2011. december

XXI. évfolyam 12. szám

www.domsod.hu

Ára: 250.- Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S

Fotó: Vass

˘l do tt , Bék és K a r ác s on y i
Ü nn ep ek et k íván ok

a Dömsödi Hírnök olvasóinak, munkatársainak,
terjesztõinek és fenntartójának!

Tisztelettel felhívom kedves olvasóink figyelmét, hogy
2012-ben is lehetőség nyílik az újság előfizetésére.
Az önkormányzat főpénztárában, ügyfélfogadási időben adhatják le igényeiket, Richter Gyuláné Veránál. Régi
előfizetőink a kiküldött csekk befizetésével jelezzék szándékukat. Sajnos év közben már nincs lehetőség új előfizetés kezdeményezésére.
Vass Ilona felelős szerkesztő

Amikor a 2011-es év utolsó Aktuálisát kezdtem írni, akkor azon morfondíroztam, hogy mi is legyen az évet lezáró tájékoztatóm vezérfonala,
hogy abból az egyértelmű optimizmus, a jövőbe vetett hit sugározzon. Ezt
kell tennem egy olyan politikai, gazdasági környezetben, amikor bizony
azt is nehéz elhitetni emberekkel, hogy egyáltalán holnap is „fel fog kelni
a nap”.
Akármerre is nézünk a világba, azt látjuk, hogy mindenfelé átalakulás
zajlik, és nem mindig pozitív irányba. Folyamatosan nő a kiszolgáltatottak, és ezzel párhuzamosan az elégedetlenkedők száma. Vannak országok,
ahol a globalizáció elleni harc viszi az embereket az utcára, máshol a bankok túl-hatalma ellen tüntetnek. Van, ahol a politikai acsarkodás mérgezi a
közélet levegőjét, és van, ahol egyszerűen csak a nélkülözés vált ki szinte
csillapíthatatlan indulatokat. Ebből az idegeket őrlő közhangulatból a mi
országunk sem marad ki. A politikai táborok között mesterségesen szított
ellentét azért ránk, dömsödiekre nem igazán jellemző. Ez a tény az, amely
bizakodásra késztet bennünket a jövőt illetően. Csak kapkodom a fejem,
amikor polgármester kollégáim mesélik, hogy milyen harc folyik náluk
egy-egy nem is igazán kardinális kérdésben, csak azért, hogy élezni lehessen a meglévő ellentétet. Ilyenkor elgondolkodom azon, hogy hálát adhatok Istennek és a dömsödi polgároknak, hogy olyan képviselőket választottak a testületbe, akiknek csak nagyközségünk fejlődése, működése jelent motivációt. Természetesen nálunk is vannak viták, néha szenvedélyesek is, de mindig csak a jobbítás szándéka vezérel mindenkit, és nem a
gáncsoskodás. Ez a miliő és az a kreativitás, felkészültség, amely a képviselőkben, bizottsági tagokban, közvetlen kollégáinkban van, átsegítettek
bennünket még azokon a nehézségeken is, amelyek első látásra szinte
megoldhatatlan feladatnak tűntek.
Így, év vége felé különösen megszaporodnak azok az értekezletek, bizottsági és testületi ülések, amelyek lezárják a magunk mögött hagyott
esztendő nyitott kérdéseit, és meghatározzák jövő évi életünk alapját – kistérségi és helyi szinten is. Szinte hihetetlen, de itt aztán a bizonytalanság és
a kemény céltudatosság mindenhol keveredik. Bizonytalanok vagyunk a
köznevelési és az önkormányzati törvény jelentős változásokat hozó részletei kapcsán. Kérdések merülnek fel bennünk, hogy vajon mikor teszünk
jobbat, ha továbbra is vállaljuk az iskola fenntartói szerepét, vagy ha lemondunk erről, és újabb forrásokat keresünk inkább a működésükhöz?
Milyen következményekkel járhat az iskola fenntartójának változása? Aztán foglalkoztat bennünket – többek között – az is, hogy továbbra is fenn
tudjuk-e tartani az építési hatósági ügyek dömsödi intézését, és ha igen,
akkor meddig? És még mennyi minden változást kell kezelnünk az előttünk álló hónapokban és években. Tudom, ezek még nem január elsejétől
aktuális ügyek, de muszáj lesz előre gondolkodnunk, ha felelős döntést
szeretnénk hozni.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Ami most a képviselő-testület tagjait foglalkoztatja, és ami kézzelfoghatóbb közelségben
van, az a jövő évi költségvetésünk koncepciója.
Bár a legutóbbi testületi ülésen elfogadtuk a
koncepciót, de azért itt is maradtak nyitott kérdések. Azt már most látjuk, hogy a költségvetést
jelentős hiánnyal terjesztjük majd a képviselők
elé. Ez a már látható központi pénzek csökkenése és a bevételeink egy részének prognosztizálható elmaradása miatt előrevetíthető. A legutolsó ülésünkön döntöttünk úgy, hogy 2012-es évre adóemelést nem tervezünk. Nem azért, mert
nem lenne szükségünk a bevételeink megerősítésére, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy
az egyébként is nehéz helyzetben lévő dömsödi
polgárokat tovább terhelni nem lehet. Így aztán
a jövő évre csak azokat a fejlesztési, felújítási
feladatokat írtuk elő, amelyek anyagiak hiányában, ez évben elmaradtak. Garancia most sincs
arra, hogy minden tervezett fejlesztésre lesz
pénzünk, de igyekszünk a település-fenntartási
feladatainknak maximálisan eleget tenni. A
költségvetés kapcsán eddig mindig megfogalmaztuk álmainkat is, most ezt nem tettük. Elégedettek leszünk akkor, ha különösebb megrázkódtatás nélkül igazgatjuk nagyközségünket ebben a lüktető, változó világban. Itt jön képbe is-

