megsemmisítésre kerülnek.
A népszámlálásban közreműködők, köztük a
számlálóbiztosok is, titoktartási kötelezettséget írnak alá. Az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra, egyedi, az adatszolgáltató azonosítására alkalmas adatot a KSH nem szolgáltat.
A népszámlálás során a feltett kérdésekre a válaszadás az érzékeny adatok (anyanyelv, nemzetiség,
vallás, egészségi állapot) kivételével kötelező, ezért
nem lehet ok az adatszolgáltatás megtagadására.
A kérdőív véglegesítését megelőzően nem csak
az adatvédelmi biztossal, hanem számos szakmai,
társadalmi, érdekképviseleti és civil szervezettel is
számos konzultációra került sor. Emellett az adatvédelmi biztos a népszámlálásban részt vevő szervektől független ellenőrző szervként mindvégig ellenőrzi, hogy a KSH betartja-e az adatvédelmi, adatbiztonsági törvényi előírásokat, figyelemmel kíséri
a népszámlálásra vonatkozó szabályok érvényesülését, szükség esetén állásfoglalást ad ki a népszámlálás adatvédelmi követelményeiről, és kivizsgálja a
hozzá benyújtott adatvédelmi tárgyú panaszokat is.
5. Mire ügyeljünk?
A lakásokban mindazon személyeket össze kell
írni, akik életvitelszerűen ott élnek. Ide tartoznak
azok is, akik 12 hónapot nem meghaladó ideig külföldön tartózkodnak, valamint az itt élő külföldi állampolgárok, illetve hontalan személyek is. Közös
háztartásba az olyan együtt lakó személyek tartoznak, akik a létfenntartás költségeit – legalább részben – közösen viselik.
Az adatszolgáltatás bevalláson alapul. Amenynyiben az adatszolgáltató nem ismeri a lakás méretét, abban az esetben az a számlálóbiztos kérésére
– de nem kötelezően – iratokból előkereshető,
vagy közösen elvégzett becslés, felmérés útján állapítható meg.
Az adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban előre megkapja az őt felkereső számlálóbiztos
nevét és népszámlálási igazolványának azonosítószámát, így a becsöngető számlálóbiztost azonosítani tudja, de kérheti tőle, hogy igazolja magát személyét azonosító igazolvánnyal is. Ha megváltozna a
számlálóbiztos személye, erről a lakók tájékoztatást
kapnak (értesítőlevélen vagy a házban kihelyezett
plakáton). Az összeíró nevét, illetve az esetleges
változást a népszámlálás időszakában működő információs telefonvonalon (zöld számon) is ellenőrizni lehet.
Polgármesteri Hivatal

6

XXI. évfolyam 9. szám

Augusztus 20.-i ünnepség Dömsödön

A Pest megyei kiemelt ünnepség Dömsödön volt augusztus 20-án. Ennek megfelelően megjelent néhány megyei intézményvezető és civil
szervezeti vezető is. Dömsöd lakossága szép számmal volt jelen.
A szokásos ünnepi istentiszteleten Szabó Péter, a Dömsöd Nagytemplomi Gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. A Ju és Zsu Társulat színvonalas ünnepi műsora után Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének alelnöke tartotta az ünnepi beszédet. Fő gondolata az István király által
szorgalmazott összefogás és szigor köré épült.
Ezután Bencze István polgármester és Ispán Ignác, a Településfejlesztési Bizottság elnöke átadta a „Szép Dömsödért” díjazottjainak a plaketteket.
Az emelkedett hangulatú ünnepség után szórakoztató műsor
volt a Kék-Duna vendéglő udvarán. A jó idő csak szebbé tette
ezt a kiemelt állami ünnepet.

Fotó: Bábel László

Dömsödi kötõdésû emberek állami
kitüntetése augusztus 20-án
Marjay Gyula, a
Geodéziai és Térképészeti Zrt. vezérigazgató-helyettese,
a VOSZ-KMRSZ
elnöke, Magyarország Köztársasági
Elnökétől a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta a Szent István-napi ünnepség keretében.
A kitüntetést Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
adta át.
Kapronczai István, az Agrárgazdálkodási Kutató Intézet megbízott főigazgatója, Magyarország Köztársasági Elnökétől a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta a Szent István-napi ünnepség keretében. A kitüntetést Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adta át.
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Új tanév az általános iskolában

Mire ezek a sorok megjelennek, már túl is leszünk a 2011-12. tanév első napjain. Mint mindig, most is értékeltük az előző tanév szakmai
munkáját, és a tapasztalatok alapján terveztük
meg az új tanév céljait és feladatait. Most azonban sokkal nehezebb volt a tanév előkészítése,
mint korábban, mert a településünket is sújtó
nehéz gazdasági helyzet iskolánkban sem maradt következmények nélkül. Szervezeti és személyi változások is történtek a nyár folyamán.
Több évfolyamon osztályokat vontunk össze, és
a tavalyihoz képest 4 fő pedagógussal kevesebben kezdjük meg a tanévet.
Jarosiné Szabó Ilona saját döntésével nyugdíjas lett. Több évtizedes magas színvonalon végzett szakmai munkája példamutató mindannyiunknak. Jó szívvel ajánlom azt, ahogy ő tanított
és nevelt, az legyen mérce a továbbiakban a nevelőtestületnek. Nem véletlen, hogy a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium Elismerő Oklevelét és a
Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntető
címet is megkapta.
Ugyanezen kitüntető cím birtokosa lett Nagy
Lászlóné Ihos Judit pedagógus is, aki a Dömsöd–Apaj iskolatársulás óta tanított iskolánkban. Az apaji iskolában végzett több évtizedes
kiváló vezetői munkája, majd prémiuméves
programban végzett nevelő-oktató munkája
után ő is nyugdíjba vonult.
Kívánunk nagyon nyugalmas és boldog
nyugdíjas éveket!
Nem örömmel tettem, de két kollégát felmentettem, a továbbiakban Ők a korábbi lakóhelyükön próbálnak ismét munkát találni. Itt
végzett munkájukat megköszönöm.
Ebben a tanévben négy első osztályt indítunk, közülük egy, ismét kis létszámmal indul.
Az alacsony létszám ad arra lehetőséget, hogy
ők nagyobb egyéni odafigyeléssel, lassúbb tempóval kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

A második és a hatodik évfolyamon szükségszerű összevonásra került sor. Osztályon belüli
vagy évfolyamon belüli differenciálással biztosítjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást
ezeken az évfolyamokon.
A feljövő ötödik osztályokat bontottuk. A
bontás alapját mindenki tudhatta, hiszen az előző tanévben többszöri alapos tájékoztatás után
hoztuk meg döntésünket. Két osztály viszonylag azonos összetételű lett, de az egyik osztály
órarendjébe a néptáncoktatást is beiktattuk. Ebben a két osztályban a jobban terhelhető tanulók már mostantól heti négy órában tanulják az
idegen nyelvet. Ez nem csak lehetőség, hanem
teher is. Hiszen az a cél, hogy tanulóink a 8. év
végére olyan nyelvi tudással rendelkezzenek,
ami egy alapfokú nyelvvizsga követelményeinek is megfelel.
A harmadik, kis létszámmal alakult osztályban pedig az a cél, hogy nagyobb egyéni odafigyeléssel segítsük tanulóinkat a nyolc osztály
eredményes elvégzésében, valamint lehetőségeinkhez mérten igyekezzünk a szakképzés felé terelni tanulóinkat. Módszeresen megismertetjük őket a településen működő vállalkozásokkal, munkahelyekkel, azzal a nem titkolt
céllal, hogy lássák, lehet örömet találni a munkában, a szaktudást, kétkezi munkát igénylő
szakmákban is.
Sajnálattal kell tájékoztatnom az érdeklődőket, hogy a napközis csoportjaink számát is
csökkentenünk kellett ebben a tanévben. Ezért
most elsősorban csak azon családok gyermekeit tudtuk felvenni, akiknek a szülei dolgoznak.
Étkezésben azonban mindenki részesülhet, aki
jogosult, és aki a számláit rendben befizette,
befizeti.
A megszorítások miatt idén sokkal kevesebb
lesz a tanórán kívüli foglalkozások száma, szakkörökről, tömegsportról mondtunk le. Ez utób-
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bit talán pótolja, hogy a DUSE berkeiben lehetőség van a rendszeres sportolásra.
Az iskolára nehezedő pénzügyi nehézségek
ellenére is optimisták vagyunk. Bízunk abban,
hogy csak átmeneti nehézségekről van szó,
amit persze nem csak nekünk, hanem a szülőknek is el kell fogadni. Összefogással képesek
leszünk eredményeket hozni, ennek egyik biztosítéka pedagógusaink elkötelezettsége, a
gyermekek szeretete.
Eredményeinkről igyekszünk folyamatosan
tájékoztatást adni a Dömsödi Hírnökben, és a
helyben szokásos módokon is. Azonban azt is
kérjük a Szülőktől, hogy folyamatosan ellenőrizzék gyermekük iskolai munkáját, legyenek
irántunk bizalommal, és jelzéseinkre figyeljenek, hogy a felmerülő problémákat rendezni
tudjuk.
A 2011/12. tanévhez kívánok mindenkinek
sok türelmet, kitartó munkát, sikereket a tanulóknak, szülőknek és a kollégáimnak!
Mészáros Pálné
iskolaigazgató

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-14
Péntek: 11-17
Szombat: 8-12

Szolgáltatásaink:
tájékoztatás, kölcsönzés,
fénymásolás, internethozzáférés biztosítása,
sakk-szakkör.