mét a közös jövőnk bizakodó megítélése. Úgy
gondolom, a következő évben is lesz lehetőségünk arra, hogy valamennyien együtt – kihasználva nagyközségünk lakóinak felkészültségét,
kreativitását, segítőkészségét – úgy alakítsuk
életünket, hogy a mindennapjainkban a pozitív
behatások legyenek a dominánsak.
Szeretném tájékoztatni az olvasókat, hogy
úgy tűnik, Tóth doktor úrnak sikerül megállapodnia egy orvossal a 2. számú háziorvosi
körzet praxisjogáról, és ezzel megoldódna az
a betegeknek és orvosoknak sem jó állapot,
amelybe most belekényszerültünk. Természetesen még csak előzetes egyeztetésről van
szó, ha konkrétum lesz, arról is tájékoztatjuk
Önöket.
A Dömsödi Művészeti Napok megnyitóján
hangsúlyoztam, hogy továbbra is mindent megteszünk a művészeti iskola életben tartásáért. Az
iskola diákjainak – különböző művészeti ágakban – egész évben előadott produkciói erre biztatnak és köteleznek bennünket.
Már nem az első eset, hogy sportcsarnokunkban rangos labdarúgó utánpótlás tornát rendezünk. A DUSE vezetői, a szülők és a csapatok
bizonyították, hogy alkalmasak ilyen nagyszabású esemény megrendezésére. Számomra – az
eredményeken túl – a legnagyobb boldogságot

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. NOVEMBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. november 30-án
megtartott ülésén az alábbi napirendeket
tárgyalta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, 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 6 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
184/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 17.) rendelet módosítása

2./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei I-III. n. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló megvitatása
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciója
4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
6./ A környezet- és zajvédelemről szóló rendelettervezet megvitatása
7./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
8./ Az építményadó és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII. 18.)
rendelet módosítása
9./ Az önkormányzat 2012. évi közfoglalkoztatási terve
10./ Pedagógiai szakszolgálat feladatellátási
megállapodás jóváhagyása
11./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzati együttműködésről
12./ Beszámoló a bizottságok 2011. évi munkájáról
13./ Fekete Ferencné ingatlan ügye

az a látvány jelentette, ahogy a szülők szurkoltak egymás gyermekeiért.
Befejezésül, mindenkinek köszönöm, aki bármilyen mértékben segítette – ebben az évben is –
nem könnyű munkánkat. Sokan voltak ilyenek!
A képviselő-testület tagjai nevében is, Áldott
Karácsonyi Ünnepeket kívánok minden dömsödi lakótársamnak, minden Dömsödi Hírnök olvasónak! Kívánom, hogy a kemény, emberpróbáló gazdasági helyzet ellenére is, mindenkinek
jusson legalább egy kicsi az ünnep melegéből,
hogy aztán a rövid pihenő alatt megerősödve,
újult erővel álljunk 2012 kihívásai elé!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

dec. 14-én szerdán 14-15 óráig
CSIKÓS LÁSZLÓNÉ

képviselő asszony
tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
14./ Láng Lóránt ingatlanvásárlási kérelme
15./ Dömsödi 5100 hrsz-ú ingatlan ingyenes átruházása az önkormányzat részére
16./ A dömsödi 3077/3 hrsz-ú ingatlan felajánlása megvételre
17./ Tájékoztatás a helyi jelentőségű védett területekről
18./ Tájékoztatás a rendszeres szociális segély
feltételeinek helyi szabályozásáról
19./ Egyebek
a./ Méhnyakrák-megelőző védőoltási program
b./ A 2012. évi szúnyoggyérítés
c./ Tájékoztatás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (XII. 2.) rendelete
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésről szóló
4/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. december 2. napján
A rendelet hatályos: 2011. december 2. napjától.
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2./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
és intézményei I-III. n. éves gazdálkodásáról
szóló beszámoló megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
185/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei I-III. n. éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciója
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
186/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
4./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
187/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

selő-testülete az önkormányzat 2012. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

189/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet- és zajvédelemről
szóló rendelettervezettel kapcsolatban a következő döntést hozta:
– a rendelettervezetről összefoglalót kell közzétenni a Dömsödi Hírnök következő számában,
– a tervezetet véleményezés céljából meg kell
küldeni a Ráckevei Rendőrkapitányság részére.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: azonnal

10./ Pedagógiai szakszolgálat feladatellátási megállapodás jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

7./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2011. (XII. 2.) rendelete
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. december 2. napján.
A rendelet hatályos: 2011. december 2. napjától.
8./ Az építményadó és a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII. 18.)
rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2011. (XII. 2.) rendelete
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. december 2. napján.
A rendelet hatályos: 2012. január 1. napjától.

188/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

9./ Az önkormányzat 2012. évi közfoglalkoztatási terve
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