Mindenkit szeretettel
várunk!

A 2011-es népszámlálás kapcsán lehetőséget biztosítunk online úton a kérdőívek kitöltésére.
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Beszámoló a Comenius Projektrõl
A litván meeting

Meglepően kevés ember tud rábökni a térképen a három Balti országra, Észtországra, Lettországra és Litvániára – írja egy útikönyv szerzője.
Úgy gondolom, van igazság a megállapításban,
hiszen mi magyarok sem választjuk sokan ezt az
úti célt kikapcsolódásunk színhelyéül. S különösen kíváncsi lennék arra, hogy Dömsödről és
környékéről volt-e már valaki ezekben az uniós
országokban? A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képviseletében május
10-15-ig Varga Anett vezetésével hatan képviseltük a magyarokat a Comenius Projekt soron következő találkozóján, a litvániai kikötővárosban,
Klaipédában.
Litvánia, e lázadó szellemű, izgalmas ország
Európa legjobban megőrzött titka. A szívós kis
Litvánia – területe 65 301 km2, népesség 3,4 millió – előbb orosz, majd náci uralom alá került,
végül azzal képesztette el a világot, hogy Dávidként szállt szembe a legyőzhetetlennek tetsző
Góliáttal, a Szovjetunióval. E küzdelemből
győztesen került ki, s elnyerte függetlenségét.
Mára uniós tagállam, s ott volt a 25-ök között,
akik aláírták az Európai Unió alkotmányát. A
NATO teljes jogú, tengeri haderővel rendelkező
partnere.
Fővárosa az 542 300 lakosú Vilnius. Legérdekesebb látnivalója a barokk óváros, melyet az
UNESCO Európa legnagyobb barokk óvárosaként a Világörökség részének nyilvánított. Magyar vonatkozása a városnak, hogy az itt működő egyetemet, ami Kelet-Európa legrégebbi
egyeteme, Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyfejedelem alapította. Az
ő emléke előtt tiszteleg az egyetem díszudvarán
az 1994-ben felavatott fehér márvány Báthoryemléktábla.
Az ország harmadik legnagyobb városa a
193 000 lakosú Klaipéda, nekünk a célállomás
Litvániában. Ez a Vilniustól 315 km-re Nyugatra levő tengeri kikötő a természeti szépségekben bővelkedő Kur-földnyelv bejárata. Műemlékei és németes jellege azokra az időkre emlékeztet, amikor Memel néven Poroszország fővárosa volt. A második világháborúban –
amikor a nácik a tengeralattjáró-támaszpontot
rendeztek be itt – lerombolták. Szerencsére
azonban épen maradt az óváros egy kicsinyke
darabja, ahogyan a pompás vörös téglás vár
egyik tornya is. Annak a keskeny szorosnak a
két partjára épült, amelyen keresztül a Kur-öböl
a Balti-tengerre nyílik. Ez az egyetlen litván
tengeri kikötő, ahol Titanic méretű óceánjárók
horgonyoznak le; emellett a Skandináviába

vagy ennél is távolabb induló teher- és személyszállító hajók forgalmas megállóhelye.
A meetingre készülve gyűjtöttük össze ezeket
a tudnivalókat és természetesen még sok minden
mást is vendéglátóink országáról, s érdeklődéssel vártuk a találkozást.
Ebben a projektben Magyarország, Litvánia,
Olaszország, Románia és Lengyelország egyegy intézménye dolgozik együtt.
A konferencián minden ország beszámolt az
előző találkozó óta végzett munkáról. Bemutattuk egymásnak az országunkra jellemző társadalmi viszonyokat, a különböző kultúrák együttélésének jellegzetes vonásait. Megtekintettük az
iskolák által felvett filmeket, melyet a gyermekek készítettek saját magukról. A látottakat megbeszéltük, kiértékeltük.
Tájékozódtunk egymás problémáiról, s betekinthettünk a művészeti nevelés országonként
más-más, de sok tekintetben azonos pozitív hatásaival. Elkészítettük a következő időszak munkatervét. Megerősítettük, hogy a projekt segítségével közvetlenül, az egymásnál tett látogatások
is a megismerést, a tapasztalatcserét, a közös
munkát mélyítik el. Vendéglátóink minden napra
tartogattak számunkra valamilyen bemutatót.
Láttunk egy rövid színdarabot, hallhattunk reneszánsz együttest és énekes előadót is. Óralátogatás keretében betekinthettünk a tanítás menetébe
is. Megtapasztalhattuk a menzai étkeztetés náluk
sem túl választékos ételeit. A litván esten viszont
megkóstolhattuk nemzeti ételeiket is.
Közös kirándulásunkat vendéglátóink a különleges Kur-földnyelvre szervezték, mely az
öblöt választja el a Balti-tengertől. Ez gyakorlatilag egy 98 km hosszú, 0,4-3,8 km széles homokzátony. Ebből 52 km Litvánia, 46 km Oroszország területe. Kizárólag homokból áll. A hatalmas homokdűnék egész a múlt századig folyamatosan eltemették a halászfalvakat, mígnem sikerült rá növényzetet telepíteni és ezzel stabilizálni azokat. A Nida melletti Nagy Dűne
Európában a legnagyobb. A területet 2000-ben
vették fel az UNESCO Világörökség listájára.
A következő napon ellátogattunk Smiltinébe,
ahol a 19. századi erődben megnéztük a Litván
Tengeri Múzeumot. Tettünk egy rövid hajóutat a
Kur-öbölben, s kicsit a Balti-tengeren is.
A találkozó tapasztalatokkal és élményekkel
töltött fel mindannyiunkat. A meeting sikeres lebonyolítását köszönhetjük vendéglátóinknak, a
résztvevők pontosságának, s nem utolsósorban
Varga Anett és Bajzák István szakértői munkájának.
Bognár Gáborné

FELHÍVÁS

A Dezső Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
szeptember hónapban
10-től 18 óráig
pótbeíratkozást tart az alábbi
tanszakokon.
Felhívjuk a kedves Szülők és
Gyerekek figyelmét, hogy a
művészeti iskolába minden évben
be kell íratkozni (vagyis azoknak
a tanulóknak is, akik már járnak
a művészeti iskolába!).
Zenei tanszakok: furulya,
fuvola, klarinét, trombita, gitár,
zongora, óvodás előkészítő.
Tánc: társastánc, néptánc.

Képzőművészet: grafika és
festészet.
Színművészet: színjáték.

Szeretettel várjuk az érdeklődő
gyerekeket és szüleiket a
művészeti iskolában!
A beíratkozáshoz adatlapot kell
kitölteni a művészeti iskolában.
Bővebb információt a
24/435-338 és 20/489-8866
telefonszámokon lehet kérni.
Nemcsak alsó tagozatos
gyerekeket várunk. Nálunk be
lehet kapcsolódni az oktatásba
később is, tehát szeretettel várjuk az általános iskola felső
tagozatából a jelentkezőket, sőt
a középiskolás korosztályok
tanulóit is szívesen látjuk.
Szeptember 5-én
hétfőn délelőtt 10 órakor
a művelődési házban
hangszerbemutató koncertet
tartunk, melyre szeretettel
várjuk a szülőket is.
A művészeti iskola pedagógusai
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Tánctábor a Faházban!

Idén is nagy sikere volt a tánctábornak, amit Dömsödön Penczné Jutka
néniék faházában rendeztünk meg. A tábor ideje alatt több teljesítmény
verseny zajlott, a Gézengúz csapat egész héten maximálisan teljesített,
példásan viselkedett és kitartó volt a tábor utolsó napjáig.
A táncórákon a gyerekek sok új tánccal és koreográfiával ismerkedhettek meg. Köszönjük Csikósné Jutka néninek a segítséget. Emellett rengeteg változatos programban vehettünk részt, pl. kézműves foglalkozáson
Gerenday Éva néni vezetésével, volt számháborúzás, finomságevő verseny,
vetélkedők, strandolás. Köszönetet szeretnék mondani Penczné Jutka
néninek, aki finom ételeivel megtömte a gyermekek korgó pocakját és
beavatott minket a magyaros kenyérlángos és a híres Pencz burger
készítési folyamatába, valamint mindenki Tündi nénijének, Faragóné
Pádár Tündének, aki egy hatalmas adag palacsintával kedveskedett
nekünk, sőt, utána hősiesen játszott velünk a számháborúban is.
A péntek esti bemutatón a szülők ízelítőt láthattak a tanult táncokból,
ezt követően búcsúvacsora és szalonnasütés következett, melyet Kolompárné Marcsi és férje ajánlottak fel nekünk. Köszönjük a Szülőknek a
rengeteg dinnyét, gyümölcsöt, sütit, de elsősorban, hogy gyermeküknek
lehetővé tették ezt a csodás, pezsgéssel, élményekkel teli tánctábort. Ki
szeretném emelni Nagy Tímea és Nagy László áldozatos munkáját, mely

Tánctanfolyam
felnõtteknek
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során önzetlenül óvták és felügyelték a gyerekeket, akik mindig bizalommal fordulhattak hozzájuk.
Remélem, jövőre is lesz még rá lehetőségünk, hogy újra együtt
táborozzunk!
Mihó Diána
társastánc pedagógus

Kezdő felnőtt tánctanfolyam indul szeptembertől Dömsödön.
A haladó felnőtt tánccsoport már kimagasló teljesítményt nyújt
évek óta, tagjai részt vesznek a Grundtvig felnőttoktatási projektben is.
A kezdő tanfolyamra jelentkezni nálam vagy a zeneiskolában lehet.
Szeretettel várok mindenkit!
Mihó Diána