6./ A környezet- és zajvédelemről szóló
rendelettervezet megvitatása

191/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képvi-

192/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulással a pedagógiai szakszolgálat működésével kapcsolatos
feladatellátási megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
11./ Társadalmi szervezetek beszámolója
az önkormányzati együttműködésről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
193/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezet önkormányzati együttműködéséről szóló beszámolóit
elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
12./ Beszámoló a bizottságok 2011. évi
munkájáról
a./ Az Ügyrendi Bizottság beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
194/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2011. évi
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: Balogh László Levente
bizottsági elnök
Határidő: azonnal
b./ A Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
195/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Műszaki Fej-
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lesztési Bizottság 2011. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadta.
Felelős: Sallai Gábor bizottsági elnök
Határidő: azonnal
c./ A Népjóléti Bizottság beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
196/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság 2011. évi
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: Lázár József bizottsági elnök
Határidő: azonnal
d./ Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
197/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: Szabó Andrea bizottsági elnök
Határidő: azonnal
e./ A Településfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
198/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 2011.
évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: Ispán Ignác bizottsági elnök
Határidő: azonnal
13./ Fekete Ferencné ingatlan ügye
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
199/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete érétkesíteni kívánja a dömsödi
6307 hrsz. alatti 511 m2 területnagyságú ingatlanban meglévő 1/2 tulajdoni hányadát Fekete
Ferencné 1105 Budapest, Halom köz 5/a. III/13.
szám alatti lakos részére 1000 Ft-os vételáron,
tekintettel arra, hogy az ingatlant több mint 15
éve Fekete Ferencné sajátjaként gondozza.
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A tulajdonváltozás valamennyi költségét Fekete Ferencné viseli. A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: azonnal
14./ Láng Lóránt ingatlanvásárlási kérelme
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
200/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem értékesíti a dömsödi 078
hrsz-ú ingatlanból 541 m2 nagyságú területrészt
Láng Lóránt 2344 Dömsöd, Dunavecsei út 3.
szám alatti lakos részére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
15./ Dömsödi 5100 hrsz-ú ingatlan ingyenes átruházása az önkormányzat részére
A képviselő-testület a napirendi pont keretében döntést nem hozott.
16./ A dömsödi 3077/3 hrsz-ú ingatlan felajánlása megvételre
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
201/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi 3077/3 hrsz-ú 622 m2
területnagyságú ingatlant nem kívánja megvásárolni.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
17./ Tájékoztatás a helyi jelentőségű védett
területekről
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
202/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi jelentőségű védett területekről szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: azonnal
18./ Tájékoztatás a rendszeres szociális segély feltételeinek helyi szabályozásáról
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2011. (XII. 2.) rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
17/2005. (IX. 16.) rendeletének módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. december 2. napján.
A rendelet hatályos: 2011. december 2. napjától.
18./ Tájékoztatás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
203/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság elnökének a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat 2011. évi támogatottjairól
szóló tájékoztatóját elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
19./ Egyebek
a./ Méhnyakrák-megelőző védőoltási program
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
204/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a méhnyakrák-megelőző védőoltási programról szóló napirendi pontot a 2012.
évi költségvetés elfogadásakor ismételten megtárgyalja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
b./ A 2012. évi szúnyoggyérítés
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
205/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi szúnyoggyérítést a
Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulással közösen kémiai gyérítés
módszerével kívánja megvalósítani.
A képviselő-testület a szúnyoggyérítésre vonatkozó terület nagyságát a következők szerint
határozza meg:
– földi gyérítés 300 ha,
– légi gyérítés 150 ha.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi szúnyoggyérítés
költségeinek fedezetét saját költségvetéséből elkülöníti.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására, a földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2011. december 14.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu 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.
Felhívjuk a továbbiakban szíves figyelmüket, hogy a lakossági kezdeményezésre készült
zajvédelmi rendelet tervezete elolvasható a
www.domsod.hu honlapon. Kérjük, hogy a rendelettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, véleményüket a jegyzo@domsod.hu e-mail
címre, vagy írásban a Polgármesteri Hivatal címére (Dömsöd, Petőfi tér 6.) eljuttatni szíveskedjenek.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Eddig 50 ezren igényelték
Magyarország Alaptörvényét

November elejéig 50 ezren igényelték
Magyarország Alaptörvényének személyre szóló díszkiadását. Aki még eddig nem
tette, de szeretne rendelni, az év végéig
megteheti a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban, körjegyzőségen
vagy a kormányablaknál.
Szeptember elseje és november eleje között eddig 50 ezren igényelték Magyarország
Alaptörvényét, amelyet Kövér László, az Országgyűlés elnöke személyes aláírásával a
Magyar Közlöny különkiadásaként lehet
igényelni, a megrendelt példányokat a Magyar Posta kézbesíti.
Az idáig beérkezett igénylések 76 százalékát az önkormányzatoknál adták be, ezek közül is kiemelkedőek Pest és Borsod-AbaújZemplén megye önkormányzatai.
A kormány szeptemberben kérte fel arra
az önkormányzatokat, hogy állítsanak fel
egy asztalt, ahol az állampolgárok egy adatlap kitöltésével személyre szólóan kérhetik
az új alkotmány névre szóló kézbesítését. Ily
módon Magyarország új Alaptörvénye bárki
számára megismerhető, elérhető, és egyúttal
személyre szóló emléktárgy is lehet.
Az Országgyűlés idén április 18-án fogadta el Magyarország új Alaptörvényét, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök április
25-én, húsvéthétfőn írt alá ünnepélyes keretek között, és 2012. január 1-jén lép hatályba.

A LEVEGÕ VÉDELMÉ RE

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

30. § (1) A lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot lehet égetni.
(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot égetni tilos.
(3) A szabadban háztartási szemét égetése tilos.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni, a tűz
helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Az égetést végzőnek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből visszamaradó parázs őrizetlenül ne
maradjon, az égetést követően erről meg kell győződni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.

31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Az
összegyűjtött, de nem komposztált falevelet, gazt, gallyakat az önkormányzat évente egyszer
(ősszel) térítésmentesen elszállítja (ún. zöldjárat).
(2) Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladék, avar
elégetésére kerül sor, akkor az égetést szeptembertől november 15-ig terjedő időszakban,
valamint februártól április 15-ig terjedő időszakban minden szerdai és pénteki napon, déltől kell
végrehajtani. Napnyugta után történő avar és kerti hulladék égetése céljából tűz nem gyújtható.
(3) A tűzgyújtás folyamán a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be kell tartani.

ahol az állampolgárok
egyszerûen és gyorsan

már 61 féle ügyet intézhetnek egy ablaknál.
10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből:
Családtámogatás:
ügyindítás minden gyermekvállalással és
annak támogatásával kapcsolatos ügyben
TAJ-kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya:
ügyindítási lehetőség
Nyugdíjbiztosítás:
egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügyindítás és tájékoztatás
Gyógyszertámogatás:
méltányossági alapú segélyek iránti kérelmek átvétele
Fogyasztóvédelem:
panaszok felvétele és tájékoztatás a fogyasztói jogokról
Fogyatékossági támogatás:
kérelem átvétele és tájékoztatás
Építőipar:
kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés
Céginformációk:
cégadatok gyors és egyszerű hozzáférésével
kapcsolatos segítségnyújtás
Parlagfű és növényvédelem:
fertőzött ingatlan helybeni bejelentési lehetősége
Táboroztatás:
bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és bejelentések átvétele

Az Önhöz legközelebb eső
Kormányablak:
2030 Érd, Budai út 24. II. emelet
(a Földhivatallal egy épületben)
Ügyfélfogadási idő munkanapokon:
8-20 óráig
Viszontlátásra a
Kormányablakban!

www.kormanyablak.hu
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Hi va tás, hob bi szív vel-lé lek kel, me leg szeretettel…
Beszélgetés Bainé Kiss Herminával

Olykor-olykor másképp szólalnak meg az orgona sípjai a dömsödi templomban, mikor épp a
Dabi Református Gyülekezet kántora, Bainé Kiss
Hermina helyettesít. Az istentiszteletet követően
sokat nem beszélget, mert akkorra már másodjára
segédkezik a liturgiában. Feleségként és családanyaként igyekszik haza szeretteihez ilyenkor.
Igazság szerint teljesen véletlenül kerültem
Herminával közelebbi kapcsolatba, akkor mikor
jubileumi kiállítást szerveztem a Vecsési–Bazsonyi képtár fennállásának
10. évfordulója alkalmából.
Végtelen nagy szeretettel tett
eleget ama kérésemnek,
hogy játsszon el egy gitárművet, ami az alkalomhoz
illik. Ő saját szerzeményével tisztelte meg a
művész házaspárt és a
meghívott vendégeket.
A szeretet ünnepéhez
közeledve mindannyiónkat gondolkodásra késztet
a vele készített beszélgetés.
– Már nagyon korán, ötévesen fontos volt, élete részét képezte a zene. Hogyan is
történt?
– Igen, ötévesen Szigetújfaluban kezdtem zenét tanulni. Nagyon kedves tanítómesterem
volt Hufnágel Aladár bácsi, aki gyereknyelven és
mindenféle jópofa módszerekkel egy szerethető,
gyerekbarát környezetben nagyon megkedveltette
velem a zenét. Úgy tudott irányítani bennünket,
hogy észre sem vettük amint szinte napról napra,
óráról órára fejlődtünk és elsajátítottunk valamit.
– Volt-e olyan zenei élménye, amelyre szívesen emlékszik?
– Természetesen! A nyolcadik osztály elvégzését követően tanulmányaimat a ráckevei Ady Endre Gimnáziumban folytattam. Alig kezdődött meg
szeptemberben a tanítás, a városban működő
VOX PACIS pedagógus kórus hívott énekelni.
Két hónap után kivittek magukkal vendégszereplésre Németországba, és ott akkor, a kölni Dómban, szólót énekelhettem.
Egy másik nagy élményem, amikor énekesként
Szabadszálláson a Nemzetközi Autóstalálkozón
énekelhettem, ahol mintegy háromezer vendég
hallgatta a műsoromat.
– A dabi református gyülekezetben több
mint húsz éve teljesít szolgálatot kántorként.
Kérem, meséljen erről!
– 1989-ben Dabon Mező István tiszteletes úr
szolgált, segítsége a felesége volt, Ő orgonált, kántorizált. Ebben az esztendőben született meg első
gyermekük, és ekkor hívtak engem helyettesíteni.
1990-ben is gyermekáldásban részesültek, ekkor
már Ildikó egyáltalán nem tudta ellátni a kántorizálással járó teendőket, és teljes mértékben átadta
nekem ezt a feladatot.

A kántorképzőbe 1990-ben iratkoztam be. Az
első négy évet (A1-A2 és a B1-B2) két év alatt végeztem el. Gyakorlatilag ez alatt a két év alatt harmóniumon tanultunk játszani, ezt követően a C1C2 kategóriában már orgonálni lehetett, de aki
akart, maradhatott harmóniumon. Én az orgonát
választottam. Ez egy nyolcéves képzés volt, minden nyáron három héten keresztül reggeltől estig
be voltunk osztva órákra, s közben pedig készülni
kellett a következő napra. Szükség volt
lelkészi ajánlásra is, melyet Mező
Istvántól mindig megkaptam.
Nagyon szerettem a kántorképzőbe járni, hasznos és
örömteli emlékek maradtak
meg ebből az időszakból.
– Kevesen tudják,
hogy Ön gitárművész.
valamint hogy hobbi
szinten zenét is szokott
komponálni!
– Életemben az egyik
legmeghatározóbb dolog a
zene. Ötéves korom óta folyamatosan zenélek, és ezt
sosem adtam le, mindig képeztem magam! Két évig jártam magánórákra énekelni a színművészeti
főiskolára. Nagyon érdekelt a musical
szak, szerettem volna oda jelentkezni, de kiderült,
hogy allergiás vagyok a kutya-, macskaszőrre,
poratkára és 14 féle növényre, így nem volt érdemes ilyen irányban gondolkodnom. Később az
ének-gitár előadói vizsgát Budapesten, az Országos Szórakoztató Központban tettem le. Alapos
számonkérés volt, 60 dalt kellett tudni gitározni,
énekelni, és emellett zeneelméleti ismereteimről is
számot kellett adnom.
Zeneszerzés? Inkább csak alkalmakra szoktam
komponálni, mint most legutóbb szeptemberben
is. Gyakran kérik, énekeljek el vagy játsszak egy
odaillő dallamot, csak nem mindig találok megfelelőt, ezért olykor egyszerűbb ha magam komponálok. Pl. a Délegyházi Napok megnyitóján minden egyes alkalommal elhangzik az a kürtszóló,
amit én írtam azért, hogy legyen egy nyitánya a falunapoknak. Orgona darabot komponáltam Balogh László tiszteletes úr beiktatásának 10. évfordulójára. Sok olyan dal van amit írtam, bár ezek
nincsenek összegyűjtve. Szeretek ezzel foglalkozni, mert örömmel tölt el.
– Van-e még valami a tevékenységei közt ami
nagyon kedves Önnek?
– Igen, Délegyházán a Kölcsey Kórus, melynek
immár 12 éve vagyok a vezetője. Elmondhatom,
hogy a tagok nagyon összetartóak, lelkesek, minden egyes próbára pontosan jönnek. Várják, hogy
megérkezzem, várják, hogy énekeljünk egyet. A
kórust nem is annyira a zene tudománya, mint inkább a zene szeretete és az éneklés felemelő ereje
tartja össze. Sokszor ez önmagában többet számít