Nyári napközis tábor

Idén nyáron is megrendezte a Gyermekbarát Egyesület és Gyermekjóléti Szolgálat a nyári napközis tábort. Kétszer egy hétig tartott a szabadidős foglalkozás a Csónaktároló kertjében.
A tábor ideje alatt a legmagasabb gyermeklétszám 51 volt, a korosztály 4-18 éves korra tehető.
A videózáshoz kedvet érző gyerekek videófilmet készítettek a KisDunáról, az élővilágáról, mely a későbbiekben feldolgozásra és kiállításra kerül. Kézműves foglalkozások (papírmerítés stb.) is színesítették a
táborlakók napjait. Ezenkívül társasjátékok, pingpong, csocsó álltak a
gyerekek rendelkezésére.
A víz közelsége miatt kihagyhatatlan volt a fürdés. Biciklitúrát szerveztünk Tassra ill. Ráckevére. Volt filmvetítés is, melyet az OMK kistermében bonyolítottunk le. Meglátogattuk a Petőfi Múzeumot, ahol színvonalas tárlatvezetésben volt részünk. A tábor anyagi finanszírozását (étkezés, eszközök) pályázati pénzből és a gyerekek által befizetett 200 forintos napidíjból fedeztük.
Köszönetet mondunk az önkéntes, önzetlen segítőknek, akik nélkül
nem jöhetett volna létre ilyen formában a program megvalósulása.
Guba Anita, Gyermekbarát Egyesület
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A Dömsödi Utánpótlás Sport
Egyesület (DUSE) hírei
DUSE

Örömmel tudatom minden érdeklődővel,
hogy az egyesületünk bejegyzése folyamatban
van, a Pest Megyei Bíróság befogadta kérelmünket. Jelenleg a szakosztályi munka kialakítása folyik, és a legelső korosztályok már meg is
kezdték az edzőtáborokat. Folyamatosan alakítjuk a működési szabályzatainkat és tervezzük a
következő idényre a versenynaptárat.
Július 4-én Dömsöd Nagyközség képviseletében részt vettem a Nemzeti Sport Intézet konferenciáján, melyet az új sporttámogatási rendszerről tartottak. A következő Hírnökben részletesen is írok majd a rendkívül kedvező adóváltozásokról, amelyek óriási fejlődést fognak jelenteni a dömsödi sportéletnek és a sportintézményeknek is.

Labdarúgás

Július 6-án beadtuk a Pest Megyei Labdarúgó Szövetségbe tagfelvételi kérelmünket és leadtuk nevezésünket az U13 és U15 korosztályban, melyet be is fogadtak. Ezzel a gyerekek
számára megnyílt a lehetőség, hogy ősztől már
az új egyesületünk színeiben versenyezzenek.
Ezzel együtt megkötöttük az együttműködési
szerződést a DSE felnőtt csapatával, mely szerint számukra a DUSE fogja az utánpótlást biztosítani, így az ő indulásuk a megyei bajnokságban is biztosított lesz.
Az utánpótlás évzáró bevételéből és első támogatónk szponzorálásából sikerült felszerelni
a csapatokat, labdákat, sportfelszereléseket, mezeket vásároltunk.

Az U7 és U9 korosztály edzőtábora már le is
zárult, a gyerekek nagyon komoly munkát végeztek, tényleg érdemes megnézni őket, magam
se hittem volna, hogy a 35 fokos melegben az
ilyen szintű edzésmunkát végigcsinálják. A kiscsapatok mellett már bemutatkozott új edzőnk,
Turóczi Balázs is.
Augusztus 6-7-én és 13-14-én minden korosztályban tornát rendezünk, ahová nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt! Kérem, kísérjék figyelemmel a kihelyezett szórólapokat és
plakátokat is!

Kézilabda

A legkisebbek Béczi János edzőnkkel július
közepén itthon edzőtáboroztak, az 1999-2000
születésűek jelenleg pihenőjüket töltik, de augusztus 1-jétől megkezdődik számukra is a felkészülés. Augusztus 18-23. között a nemzetközi
veszprémi CELL Kupán vesznek részt, ahová
11 ország 162(!) csapata nevezett, és a mi korosztályunkban is 13 csapat vesz részt. Nagyon
bízunk a jó eredményben, és a lányok is egyre
elszántabban készülnek a versenyre.
Az őszi idényben a lányokra óriási terhelés
fog nehezedni, szinte minden hétvégén mérkőzéseket játszanak. Számukra már komoly célok
vannak kitűzve: az U10 korosztálytól minimum
a régiódöntőbe jutást, U11 és U12 csapatunktól
minimum az országos elődöntőbe jutást, és kis
szerencsével egyik csapatunk bekerülhet az országos döntőbe is.
Óriási sikerként értékelhetjük, hogy a Szigetszentmiklósi Női Kézilabda Egyesület a mi lá-
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nyainkkal közösen szeretne indulni az Országos
Serdülő Bajnokságban, és felajánlották, hogy az
összes hazai mérkőzést nálunk, a dömsödi csarnokban rendezzék meg!
Beilleszkedésüket megkönnyíti, hogy az
OSB-ben induló csapat edzői munkájával Balika Tímeát (Timo) bízták meg.
Szeptembertől szeretnénk bővíteni a két
sportágban részt vevők létszámát, ezért az iskolában és az óvodában tagtoborzókat tartunk, és
végiglátogatjuk a környező településeket is,
mivel főleg kézilabdában nagy lehetőségek rejlenek.
A sportoló és jól tanuló gyerekek számára
szeptembertől egy ösztöndíjprogramot indítunk, mellyel azokat a gyerekeket szeretnénk
támogatni, akik becsületesen sportolnak és a tanulmányi eredményükben javulást mutatnak,
ráadásul a szabadidejükben példamutató magatartásról tesznek tanúbizonyságot. Az első díjazásra a félévi bizonyítványosztás után kerül
majd sor.
Továbbra is kérek mindenkit, ha ötletei, elképzelései vannak az egyesület működésével
kapcsolatban, vagy szeretne részt venni a munkában, esetleg támogatásokkal tudja segíteni a
gyerekeket, kérem, keressen bennünket.
Elkezdtük a DUSE honlapjának szerkesztését is, hamarosan itt részletes információk olvashatók.
A focistáknak sok sikert az augusztusi tornákra, a kézlabdázóknak pedig eredményes felkészülést és nagyon kemény versenyzést kívánok a veszprémi tornára!
Szűcs István – DUSE elnök
szucs.istvan@moziszoba.hu

TÁJÉKOZTATÁS

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerérõl (kivonat)

Az új sporttámogatási rendszert alapvetően 3
jogszabály szabályozza: 1996. évi LXXXI. tv.,
107/2011. (VI. 30.) számú kormányrendelet és
a 39/2011. (VI. 30.) miniszteri rendelet.
Látvány-csapatsportok: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong (a tervek
szerint ősszel a röplabda is bekerül a támogatható sportágak közé)
Milyen tevékenységekre lehet támogatást
igényelni?
Az amatőr sportszervezet, az alapítvány és
sportiskola a támogatást saját jogon, az alábbi
jogcímeken igényelheti:
 utánpótlás-nevelési feladatokra.
 a személyi jellegű ráfordításokra (ide nem
értve a sportolók támogatását)

Személyi jellegű ráfordításnak minősül a
számvitel szabályai szerint:
az alkalmazottaknak (pl. edzők, technikai
vezető, mérkőzésvezető, szövetségi ellenőr, gyúrók, sportegészségügyi szakszemélyzet, takarítók, portások, technikai
személyzet stb.) munkabérként elszámolt
összeg, valamint a bérjárulékok és bérjellegű egyéb kifizetések.
 tárgyi eszköz beruházásra, felújításra
Speciális, infrastruktúra-fejlesztéssel öszszefüggő tételek: az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület vagy a
felsőoktatási intézmény keretei között működő sportszervezet feladatai ellátásának
biztosítása érdekében a közoktatási vagy
felsőoktatási intézmény tornatermére, tor-

naszobájára, sportcélú ingatlanára irányuló, legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési vagy versenyzési feltételeit
elősegítő beruházás, felújítás költségei.
 a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági
követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre
 képzéssel összefüggő feladatokra
Milyen mértékű támogatás igényelhető?
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a
sportszervezet
a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90 százalékát,
b) versenyeztetéssel összefüggő költségeinek
90 százalékát,
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c) tárgyévi személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát,
d) tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak
da) általános képzés esetén 60 százalékát,
db) szakosított képzés esetén 25 százalékát,
e) tárgyévi beruházási, felújítási értéke – ideértve a biztonsági követelmények teljesülését
szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is – 70 százalékát.
A támogatás legmagasabb, abszolút összegére vonatkozóan jogszabályi korlát nincs, azonban a támogatási igényléseknek a sportszervezet anyagi teherviselő képességével összhangban kell lennie, hiszen a támogatás mellé minden esetben önerőt kell biztosítani (10-75% a
felhasználás típusától függően).
Speciális szabályok a támogatás mértékére
– Egy támogatott szervezet több jogcímen is
kérheti támogatási igazolás kiadását!
– A támogatási igazolás – egy jogcímre szóló
program finanszírozására is – több támogató
részére is kiállítható.
– Az adó 70%-áig érvényesíthető (+ kettős levonás lehetősége: a támogatás az adóalapban
elszámolható költségként + adókedvezmény).
Hogyan igényelhető támogatás?
A támogatási kérelem jóváhagyása két lépcsőben történik. Első lépésként a sportszervezet
sportfejlesztési programjának előzetes jóváhagyása történik meg, ezt követi második lépésként
a konkrét támogatási igazolás kiállítása.
Ki és hogyan bírálja el a sportfejlesztési
programot?
A sportfejlesztési programot a Szövetségek
központi hivatala érkezteti és dolgozza fel. A
sportszervezet a Szövetség jóváhagyó döntésének a kézhezvételét követően köteles a honlapján közzétenni a jóváhagyott fejlesztési prog-