mint minden egyéb más. Minden kórusvezető
ilyen közösséget szeretne magáénak tudni! Nagyon szeretek velük dolgozni és ez a szeretet kölcsönös, hiszen olyan eredményeket érünk el, melyekre joggal lehetünk büszkék. Pl. a dabasi 2010es Népzenei Találkozón térségi kiváló, 2011-ben az
országos dabasi Népzenei Találkozón országos
arany minősítést kaptunk. Idén Délegyházán a falunapon közösségi munkánkért a kórust elismerésben részesítették, valamint a Megyei Kórusgyűjteményben, ahol a Pest megyében szereplő összes
kórust összegyűjtötték, jegyezve vagyunk.
Jómagam személyesen is nagy elismerésben részesültem, mert 2009-ben Délegyháza Tiszteletbeli Polgára címmel adományozott meg a község.
– Gratulálok! Ezek nagyon szép elismerések,
de mi mégsem tudtunk mindezekről.
– Szeretek csöndben lenni és dolgozni, a magam örömére… Valahol egy picit el is titkolom,
ami az enyém, amit tudok, mert nem akarom,
hogy azt mondják rám: már megint dicsekszik…
Nagy probléma, hogy az embereknek nincs is igénye a szépre, a jóra. Olyan dolgok váltak értékké
ebben a mai világban, amik csak anyagi, földi értékek. Arra már nem is jut idő, hogy az ismerőseinkkel leüljünk egy kávéra beszélgetni, esetleg megkérdezzük tőlük hogy „Hogy vagytok?” Ha nem is
kerülünk egymáshoz közel, de érdemes lenne azt
feltételezni a másikról, hogy Ő nem rossz ember!
Sajnos ma már nem ez a megszokott… Talán épp
emiatt szeretek magamnak zenélni és bizonyos
közösségekben lenni és megmaradni ott ahol vagyok, mert nem akarok váltani (együtt a férjemmel, gyermekemmel, a templomban az orgonálással, a kórussal)!
Vannak nehezebb időszakok is, mikor nincs
kedvem elindulni, mert szívesebben maradnék a
családommal, de a Teremtő valahol biztosan azt
szeretné, hogy én a templomban ott legyek. És én
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is azt érzem, hogy ott a helyem, mert mikor megérkezem és játszom, olyan
szintű nyugalom tölt el, és annyira oda tudok koncentrálni. Az Isten dicsőítésére fordított időt tőle többszörösen visszakapom.
– Az amit csinál, az istentiszteleteken való szolgálat vasárnapról vasárnapra, a szerda esti kóruspróbák, a fellépések csak úgy megvalósíthatók, ha egy biztos hátteret, támogatást tudhat maga mögött.
– Igen, ez így is van! Az, hogy én eddig jutottam, a zenével foglalkozhatom
és ennyire szeretem, egyrészt a zenetanáromnak köszönhetem, másrészt a
szüleimnek, akik évről évre vittek és ott voltak és mindig mindenben támo-

Sok szeretettel hívjuk és várjuk
Önt és kedves családját adventi zenés áhítatunkra,
melyen az érsekcsanádi

Ökumenikus
„ Összhang ”
Kór us

lesz vendégünk
2011. december 11-én (vasárnap) 16 órakor
a dömsödi Baptista Imaházban.
A belépés ingyenes!

Karácsonyhoz közeledve szeretném közreadni a Dömsödi Református Gyülekezet 2008-as Mécses című hírmondójának adventi számában megjelent gondolatokat.

KARÁCSONYI SZERETETHIMNUSZ

„Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet,
nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített
asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem
használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet
barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak és útban tudnak lenni. A szeretet
nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De A SZERETET AJÁNDÉKA MEGMARAD.”
Ismeretlen szerző
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gattak. Mostanság pedig a férjem, a gyermekem, a kis családom akik elviselik, hogy elmegyek és nem vagyok otthon. Az elismerések, a kitüntetések épp
annyira az ő érdemük is mint az enyém!
– Kedves Hermina, remélem, hogy sokszor hallhatjuk énekelni és zenélni itt Dömsödön!
Kívánok Önnek és családjának, valamint a Hírnök olvasóinak Áldott
Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Esztendőt!
-V.I.-

Mûvészeti napok megnyitó
a „zeneiskolában”...