11
ramot, a részletes költségvetést és a jóváhagyott befogadható támogatási keretösszeget.
Második lépés – a támogatási igazolás kiállítása kérelem alapján
A sportszervezet a sportfejlesztési program
jóváhagyását követően (de akár már azt megelőzően is) felveheti a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó társaságokkal,
vállalkozókkal (a továbbiakban: támogatók)
akik a sportszervezet programját a társasági
adójuk terhére támogatni kívánják, és ezt a
szándékukat előzetes megállapodás formájában
írásban is megerősítik.
A Szövetség a támogatási igazolás két eredeti
példányát átadja a sportszervezet és a támogató
részére.
Hogyan érkezik meg a forrás a sportszervezet számlájára?
A támogató gazdasági társaság, vállalkozó a
sportszervezettel megállapodva, a támogatási
igazolás átvételét követően az igazolásban szereplő összeget átutalja a sportszervezet részére. Ez azt jelenti, hogy a támogatási igazolásnak a
szövetségtől történő átvétele után a pénzhez jutás
időpontja a sportszervezet és a támogató megállapodásán múlik. Megfelelő felkészülés esetén a
sportszervezet rövid idő alatt, egy összegben,
előre hozzájuthat a támogatás teljes összegéhez.
Fontos szabály azonban, hogy amennyiben a
támogatási igazolásban foglalt jogcím építési beruházásra, felújításra irányul, úgy a 10 millió Ftot meghaladó összértékű sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható (az építésre,
felújításra vonatkozóan a jogszabály egyéb, speciális szabályait is figyelembe kell venni).
A támogatás felhasználásának
legfontosabb szabályai
A támogatást a jóváhagyott fejlesztési prog-

ramban foglaltakkal összhangban lehet felhasználni, és a felhasználással el kell számolni.
A támogatás szabályos felhasználásáról a
Nemzeti Sport Intézet (NSI) – igény esetén a
szövetség bevonásával – dokumentum alapú és
helyszíni ellenőrzés során győződik meg. Az ellenőrzés a pénzügyi nyilvántartásra és a szakmai programok végrehajtására egyaránt kiterjed. A sportszervezet a felhasználásról negyedévente előrehaladási jelentést készít az ellenőrző szervezet részére. A fel nem használt támogatást a sportszervezet köteles visszafizetni.
A szabálytalan felhasználásnak súlyos szankciói vannak. Szabálytalanság megállapítása esetén a sportszervezet a jogosulatlanul igénybe vett
támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben
köteles visszafizetni, és az ellenőrző szervezet a
szabálytalan sportszervezetet legfeljebb 3 évig ki
is zárhatja a támogatási rendszerből.
Fontos tudnivaló, hogy a támogató a támogatás pénzügyi folyósításáért a támogatott
szerv részéről semmilyen ellenszolgáltatásra
nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás
semmis.
A rendszer gyakorlati működésének alapfeltételei
– Sportfejlesztési program előkészítése (sportszakember, fejlesztési szakértő, pénzügyi szakértő [ingatlanszakértő] bevonásával) legalább 4 éves – egymásra építhető – ciklusra;
– Szakmai programhoz illeszkedő költségterv a
támogatási időszakra (2011. 07. 01. – 2012.
06. 30);
– Az igényelt támogatás alapján leghamarabb
azon költségek, ráfordítások számolhatók el,
amelyek teljesítése és kifizetése 2011. július
1-jét követően történik;
– Önerő rendelkezésre állásának biztosítása;
– Az ellenőrzés folyamatához (újszerűségéhez)
– elszámolások menedzseléséhez – szakértők
alkalmazása, bevonása.

Reményekkel várja az õszi fordulót a Dömsöd labdarúgó csapata
Új (régi) igazolások: Dunai, Zsolnai
Új igazolt Faragó Gábor Kiskunlacházáról
Augusztus 24-én kupamérkőzésen 2:1-es
vereséget szenvedett csapatunk az NB III-as
Százhalombatta csapatától. Így a vendég
együttes jutott tovább. A helyenként jól játszó dömsödi csapatot csak nehezen győzte le
a két osztállyal magasabb bajnokságban játszó Batta.
A 2011-12-es Pest megyei I/b osztályú labdarúgó bajnokság mérkőzései a dömsödi
csapat szempontjából:

Dátum
2011. 08. 28.
2011. 09. 04.
2011. 09. 11.
2011. 09. 17.
2011. 09. 25.
2011. 10. 02.
2011. 10. 09.
2011. 10. 16.
2011. 10. 22.
2011. 10. 29.
2011. 11. 05.
2011. 11. 13.
2011. 11. 20.
2011. 11. 27.

idő
hazai
17.00
Dömsöd
16.30
Újhartyán
16.30
Dömsöd
16.00
Ráckeve
16.00
Dömsöd
15.00
Tápiómetáll
15.00
Dömsöd
14.30
Szentmártonkáta
14.30
Dömsöd
13.30
Taksony
13.30
Kiskunlacháza
13.00
Dömsöd
13.00
Gyál
13.00
Dömsöd
Sorsolás után: Dömsöd : Nagykáta 3:0

vendég
Nagykáta
Dömsöd
Pereg
Dömsöd
Hernád
Dömsöd
Halásztelek
Dömsöd
Délegyháza
Dömsöd
Dömsöd
Dabas-Gyón
Dömsöd
Tápiógyörgye
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Dömsöd területén az eltelt egy hónapban nem
történt közlekedési baleset.

Dömsödi bűnügyek…
Július 16-án 19.00 órakor a Táncsics utcában
két család egymásnak esett. Rögtön sérülés,
mentők, rendőrök, kórház, úgy ahogy az kell egy XXI. századi vitához. A
vita hevében kerítések törtek össze, rongálási kár keletkezett, és azt követően sok-sok rendőrségi jegyzőkönyv készült. A gyanúsítható személyek
csoportos garázdaság bűncselekményét követték el, de számosan közülük
tagadnak, félrebeszélnek és tudatosan elferdítik a dolgokat. A vizsgálat folyik, a kedélyek remélhetőleg alapállásban maradnak. Július 18-án 13.20
óra körüli időben a Thököly utcában két férfi sok készpénzt lopott el egy
idős asszonytól. Magukat az ELMŰ dolgozóinak kiadva jutottak be a
házba és férkőztek a házigazda közelébe. Megnézték a villanyórát és pillanatok alatt megállapították, hogy a néninek túlfizetése van, ezért 10.000
Ft összeget ott és most azonnal visszaadnak a fogyasztónak. De sajnos
csak 20.000 Ft-os címlet volt a gazembereknél, ezért a néninek el kellett
menni a házi kasszához, ami a tisztaszobában a rejtekhelyen lapult, és onnan kellett előhoznia a visszajáró tízezres címletű bankjegyet. Kikísérte
az egyik ál „ELMŰ” dolgozót a néni, a másikat már nem is tudta, hogy
hol van, de mire visszaért a kapuból, sem a 20.000 Ft-osa, sem a pénztárcájában lévő pár ezer forint készpénze, sem a rejtekhelyen lévő nagyobb
mennyiségű készpénze nem volt már meg. Azonnal feljelentést tett, de
sajnos nem találtuk a tolvaj, szélhámos, csaló gazfickókat. Az egyik elkövető kb. 165 cm magas, vékony testalkatú, kb. 30 év körüli, kockás sárgás-zöldes inget viselt. A másik elkövető kb. 175 cm magas, tömzsi testalkatú, kb. 35 év körüli, sötétkék póló volt rajta. A fülében a TV-reklámból
ismert halláserősítő „EAR-ZOOM” készülék volt, vagy azért mert tényleg rossz a fülhallása, vagy pedig a bűncselekmény elkövetéséhez használhatta, hogy előbb meghallja a nénit, mint ahogy a sértett őt. Július 19én az Alsó-Dunaparton egy hétvégi házból horgászfelszerelést és élelmi-
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szereket loptak el. A Harcsa utcában július 1520. közötti időben szintén horgászfelszerelést
vittek el egy víkendházból. Augusztus 07-14.
között pedig a Ráckevei úton törtek be két víkendházba és onnan műszaki cikkeket, légpuskát, horgászfelszereléseket, ruhaneműt,
edényeket loptak el. Július 26-án a kora esti órákban a Nagy tanyán mobiltelefon-, készpénz- és iratlopást tapasztaltunk. Augusztus 05-én a
Sportpálya öltözőjéből tűnt el nyomtalanul egy mobiltelefon. Folyik a
nyomozás, az öltözői szarka ne számítson semmi jóra… Július 19-én
13.30-13.45 közötti időben a CBA üzlet elől egy 28-as vörösesbordó színű, ezüstös sárvédős kerékpárt loptak el ismeretlenek.
Július 16-án dél körül egy budapesti férfi elment fürdeni a Dunára, de
kora estig nem érkezett vissza a nyaralóba. Keresni kezdték, később már a
rendőrök is és a speciális búvárok is, mert a 67 éves férfi törölközőjét egy
stégnél megtalálták. Sajnos a férfi elhunyt, feltehető, hogy vízbefulladt,
de az orvosszakértői vizsgálatok még zajlanak. Nagyon vigyázzanak a
fürdőzéssel, tartsák be az alapvető emberi szabályokat.

Körözés
A Fővárosi Bíróság BV Csoportja és a Bp. XVIII. és XIX. ker. Bíróság,
valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivatalos személy elleni erőszak, lopás és csalás miatt körözi Fehér István János 32 éves Dömsöd,
Védgát sor 7. tartózkodási helyű férfit. Tartózkodási helye lehet még a Bp.
XIV. ker. Cserei u. 6. szám is.
Csóka Andrea 19 éves, Dömsöd, Tókert 39. vagy a Tókert 46. sz. alatti
lakos ellen orgazdaság miatt adott ki körözést a Miskolci Városi Bíróság.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a körözési előadót is
vagy bármelyik rendőrt.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24518-690, 06-20-444-1268.
Szabó Sándor r. alezredes

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok
Ez a szöveg csak a fontosabb szabályokat tartalmazza, további információért javasoljuk egy
átfogó KRESZ-tankönyv tanulmányozását.
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát
a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
– járművezetésre alkalmas állapotban kell
lenni (tehát ittasan kerékpározni sem szabad);
– ismerni kell a KRESZ-szabályokat.
Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb
vontatmányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével. Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni.
Tilos a kerékpárt más járművel vontatni. Tilos
elengedett kormánnyal kerékpározni. Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a kormányzást nem akadályozza. Tilos autópályán és
autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt
tábla tiltja. 12 év alatti gyerek főútvonalon nem
kerékpározhat.
Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött személy legfeljebb egy, 10 évesnél fiatalabb
gyermeket szállíthat a megfelelő gyermekülé-

sen. Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább
17 éves személy szállíthat utast. A csomagtartón
utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes
is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az
utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé,
ezzel balesetet okozva.
Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb
40 km/óra sebességgel szabad közlekedni, azon
kívül sisakban 50, sisak nélkül 40 km/h a megengedett sebesség.

A kerékpár tartozékai

A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:
1. Fehér színű első lámpa.
2. Vörös színű hátsó lámpa.
3. Vörös színű hátsó prizma.
4. Két, egymástól független fék.
5. Csengő
6. Borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken.

7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen
kívül az úttesten éjszaka vagy rossz látási
viszonyok között).
A közlekedés biztonsága miatt javasolt kerékpártartozékok:
a, A pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizmák.
b, Karos szélességjelző prizma.
c, Visszapillantó tükör.
d, Sárvédő.
e, Kerékpáros bukósisak.
Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az összes közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk!
Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a pénzt!
Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a
hátsó, különösen azért, hogy a szembejövő járművek is lássanak bennünket.

XXI. évfolyam 9. szám

13

V. Családi-Baráti Horgásznap
Sorrendben ötödik alkalommal rendezte meg a Dömsödi Horgász
Egyesület augusztus 7-én vasárnap az Övcsatorna partján a Családi-Baráti Horgászversenyét, melynek alapötlete elsősorban a barátokkal, ismerősökkel való együtt horgászás volt, másodsorban pedig a verseny.
Idén az eddigieknél valamivel kevesebben gyűltünk össze gyönyörű
időben és ideális vízállásnál reggel 7 órakor a sorsoláshoz, viszont a megjelentek annál jobb hangulatot varázsoltak a partra.
Az egyesület reggelivel várta a jelentkezőket, mely zsíros kenyér és lilahagyma volt, Bánházi Istvánné és Gáspár Lászlóné jóvoltából.
Ugyancsak jutott ásványvíz és kávé is mindenkinek.
A verseny kezdete előtt minden csapat átvehette a DOVIT Kft. által felajánlott etetőcsomagokat.
A résztvevő 3 fős csapatok két kategóriában indulhattak, az egyik a rakós bottal is horgászó, a másik a hagyományos kategória volt. 4 óra peca
után mérlegeltünk, a fogások talán elmaradtak a várttól, de azért minden
csapat fogta a halakat.
Összepakolás után együtt mentünk a Mizsei-féle étkezdébe, ahol bőséges és finom ebéd után a díjátadás is megtörtént.
Rakós botos kategória:
1. Fabók csapat
2. Major csapat
Hagyományos kategória
1. Célpont(y) csapata 2. Matyula Misi csapata 3. Gáspár csapat
Rendezvényünket támogatja az

Összegezve a napot sajnálhatja, aki nem vett részt a rendezvényen!
Dömsödi Horgász Egyesület

I. HÁZI B OR ÉS HÁZI SZÖRP VE RSENY
Október 8. Kiskunlacháza

Borverseny: Nevezni 3 féle borral lehet, fehér,
vörös és rosé. Nevezési díj 500 Ft.
Aki mind a 3 féle borral nevez,
annak 3×500 Ft. Minimum menynyiség 5 dl fajtánként.
Szörpverseny: Nevezni bármilyen szörppel lehet: málna, meggy, bodza... stb.
Nevezési díj 500 Ft. Aki többféle szörppel nevez, annyiszor
500 Ft. Minimum mennyiség
1 dl fajtánként.
Zsűri: Mind a bornál, mind a szörpnél 5 tagú
zsűrit szeretnénk. A zsűritagok sorába
jelentkezőket várunk.
Bor: 18 éves kortól bárki lehet, több jelentkező esetén sorsolás útján döntjük el a zsűri tagjait.
Szörp: 6-18 éves kor között bárki lehet, több
jelentkező esetén sorsolás útján döntjük el a zsűri tagjait.
Döntési szempontok:
A bornál és a szörpnél is szín, illat, íz.
A szörpnél az íz a hígítás után lesz kiválasztva
1/6 arányú hígításnál.

Nevezni lehet szeptember 30. éjfélig. A
nevezés a lenti elérhetőségeken lehetséges.
A borokat és a szörpöket Kiskunlacházán,
Ráckevén, Áporkán, Dömsödön, Apajon, Bugyi területén október 1-jétől gyűjtjük be személyesen, előre egyeztetett időben, ezzel is a verseny tisztaságát szem előtt tartva.
A versenyre regisztrálók nevét, települését
megjelenítjük oldalunkon.
Eredményhirdetés: október 8. Kiskunlacháza, szüreti felvonuláson a központban (Rákóczi
út 1. előtt).

www.kis-kunneptanc.eoldal.hu
s.zoli@kevenet.hu
kiskunneptanc@citromail.hu
+36-30-537-7606, +36-70-325-1273
Verseny támogatói:
kiskunlacházi Petőfi Művelődési Központ és
Könyvtár
Mobil Trans ZRt.
Tisztelettel:

Simon Zoltán és a
Kiskun Néptánc Együttes
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Dömsöd és Petõfi Sándor

Mindaz, amit tudok erről a témáról,
nagyrészt Bödő Misi
bácsinak köszönhető. Ő hosszú évtizedekig ápolta a Petőfikultuszt Dömsödön,
sokáig a helyi emlékmúzeum lelkes vezetője is volt.
Szülőként tapasztalhattam, hogy már a kis óvodás csöppségeket megismertetik Petőfi Sándorral,
a vele kapcsolatos emlékhelyekre elsétálnak, aztán
alsó tagozatban tovább ismerkednek a költővel és
dömsödi tartózkodásának körülményeivel. Felső
tagozatban ezt egészítik ki a pedagógusok, megerősítve azzal, hogy legyenek büszkék szűkebb hazájukra, arra, hogy Dömsöd neve egybekapcsolódik a
nagy költő nevével. Ahogy Tamási Áron írta:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne.”
Petőfi példája, szellemisége segít abban, hogy
helyesen élhessük meg magyarságunkat, a szülőföldhöz való tartozásunkat.
Dömsödnek mindig nagy büszkesége volt,
hogy Petőfi itt lakott, verseket írt a faluban, szülei
rövidebb ideig itt éltek. Az akkori kortársak, szemtanúk apáról fiúra, unokákra hagyományozták,
őrizgették a róla szóló emlékeket. Neves Petőfikutatók írtak tanulmányokat erről az időszakról.
Petőfi szülei mészárszéket béreltek 1845. november elsejétől Dömsödön és rövid ideig itt éltek.
A költő segédkezett szüleinek a költözésben, és
már ekkor néhány napot itt töltött.
A korabeli feljegyzéseknek köszönhetően Petőfi dömsödi tartózkodásának ideje meglehetősen
pontos határok közé szorítható: a költő 1846. április végén, május első napjaiban költözött le Dömsödre barátjával, Pálffy Alberttel. Induljunk hát
képzeletbeli sétára a dömsödi emlékhelyeken.
A legismertebb a mai Petőfi Múzeumnak ad otthont, ahol a költő Pálffy Albert barátjával tartózkodott. Kukucskáné házaként is emlegetik ezt a szép,
patinás épületet. A tulajdonost ugyanis akkor így emlegették, bár ez ragadványnév, hiszen a tulajdonos
neve hivatalosan Kovács Józsefné volt. A vicces ragadványnévnek magyarázatára két történet is van:
Az egyik szerint kíváncsisága miatt kapta ezt a
nevet. A szomszédban volt akkoriban egy vendéglő.
Két kis vendégszobája volt, s amikor a költő 1841ben Dunavecsére tartott szüleihez, megállt ennél a
vendéglőnél. Itt akart szállást találni, de mindkét
szoba foglalt volt. A vendéglős ajánlotta az 50 méterre lévő házat, ahol végül megszállt a költő. Ennek
a háznak a tulajdonosa volt Kukucskáné. Nevét az
egyik magyarázat szerint azért kapta, mert igen érdekelte, hogy a tőle néhány méterre lévő vendéglőben kik időznek, mennyi ideig. Annál is inkább érdekelte ez, hiszen a vendéglőben akadt néhány ledér
erkölcsű hölgy is, akiknek feladata volt a vendégmarasztalás. Falun lévén, különösen érdekelte a mi
asszonyságunkat, hogy vajon a koma, sógor, földszomszéd megfordul-e a házban, egy-két percet
időzik-e, netán cicázik is a lányokkal. Erről aztán a
korabeli információs csatornákon tájékoztatta is a
komaasszonyt, sógorasszonyt.