Évtizedes hagyomány, hogy a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minden ősszel megrendezi a Dömsödi Művészeti Napokat. Az iskola munkatársai az itt tanuló diákokkal közösen készülnek az
eseményre. Színes programokkal, produkciókkal kedveskednek vendégeiknek.
Az iskola családias hangulatú kamaraterme adott otthont az ünnepélyes megnyitónak. Bencze István polgármester úr méltatta az itt folyó
oktatás magas színvonalát, s kiemelte annak szükségességét, hogy a
ma ifjúságának tanulni, művelni kell a zenét, a művészetet. Köszöntőjében kitért településünk gazdasági gondjaira, de leszögezte, hogy ezt
az állapotot túl kell élni, művészeti iskola pedig a jövőben is lesz és
működni fog.
Az intézmény 20 éves jubileumi fennállása alkalmából DEZSŐ
LAJOS-ról, az intézmény névadójáról Köntös Ágnes igazgatónő és
Balogh László Levente dabi református lelkipásztor tartott rövid
megemlékezést.
DEZSŐ LAJOS 1888-ban született Szentgálon.

„A Pápai Állami Tanítóképzőben szerezte oklevelét 1906-ban. Még
ebben az esztendőben kezdte meg tanítói működését Noszlopon, ahol
120 gyermeket tanított. 1908-ban megnősült, négy gyermeke született.
1927. szeptember 7-én jött Dömsödre, Szűcs Lajos utódaként. A község egyik kulturális vezetője volt, dalárdát, zenekart vezetett, és dalszerzői tevékenységet is folytatott. Művei közül különösen népszerű Petőfi
Sándor: Piroslik már a fákon a levél c. versének zenei feldolgozása.
Jól érezte magát az ifjúság körében, szívesen vett részt az iskolai rendezvényeken. Kritikus magatartásával nemcsak a gyermekekre, hanem
a felnőttekre is hatást gyakorolt.
1969. október 31-én hunyt el Dömsödön.”
Műsort adtak az iskola növendékei, valamint Hegedűs István tanár
úr, az intézmény volt igazgatója.
A megnyitó ünnepségen Hegedűs tanár úr lelkesen kísérte zongorán
az ifjú zenészpalántákat. Kicsik és nagyok, klarinéton, zongorán, gitáron és trombitán örömmel játszottak.
A muzsika csodálatos dolog, annak is aki komponálja, annak is aki
előadja és annak is aki hallgatja!
-V.I.-
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November 5-én a társastáncos növendékek a
Tökfesztiválon léptek föl.
November 25-én a Dömsödi Művészeti Napok megnyitóját tartottuk a zeneiskola épületében. A rendezvényen Bencze István polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd a zeneiskolások műsora következett. Iskolánk idén 20
éves, így megemlékeztünk névadónkról, Dezső
Lajosról is. Balogh László Levente református
lelkipásztor a családjának Dezső Lajoshoz fűződő viszonyáról beszélt, majd Hegedűs István,
iskolánk volt igazgatója adta elő Liszt Ferenc
Funerailles c. művét.
Az est befejezéseképpen a szülők által hozott
finom süteményekkel és teával kedveskedtünk
vendégeinknek.
Másnap, november 26-án néptánc és társastánc tanszakos növendékeink tartottak bemutatót. Köszöntőt mondott Varsányi Antal alpolgármester úr. A néptáncosokat Bagi Ferenc, a társastáncosokat Mihó Diána pedagógus készítette

fel. A táncok mellett Csikósné Jutka, Csikós
Zsuzsi és Nagy Sebastian énekeltek nekünk. A
műsor befejezéseként a társastáncosok leptek
meg bennünket különleges táncukkal. A galérián Liszt Ferenc életét bemutató tablókat állított
ki a művelődési ház.
A harapnivalóról a szülők és gyermekek gondoskodtak: szombaton délelőtt elkészítették a
sok szendvicset, hozták a finomabbnál finomabb süteményeket. A teljesség igénye nélkül
szeretnénk felsorolni a neveket és megköszönni
az alábbiakban azoknak a személyeknek és
szervezeteknek, akik segítséget nyújtottak iskolánknak abban, hogy a XI. Dömsödi Művészeti
Napokat ismételten megtarthattuk.
Köszönjük a segítséget:
Klszák Tamás polgárőrparancsnok és a Dömsödi Polgárőrség, Fekete Lászlóné, Fekete
László, Szabó Pálné, Gecző Andrea, Mendi Erika, Tóthné Ispán Ilona, Gerenday Éva, Radványi Patrik, Nagy Tímea, Faragóné Pádár Tün-

de, Ispán Karina, Nagy László, Bene Jánosné,
Jancsó Attiláné, Jancsó Anna Henrietta, Kolompár Péter, Lengvárszki Gabriella, Galambos
Ágnes.

Tombola, zsákbamacska felajánlások:
Dömsödről:
VAS ÉS FÉMHULLADÉK KFT., Kolompár
Lajos és családja, Csiszárné Kinga és családja,
Mészáros Miklósné Manyika, Babittyné Mé-

száros Györgyi, Paletta Center (Telefonos Bolt,
Átrium Üzletház), Picard Ancsa („Holisztikus”
kozmetika, Átrium Üzletház), 4 Hegyi Kft.,
CULKA BIOBOLTJA (Átrium Üzletház),
Szűcsné Laczi Erika Drogéria, Kovács Zoltánné Papír-Írószer, Surda Boltja, Perger János
Barkács- és festékbolt, Havasi István Kutyamacskaeledel, Madarász üzletház, Mara – fehérneműbolt, Pozsár Móni – fodrászat, a „Még
1000 Év Dömsödért” Egyesület Közhasznú
Szervezet, Lila virágbolt, Perger Éva, ifj. Pék
János és családja, Rüsics István, dr. Katona Ágnes, Mihó Diána, Fogadó a hat testvérhez, Burján Hentesüzlet, Frank és TSA. BT. – Canol
(Csinos Zoltán, Frank József), Szikvíz Üzem –
Baranya Csaba, Fábiánné Cser Ilona, Sipos Söröző (Siposné Csécs Zsuzsanna), Bélavári Tibor, Gyiviné Székely Ildikó, Varga Anikó és
családja, Szűcsné Surnyák Diána.
Kiskunlacházáról:
Juli Élelmiszer Vegyesbolt, Tóth László Vasés Műszaki Bolt, Noske Virágkertészet, Sárga
Üzletház Tapétabolt, Edit Szépségszalon.
…és nem utolsósorban köszönjük a Kedves
Szülők sütemény- és hidegtál-felajánlásait.
A Művészeti Iskola pedagógusai
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Mézesbábos meghívó

Az idén is, hagyományunkhoz híven, újra
megrendezzük az adventi
mézeskalács-készítő
versenyt, melyre szeretettel
várunk minden közösséget,
minden gyermek, szülő,
nagyszülő munkáját. A kész
alkotásokat 2011. december
15-én délután 16-ig lehet
leadni az OMK-ban.