A másik magyarázat is érdekes a Kukucskáné
elnevezésre: Dömsöd olyan áldott területen található, ahol nagyon sokféle gyógynövény megtermett. Valamikor külön jövedelemforrás volt, hogy
kora tavasztól gyűjtötték a különböző gyógyfüveket: az ezerjófüvet, ökörfarkkórót, zsályát, zsurlót
– nevük ismerősen hangzanak a természetes gyógymódok ismerői, kedvelői körében manapság is.
A mi néninknek az akácvirág volt a fő profilja, ez
termett a kertjében. Tősgyökeres dömsödiek talán
ma sem akácvirágként emlegetik ezt a növényt,
hanem kukucskának. Amikor virágzik és megnyomjuk oldalt, akkor a bibe kikukucskál. Ma is
hallhatjuk az idősebb méhészektől: „Koma, megyünk Kunadacsra, mert ott mézel már a kukucska!”
A Petőfi-ház talán a legszebb régi ház Dömsödön.
Érdekessége a háznak, hogy a költővel egyidős. A
pincelejáratban látható is az évszám, amikor elkészült az épület: 1823, azaz Petőfi születésének éve.
Az első helyiségben honismereti tárgyakat láthatunk abból a korból, amikor a költő Dömsödön tartózkodott. Találunk itt egy nacionálét annak bizonyságául, hogy a községnek akkoriban 3299 lakosa volt. Számos relikviát őriz még a múzeum:
Petőfi szüleiről készült képeket, dokumentumokat.
A második helyiség az a szoba, ahol a költő lakott, itt voltak a vetett ágyak, az asztal, amely mellett görnyedve születtek a versek. Itt írt a Dömsödön született költemények közül hármat, a negyediket – a Piroslik már a fákon a levél címűt – a
legenda szerint lent a Duna-parton, egy hatalmas
kocsányos tölgyfa lombjai alatt. A másik három
vers: a Száműztem magamat, a terjedelmes elbeszélő költemény, a Salgó, valamint negyedikként a
Levél Váradi Antalhoz c. vers született ebben a kis
szobácskában. Ez az utolsó vers különösen fontos,
ha ismerjük a történelmi hátteret. A francia forradalom hatására a költő az ő generációjával Pesten
tevékenykedett, a márciusi ifjakkal. Ez nem maradt titok az akkori rendőrség előtt sem. Amikor
Petőfi 1846 tavaszán barátjával lejött Dömsödre
ún. faluzásra, hogy nyugodt körülmények között
dolgozhasson, ide is elkísérte a kutakodás. Az
egyik dokumentum az a titkosrendőri jelentés,
amely az akkori rendszer kíváncsiságának bizonyítéka: kíváncsiak voltak, mivel is foglalkozik
Dömsödön Petőfi Sándor és barátja, Pálffy Albert.
1846 májusában írta Petőfi a Levél Váradi Antalhoz c. költeményét, amelyben ott szunnyad az a
parázs, amely később lángolva forradalmi versek
egész sorát eredményezi.
„De hinni kezdem, hogy dicső napoknak
Érjük maholnap fényes hajnalát
Midőn a népek mind fölemelik
A föld porába gázolt fejöket,
S végigmennydörgik a föld kerekén:
„Legyünk rabokból ismét emberek!”
Váradi Antal ügyvéd és földbirtokos volt, Petőfi egyik legjobb barátja.
Kukucskáné egyébként igen magas kort ért
meg, 93-94 évesen elég szerencsétlen körülmények között halt meg: fűtötte a kemencéjét és tüzet
fogott a ruhája, az idős néne olyan súlyosan meg-
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égett, hogy belehalt. Házát még hosszú-hosszú
ideig a Kukucskáné házaként emlegették.
Dömsödön azonban nem csupán a Petőfi Múzeum idézi a költőt. Egy másik emlékhely a mai Petőfi tér, ahol 1973-ban, Petőfi születésének 150. évfordulójára állították fel Marton László szobrát. Régen
ennek közelében állt Petrovics István, a költő édesapjának mészárszéke. A mellszobor a fiatal Petőfit
ábrázolja. A tér egykor piactér volt, a község központja. Itt áll ma is a Községháza és a copf stílusban
épült református templom. Az egykori mészárszék
épülete ma már nem áll, a második világháborúban
elpusztult, de emlékét ma is őrzi a téren álló Petőfiszobor. A piactérről érdemes megjegyezni, hogy itt
forgatták a Ludas Matyi c. magyar film piaci jelenetét, a sokadalmat dömsödi lakosok alkották.
A piactértől nem messze áll egy másik szép, régi, felújított épület, ahol egykor a költő szülei laktak. Az emléktáblán olvasható:
„E házban laktak Petőfi Sándor szülői, testvére
István, s ez volt a költő rövid ideig tartó otthona az
1845-46. évben.”
A tábla nem egészen pontos, hiszen a költő nem
lakott szüleivel ebben a házban. Sőt, István öccse is
csak néhányszor járt Dömsödön és szállt meg szüleinél. Szerződése székálló legényként Kunszentmiklóshoz kötötte, csak amikor megfelelő volt a
nyári út a gyaloglónak, akkor jött Kunszentmiklósról a szüleihez Dömsödre. A költő, ahogy már volt
róla szó, nem a szülőknél, hanem Kukucskáné házában lakott dömsödi tartózkodása idején. Nem
volt ugyanis felhőtlen a kapcsolat a költő és édesapja között. Az apa szívesebben vette volna, ha fia
tisztes foglalkozást választ, nem a poétaságot, a firkász, komédiás tevékenységet nem sokra becsülte.
Az Egy estém otthon c. versében írja a költő:
„Borozgatánk apámmal:
Ivott a jó öreg.
S a kedvemért ez egyszer –
Az Isten áldja meg!
Soká nem voltam otthon,
Oly rég nem láta már.
Úgy megvénült azóta –
Hja, az idő lejár.
Beszéltünk erről, arról,
Amint nyelvünkre jött:
Még a színészetről is
Sok más egyéb között.
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Szemében „mesterségem”
Most is nagy szálka még,
Előítéletét az
Évek nem szünteték.
„No csak hitvány egy élet
Az a komédia!”
Fülemnek ily dicsérést
Kellett hallgatnia…

A vers később így folytatódik:
De ő nem tartja nagyra,
Hogy költő fia van,
Előtte minden ilyes
Dolog haszontalan.”
A költő rövid élete megcáfolja az apai vélekedést!
Ha lesétálunk a Duna-partra, ott találhatjuk a Petőfi-fát. Hivatalosan kocsányos mocsári tölgy a fa
neve, több mint 300 éves. Petőfi fájaként emlegetjük, így tartják nyilván az irodalomtörténetben is.
Egy kőemlékoszlopot láthatunk, Lux Ede szobrászművész Petőfi-domborművét magába foglaló alkotása hirdeti a látogatóknak Petőfi emlékét. 1936-ban
az akkori Petőfi Társaság közreműködésével ünnepség keretében avatták fel ezt az emlékművet.
Óriási pompa övezte az átadást Hóman Bálint, az
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter minisztersége idején. A Ferenc József hídtól 300 személyes hajóval jött le az akkori kultuszminisztérium a
miniszter vezetésével. Hóman Bálint kötődött ehhez a vidékhez, hiszen Tasson éltek apósáék, valamint a rokonok: Darányi Ignác és Darányi Kálmán,
az akkori földművelésügyi miniszter.
Szomorú esemény volt a Petőfi-fa életében
1978. július 3., amikor óriási vihar vonult át Dömsöd felett, s letört a Petőfi-fa egyik nagy ága. A talpon maradt részt másnap-harmadnap sodronyacél
kötelekkel kipányvázták, kikötötték, nehogy egy
újabb vihar vagy a nagy súly újabb károkat tegyen
a fában. A letört óriási ágból Polyák Ferenc matkópusztai baltás fafaragó kifaragta Petőfi szüleinek
és magának a költőnek a szobrát. 1979. április 24én, Szent György napján érkezett meg a mester
Dömsödre, és 10 nap alatt készítette el a három
szobrot, amelyet 1980. március 15-én ünnepség
keretében adott át a falunak.
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Székelykeresztúron is áll egy fa, melyet a legenda szerint Petőfi fájaként emlegetnek, az egy
körtefa. Ma már se lombozata, se levelei nincsenek, de az utódok a törzsére zsindelyt húztak, a fát
körbekerítették. Így próbálják az utókornak megőrizni a legendás fát. A talapzaton az erdélyi költő,
Kányádi Sándor szívszorító sorai olvashatók:
„Haldoklik az öreg tanú
Petőfi vén körtefája
Azt beszélik, ő látta volt
Verset írni utoljára.”
Visszatérve a dömsödi Petőfi-fához, félő volt,
hogy az igen régi fa kidőlhet. Tenni kellett valamit,
hogy ne legyen az enyészeté ez az ereklye, amíg
lehet, óvni kell. A dömsödiek utódfát ültettek
2001. március 15-én a Petőfi-fa szomszédságában. Kis vékony tölgyfát, amely sajnos nem állta
ki az idők próbáját. Újabb és újabb utódfákkal próbálkoznak a dömsödiek, hogy ily módon is emlékezzenek a költőre.
Bödő Misi bácsi az első utódfa ültetése alkalmából írta versében:
„Petőfinek fája, drága emlékhelyünk
Ahol a költőre büszkén emlékezünk.
Az itt írott versét dalba énekeljük,
Emlékét tisztelve örökké szeretjük.
Most az utókornak ültetünk egy kis fát
Hogy tovább őrizze meg ezt a nemes szikrát
Melyet Petőfiék lobbantottak lángra
Szabadságot hozni az egész világra.
Óvjuk, védjük az öreg fát, tisztes múltat takar,
Történelmet: jót és rosszat, emlékeket kavar.
Reméljük, az utódfára egy szebb világ tekint
És nem kell majd a magyarnak siránkozni megint:
Hogy nyakunkon ül egy idegen horda
Legyen végre boldog a magyarnak sorsa!
Mert szégyen és gyalázat országgal és fával,
Perbe szállhatnánk az egész világgal.
De mégse tedd ezt, ki erre jársz, vándor,
A jó Isten áldjon, hős Petőfi Sándor.”
Az emlékezést írta:

Rózsa Katalin
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1000 Magyar
Ház

Szeptember 17-18-án (szombat-vasárnap)
ingyenes épületlátogató hétvége lesz, mely a
Kulturális Örökség Napjai országos mozgalom része.
A szomszédos településekkel egyetemben
Dömsöd is regisztrált erre a hétvégére. Ezen
a két napon a Petőfi Emlékmúzeum és a Petőfi Szüleinek Háza szeretettel hívja és várja
a látogatókat.
A múzeum, mint Petőfi-emlékhely igazi
kuriózum! A Bajcsy-Zsilinszki úton álló épületegyüttes jól érzékelteti az egykori falusi
miliőt. A nádtetős házak, vastag falaikkal, pici ablakaikkal szinte visszarepítenek időben
az 1800-as évekbe. Nagy költőnk, Petőfi
Sándor 1846-ban töltött ezek közt a falak
közt egy hónapot. Az idelátogató végigsétálhat az épületben, s tablók segítségével kísérheti figyelemmel Petőfi munkásságát, itt tartózkodását.
Emellett számos néprajzi használati eszköz gazdagítja a kiállítást.
A szemben álló épület feltehetően hasonló
korú. Itt jelenleg Bazsonyi Arany és Vecsési
Sándor képzőművészeti alkotásaiból tekinthető meg kiállítás.
A Petőfi Szüleinek Házát 2010-ben újították fel. Az épület a szeptember 17-18-i hétvégén látogatható lesz. Dr. Székely Zsigmond
községi orvos hagyatékából a rendelő és
gyógyászati eszközök kerülnek itt kiállításra.
A hagyatékot dr. Székely Anett (dr. Székely
Zsigmond unokája) adományozta a Petőfi
Múzeum részére.
Településünk egykori arculatát számos régi fotókópia és kis film örökítette meg. Ezekből kapnak kis ízelítőt az érdeklődők.
A nyitott gangon számos érdekes kézműves lehetőség kipróbálására nyílik majd lehetőség.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
-V.I.-
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Tutrakánban versenyeztünk
Szeretném megosztani a Tisztelt Olvasókkal, hogy fantasztikus élményben volt részünk 2011. augusztus 25-26-27-én
Tutrakánban.
Hasonló nemzetközi énekes fesztivált rendeztek, mint a mi Europop Fesztiválunk. A résztvevők több országból érkeztek: Magyarország, Kazahsztán, Oroszország, Törökország, Románia és Bulgária.
Erre a versenyre jelentkezett és Hazánkat képviselhette a dömsödi Ju és Zsu Társulat két tagja, Simonidesz Boglárka és Csikós
Zsuzsi.
Kiváló énekesek, kiváló hanggal, a mezőny rendkívül erős volt, mégis hatalmas volt az élmény és az öröm mikor a zsűri eredményt hirdetett.
Simonidesz Boglárka III. helyezett, junior kategória, 23 versenyzőből.
Csikós Zsuzsi II. helyezett, felnőtt kategória, 20 versenyzőből.
Nagyon elérzékenyültem az eredményhirdetéskor, iszonyatosan boldog és nagyon-nagyon büszke voltam!
Dömsöd szó szerint kilépett a nagyvilág színpadára, és ismét sikerült elvinnünk több mint ezer kilométerre a Mi kis falunk és Magyarország jó hírét!
Csikós Lászlóné

A zene nem ismer határokat
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Me zõ gaz da sá gi hí rek

Szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan
rohan az idő, már újra eltelik egy esztendő, itt van az ősz, a szeptember. Mint ismeretes, a mezőgazdaságban, a növénytermesztésben a gazdálkodási évet nem
decemberben zárjuk, hanem október 31én. Már lassan számot vethetünk az elmúlt
év gazdálkodásának eredményességéről.
Ha visszatekintünk az elmúló évre, hát
bizony vegyes képet láthatunk. A 2010-es
esztendő mezőgazdálkodását döntően befolyásolta az ország jelentős területét érintő árvíz és belvíz.
Községünk határát az árvíz ugyan nem
sújtotta, de a belvíz viszont jelentős területeket károsított. A belvíz még az idei évnek a gazdálkodási eredményét is nagy
mértékben befolyásolta. Az elmúlt év
őszén – 2010 őszén – nem lehetett azokat
a területeket őszi gabonával bevetni, amelyeket a belvíz károsított, így kisebb területen került elvetésre a kenyérgabona. A
kedvezőnek mondható téli és tavaszi időjárás következtében a kalászosgabona-, a
búzatermés közepes volt, és a betakarítás,
az aratás időszakában nem volt eső, így
veszteségmentesen, jó minőségben sikerült betakarítani a kenyérnekvalót. A búza
felvásárlási ára elfogadható volt, bár a termelési költségek állandóan emelkednek,
és bizony ha nem kapnának a termelők területalapú támogatást, akkor sok termelőnek veszteséges lenne a termelés.
Községünkben, mint minden évben, az
idén is színvonalas ünnepség keretében
augusztus 20-án ünnepeltük az új kenyeret. A magyar nyelvben számtalan közmondás, szokás kapcsolatos a kenyérhez.
Ki ne tudná, hogy mit jelent az, ha azt
mondjuk, hogy másvalaki megélte kenyere javát, tehát idős korban van. Ha két személy között kenyértörésre kerül sor, tudjuk, hogy a házaspárok elválnak, de nem
véletlenül szokás a család megélhetését
biztosító személyt kenyérkeresőnek nevezni. A keresztyénség alapigéjében, a
Miatyánkban is az Istenhez fohászkodunk, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket. A búzát régen az életnek hívták, és sokkal jobban megbecsülték a paraszt embert, mint most. Tudom, hogy átalakult a világ, szinte mindent alárendelnek a pénznek és a közgazdasági érdekeknek, és azt mondják egyes „okos”

2011. év szeptember hó
közgazdászaink, hogy nem érdemes termelni, mert olcsóbban meg lehet venni
külföldről. Csak azt nem számolják, hogy
mennyi munkanélküli lesz emiatt, akiknek
segélyt kell fizetni. Nem kell cukorrépát
termelni, nem kell sertést hizlalni, nem
kell zöldséget, gyümölcsöt termelni. A behozott, külföldi árukra adnak hitelt, és
hosszú évekig fizethetjük a hitel terheit is.
Amikor e sorokat írom – augusztus végén – már napok óta, sőt már két hete nem
esett eső, és rendkívüli meleg idő van. A
nyaralókra, fürdőzőkre jól jön a meleg, de
bizony a növénytermelőkre, a kiskertekre
nagyon kellene az eső. A learatott gabonák
tarlóját, a kiszáradt földet nagyon nehéz
elmunkálni, pedig már az őszi vetésű növények, a repce és az őszi kalászos gabonák vetésére elő kell készíteni a talajt.
A legfontosabb takarmánynövény, a kukorica szemfejlődéséhez is nagyon kellene a csendes, viharmentes eső.
A kiskertben is van tennivaló most
szeptemberben. A még fejlődő növényeket, telifejes káposztát, zellert öntözni
kell, mert ebben a rekkenő hőségben tönkremennek. A burgonyát ha még eddig nem
szedtük fel, azt mielőbb szedjük fel. A téli
tárolásra szánt gumókat már most szedéskor válogassuk ki, és csak az egészséges
burgonyát tároljuk, szellős, naptól védett,
hűvös helyen. A burgonyaszárakat és
gyommaradványokat lehetőleg szélmen-

17

tes időben égessük el, mert így a rovarkártevőket és a gombabetegségek okozóit elpusztíthatjuk, és jövőre kevesebbet kell
permetezni. A kiskertben is mint a szántóföldeken a letermett területeket tartsuk
gyommentesen, ezzel részben megkíméljük a talaj termőképességét, és nem tudnak elszaporodni a kártevők. Az őszi ültetésű növények talaját is most szeptemberben kell előkészíteni (pl. őszi fokhagyma,
saláta).
A téli körték, almák érési ideje szeptember hónapra esik. A tárolás szempontjából
nagy gonddal szedjük le a termést, ne
ütődjön, sérüljön a gyümölcs, és az is nagyon fontos, hogy kocsánnyal, azaz szárral szedjük az almát és a körtét. A rendkívül meleg és száraz időjárás nagyon megviseli a pázsitot is, így ha van lehetőségünk, öntöznünk kell a füvet.
Szeptember a szőlőérés, a szüret kezdetének az ideje, fel kell készülni a szüretre.
Az idén elfogadható mennyiségű lesz a
szőlőtermés, és főként a minőség jónak
ígérkezik, mert a napos, meleg idő kedvez
az érésnek. A fentieken túl is még sok teendő van úgy a szántóföldeken, kertekben, gyümölcsösben, szőlőben. Reméljük,
hogy azért majd megjön a csendes, áztató
eső, ami megkönnyíti a talajmunkákat.
Összeállította:
Tóth István
Dömsöd, Haladás u. 1.