Édesanyánkat

GÁBOR SÁNDORNÉT

80. születésnapja alkalmából
sok szeretettel köszöntjük.

Gyermekei, unokái

2011. december 16-án
délután 16,30-kor
vásárral egybekötött
kiállítás lesz, ahol a
Didergő király c. mesejáték
is bemutatásra kerül.
Szeretettel várunk
minden kedves résztvevőt
és látogatót.

ADVENT A KISHERCEG GYEREKHÁZBAN
A Gyerekház adventi készülődése 2011. november 25-én kezdődött.
Már eddig is nagy volt az érdeklődés a gyerekek és anyukák részéről, amit
örömmel láttunk, hiszen a karácsonyvárás és készülődés hangulata, emlékei egész életükre meghatározzák majd a gyerekek karácsonyhoz fűződő
viszonyát. Nagyon jó alkalom, hiszen adni éppen olyan jó érzés, mint
kapni, bármilyen közhelyszerű is. A végeláthatatlan vásárlások, drága
ajándékok helyett készítsünk mi magunk apró figyelmességeket, süteményeket, kis meglepetéseket, és mellé csomagolás helyett empátiát, toleranciát, önzetlenséget, melegséget és békét.
Ebben a szellemben készültek néhány kellékkel és jó ötlettel a díszes
adventi koszorúk, amit mindenki hazavihetett.

Itt szeretnénk megköszönni az adományokat mindenkinek, akik segítették a családokat, illetve a segítséget azoknak, akik nekünk segítettek.
Néhány decemberi programunk, amelyekre mindenkit szeretettel várunk!
12. 06. Nyílt nap a Gyerekházban a Mikulás jegyében
Betekintést nyerhetnek a Gyerekház mindennapjaiba. A gyerekeket ugrálóvár, kreatív sarok várja (a rendszeresen bejárókat a
Mikulás megajándékozza).
12. 08. Jászol megtekintése a Petőfi Múzeumban
12. 09. Karácsonyfadíszek készítése
12. 16. Bejglisütő verseny
12. 19. Gyerekház karácsonyfájának díszítése egész héten a kicsikkel
és szüleikkel
12. 22. Gyerekház karácsonya (a rendszeresen bejárókat a Jézuska
megajándékozza)
12. 30. Gyerekház szilvesztere (mókás szilveszteri dekorációk készítése a gyerekekkel és szüleikkel)
Nagyon
boldog
karácsonyt
kívánunk
mindenkinek!
A Gyerekház
csapata
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Gondolatok a könyvtár idei évérõl

Erre az évre visszatekintve úgy gondolom, a könyvtár eredményes időszakot zárt.
A könyvtárunk részt vett a Nemzeti Kulturális Alap által
meghirdetett Márai Pályázaton, ahol 400.000 Ft értékben
nyertünk könyveket, amelyből 200.000 Ft-ot szakkönyvekre,
200.000 Ft-ot szépirodalmi könyvekre költhetünk. Sikeresen
pályáztunk az érdekeltségnövelő támogatásra is, ahol 168.000
Ft-ot sikerült nyerni.
Ezek a pályázatok azért voltak nagyon fontosak, mert ezzel ki
tudtuk egészíteni éves költségvetésünket, amely a megszorítások
miatt zárolva lett. Így olvasóink sem érezték meg a drasztikus
könyvhiányt, amelyet a beszerzés leállítása egyébként okozott
volna. A könyvtár állománya még rengeteg ajándék könyvvel is
bővült, amelyet a dömsödi lakosok ajándékoztak nekünk, és amelyet olvasóink nevében is ezúton szeretnék megköszönni.

Ismét képzőművészeti kiállítás a könyvtárban!
2011 novemberétől tekinthetik meg

SZIMONIDESZ-KOVÁCS HAJNALKA

alkotó kiállítását.
A festmények meleg színeikkel igazi hangulatot
teremtenek a könyvtárban.
A képeket bátran ajánljuk megvásárlásra
akár karácsonyi ajándékként is.
A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében,
2012. január 31-ig.

A jövő évben is bizalommal várjuk az olvasóinkat, és reméljük,
az elkövetkező év már kedvezőbb lehetőségeket tartogat számunkra. Ezúton szeretném megköszönni Dömsöd Nagyközség
Polgármesterének és Önkormányzatának, hogy intézményünket
ebben a nehéz időszakban is a megtartás szándékával támogatták.
Magam és munkatársaim nevében minden kedves olvasónknak
és dömsödi lakosnak
Áldott, békés karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Összeállította:

Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető

Õ S Z I „ B AT Y U S ” K I R Á N D U L Á S

2011. november 3-án a Nagyközségi Könyvtár és a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival közösen egy
őszi kiránduló napot szerveztünk.
A nap célja az volt, hogy a gyerekeket közel
hozzuk a természethez, az állatokhoz az erdőhöz, a mezőhöz. Olyan gyermek korosztályt
nevelünk, akit szinte már erőszakkal sem lehet
kimozdítani az őket mindenhol körülvevő gépek világából. Ennek a folyamatnak a következménye, hogy elidegenednek a természetes
környezettől, hiábavaló időtöltésnek titulálják a
szabadban történő egyszerű játékokat. Ezért
tartjuk fontosnak azt, hogy a gyermekekkel
kapcsolatban levő intézmények és szervezetek
fontosnak tartsák azt a célt, hogy visszavezessék a gyerekeket a természet által nyújtott környezetbe, ahol tanulják meg elfoglalni magukat, életük szinterein jelenjen meg az ott történő
hasznos tevékenység.
Ennek a jegyében szerveztük meg ezt a
napot.