Keresztyén élet
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Megkezdõdtek a felújítási munkálatok

Dömsödön az 1775-ben épült református
templom immár 236 esztendeje Isten dicsőségét hirdeti. Ezek a falak tanúi a történelmi és a
természeti viharoknak, változásoknak. Gondoljuk csak végig, hogy ez idő alatt mennyi
háború, forradalom, árvíz vagy tűzvész söpört
végig a falun… Azonban a falak szilárdan állnak. Őseink szakszerűen és lelkiismeretesen
építették meg a templomot. Tették mindezt kötelességtudattal, nagy alázattal, odaadással.
A műemléknek minősített templomon
azonban időről időre jelentkeznek kisebb-nagyobb javításra szoruló munkák: elhasználódott ablakok, ajtók, málladozó vakolat, törött
palák, és a lajstromnak még közel nincs vége.
A gyülekezet anyagi lehetőségei erősen korlátozottak, teljes mértékű renoválásra nincs lehetőség!
A külső vakolatot vizesedés miatt évekkel
ezelőtt 2 m-es magasságban eltávolították,
azonban annak helyreállítására már nem volt
lehetőség. A nyílászárókat több részletben sikerült kicseréltetni. Ezek kivitelezését dömsödi mesteremberek végezték.
2009-ben egy sikeres Leader pályázat kapcsán lehetőség nyílt arra, hogy 10 000 000 Ft
értékben a külső felújítást elvégezze a gyüle-

Kapcsolatok

A Bazsonyi-Vecsési művészházaspár 1960
óta kapcsolódik településünkhöz. Ekkor vásároltak hétvégi telket a Duna-parton, melyre később kis műteremmel rendelkező nyaralót építettek. Szívesen tartózkodtak itt. A csendes környezet, a víz közelsége számtalan alkalommal
nyújtott ihletet egy-egy festmény születéséhez.
A hosszú évtizedek alatt szinte a házaspár otthonává vált a falu. Dömsödhöz való kapcsolódásukat nemcsak a csodás Soroksári-Duna jelentette, hanem az itt élő emberekhez való kötődés is. Életre szóló barátságok szövődtek, melyek szilárdan állják ma is az idő próbáját.
Sándor bácsi és Aranka néni mindig szolidan
és végtelen szerénységgel élt itt köztünk. Sokan
nem is tudták Róluk, hogy milyen csodás értékek
hordozói, hiszen kezdetben egyszerű nyaralókként ismerték meg Őket. Mindig jó volt Velük
beszélgetni, mert Aranka néni szelíd, kedves szavai és Sándor bácsi sajátos humora nevelő hatással bírtak. Munkáikat önzetlen szeretettel adományozták a helyi intézményeknek. Megcsodálhatjuk festményeiket az iskolában, a művelődési
házban, a polgármesteri hivatalban és a 10 esztendeje megnyílt Bazsonyi-Vecsési képtárban.

kezet. A pályázat utófinanszírozású. A szóban
forgó összeg mértéke az elvégezendő munkához viszonyítva szűkre szabott, mégis a lehetőségekhez mérten a Lelkipásztor a Presbitériummal közösen összefogva megtalálta a megoldást. A gyülekezet példás, önzetlen összefogásának köszönhetően augusztusban megkezdődött a műemlék templomunk külső felújítása. Nagy öröm, hogy dömsödi vállalkozó,
dömsödi kőműves emberek tatarozzák az épületet. A továbbiakban sor kerül még a templomkert rendezésére és a kovácsoltvas kerítés
rendbetételére, festésére.
Településünkön nagyon sok jóérzésű embernek köszönhetően szépülnek meg a középületek. A Katolikus Plébánia szemet gyönyörködtetően újul meg, s a Katolikus Templom bádogozása is befejeződött. A Dömsödi
Polgármesteri Hivatal patinás öreg főépülete
szintén új tatarozást kapott. Az elmúlt esztendőben a Petőfi szülei háza újult meg teljes
mértékben.
Úgy gondolom, hogy mindezek a megvalósított munkák bizonyítják az itt élők jóakaratát
és segítő-jobbító szándékát.
Isten áldását kívánom mindannyiuknak!
-V.I.-

XXI. évfolyam 9. szám

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesanyánk
PINCZEL GÁBORNÉ
szül.: Majorovics Mária
temetésén részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
KISS JÓZSEFNÉ
Denke Julianna
temetésén részt vettek, fájdalmunkban
velünk osztoztak.
A gyászoló család
A Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség felhívja a dömsödi református
temetőben nyugvók hozzátartozóinak figyelmét, hogy az 1986-ban ill. azelőtt megváltott
és még eddig újra nem váltott sírhelyek 2011.
december 31-én lejárnak. A vonatkozó állami törvények szerint a meg nem váltott sírhelyek és a rajtuk levő síremlékek felett a temető tulajdonosa rendelkezik.
Újraváltásra lehetőség van a Lelkészi Hivatalban minden hétfőn és csütörtökön 9-12
óra között (2344 Dömsöd, Petőfi tér 7).
Tel.: 06-24-434-477.
Az Egyházközség Presbitériuma
„Életünk lehajló idejében sejlik fel váratlanul
néha, hogy milyen gazdag képtár őrzői, egyedüli
tulajdonosai vagyunk öröklötten, szerzetten és
főképp kegyelem által.”
Bazsonyi Arany

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját

BAZSONYI ARANY
és

VECSÉSI SÁNDOR

képzőművészeti alkotásaiból rendezett
időszakos kiállítás ünnepélyes megnyitójára
2011. szeptember 11-én vasárnap 11 órakor,
a Dömsödi Református Gyülekezeti Ház
Nagytermében az Istentiszteletet követően.
(Dömsöd, Petőfi tér 7.)

Szeptember 11-én a képtár megnyitásának jubileumi alkalmából nyílik kiállítás a művészházaspár munkáiból. A falu nevében köszönettel tartozunk Bazsonyi Aranynak és Vecsési Sándornak
azért, hogy ilyen gyönyörű képtárat mondhatunk
magunkénak. Ugyancsak köszönet mindazoknak, akik a jubileumi tárlat megszervezésében,
létrehozásában önzetlenül segítettek! -V.I.-

Köszöntőt mond:
Bencze István polgármester
A kiállítást megnyitja:
Dr. Hubert Ildikó irodalomtörténész

A kiállítás megtekinthető
2011. szeptember 11. – szeptember 23-ig.

Szintén ebben az időszakban a 10 éve megnyílt képtár anyaga is megtekinthető
a Bajcsy-Zs. u. 6. sz. alatt.
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Állator vosi ügyelet

2011. szeptember 10-11.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2011. szeptember 17-18.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2011. szeptember 24-25.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367
2011. október 1-2.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

06-70-634-5434

Születtek:

Czikai István – Fekete Anikó
LAURA
Szabó Viktor – Szladek Bernadett
HENRIETTA
Perger István – Kovács Rita
BENCE
Farkas Norbert – Balogh Eszter
BOGLÁRKA
Kiss Balázs – Romász Zsuzsanna
BOTOND BENCE
Nagy Zsigmond – Tőkés Mónika
GERGŐ ZSIGMOND
Bucsi András – Mózes Henrietta
BENCE

Pinczel Gáborné Majorovics Mária
Kiss Józsefné Denke Julianna
Baranya Lídia
Jaksa István
Hajdú László
Gyökeres Gábor
Miklósi Zoltánné Bujáki Erzsébet

defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

Anya köny vi hí rek

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

HA BAJ V AN:

90 éves
71 éves
60 éves
81 éves
87 éves
72 éves
55 éves

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig
Telefon: 06-24/434-393

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lapzárta: szeptember 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: október eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, Budai Ignácné, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, Dulcz Dénes, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné,
Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth
István, Varsányi Antal
Készült 900 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton:
7.30 – 12.00

Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet:
A körzet betegeinek ellátása az alábbiak
szerint történik:
2011. szept. 5-16. között: Dr. Rókusfalvy Sylvia saját rendelőjében, saját rendelési idejében
2011. szept. 19-30. között: Dr. Szőnyi Alíz
saját rendelőjében, saját rendelési idejében
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
Dr. Rókusfalvy Sylvia szeptember 19-23.
között szabadságát tölti, helyettesít
dr. Szőnyi Alíz saját rendelőjében,
saját rendelési idejében

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idő:

hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!

105

domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Túri Lajos, Széchenyi u. 35.

Májer Sándor, Attila u. 26/a

Kató Eszter,
Ságvári u. 3.

Dudás Lászlóné, Felszabadulás u. 3.

Vank Erzsébet, Váczi u. 29.

A ı Szép Dömsödért‰ pályázat díjazottjai
‰

Józan László, Ságvári u. 20.

Bangó Bálint, Thököly u. 20.

Major Mihály,
Szabadság u. 117.

Hegedüs László, Bem u. 8.

Várady Ferenc, Pósa L. u. 1.