Mi is történt ezen a napon?
A gyerekek beszámolóiból megtudhatjuk:

Egy élményekben gazdag játszónap története!
Egy hideg, borongós napon tartottuk meg az
őszi játszónapot.
Megérkezésünk után készítettünk egy-egy
papírsárkányt, és közben a könyvtárban is elfoglalhattuk magunkat.
Ezt követően finom szendvicsekkel leptek
meg minket, és utána indultunk játszani.
Mindenki izgatottan várta a számháborút,
melyet a Tatárhegyi erdőben tartottunk meg.
Kint nagyon hideg volt, de ezzel senki nem törődött. Felpattantunk a biciklikre és már tekertünk is! A számháború előtt az Ada néni telepére
tettük kerékpárjainkat, ittunk teát, majd elindultunk gyalog az erdőbe. A játék végül döntetlenre
végződött a lányok és a fiúk között.
Ezután a telepen lehetett lovagolni és
ijászkodni, majd visszatekertünk az OMK-ba.

Ott volt rengeteg finomság melyből ehettünk, és
egy torta is. Mindenki jól érezte magát, várjuk a
következő játszónapot is!
Köszönjük szépen Ági és Ada néninek, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
dolgozóinak ezt az élményekben gazdag napot!
Hajdu Fanni 7. osztályos tanuló

Nagyon tetszett ez a nap, mert sok mindent
kipróbálhattam, például lovaglás, íjászkodás és
még papírsárkányt is készítettem. Az időjárás
nem nagyon kedvezett, de ennek ellenére nagyon jól éreztem magam. Remélem, jövőre is
lesz egy ilyen jó nap az őszi szünetben, amikor
találkozunk.
Pék Bianka 4. osztályos tanuló
November 4-én meghívást kaptam a könyvtárba. A meghívás egy játéknapról szólt. Először
elbicikliztünk a vastelephez, és utána elsétáltunk a Tatárhegyi erdőbe. Ott számháborúztunk, majd visszamentünk a vastelepre. Íjász-
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Számomra az őszi szünet legemlékezetesebb
eseménye volt a batyus buli. Reggel finom, frissensült sütivel vártak minket Ági néni, Piroska
néni és segítőik a könyvtárban. Sorban érkeztek
a nagyfiúk és nagylányok, a kisebbeket szüleik
kísérték.
Reggelire szendvicset kaptunk. Utána kibicikliztünk Ada néni telepére. Ott rengeteg mindent csináltunk: számháborúztunk, lovagoltunk
pónikon, íjászkodtunk. A játékokba Ada néni is
beszállt. Nekem a lovaglás tetszett a legjobban,
a kicsi póni állandóan követte a nagyot. Visszamentünk a könyvtárba, ahol sárkányt készítettünk, amit eregetni is tudtunk, volt aki társasjátékon játszott. Remélem, jövőre is lesz batyus
buli, én ott leszek!
Vella Fruzsina 3. osztályos tanuló

kodtunk, lovagoltunk és kecskét fejtünk. Szerintem nagyon jó volt ez a nap.
Perger Balázs 5. osztályos tanuló
Kigyalogoltunk a Tatárhegyi erdőbe, amikor
odaértünk fiú és lány csapatot alkotva számháborúztunk. A hideg ellenére nagyon jól éreztük
magunkat. Miután kitomboltuk magunkat, viszszamentünk Andi nénihez a vastelepre. A vastelepen íjászkodtunk, lovagoltunk. Ezután visszamentünk az OMK-ba és ott megettük a macitortát, amit a két csapat nyert. Köszönjük Ági
néniéknek ezt a napot, hogy megszervezték, nagyon jól éreztük magunkat.
Sass Nikolett 7. osztályos tanuló
Az őszi szünetben a községi könyvtár szervezésében újra egy izgalmas, érdekes napot tölthettünk el. Mindenki Ági nénije, Ada néni, Joli és
Anita néni segítségével, irányításával egy igazi

nomád napot tudhattunk magunkénak. Reggel
barkácsoltuk, papírsárkányt készítettünk vagy kinek mi sikerült éppen. Tízóraira finom szalámis
szendvicseket készítettek nekünk. Miután jóllaktunk, biciklire pattantunk és az Ada néni vezette
telephelyre mentünk. Onnan tovább gyalog mentünk a Tatárhegyi erdőbe. Jó hideg, szeles idő
volt, de a számháborúban kimelegedtünk. A lányok nyerték a küzdelmet. Kísérőink meleg, finom teával kínáltak bennünket, bizony jólesett!
Lovagoltunk, íjászkodtunk. Hát ezek mindig jólesnek, kár hogy ritkán adódik rá alkalmunk. Kora
délután visszaérkeztünk a könyvtárba, szendvicset és finom süteményeket ehettünk. A maradék
időt mindenki saját kedvére való dologgal tölthette. Nagyon köszönjük minden kedves kísérőnknek a fáradságukat, kedvességüket! Jó volt
együtt lenni, máskor is szívesen megyünk el!
Szűcs Viktória és Szűcs Gergely 6. és 7.
osztályos tanulók

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
Békés karácsonyt mindenkinek!”
Horváth Attila

ÜNNEPI ZÁRVA TARTÁS!
Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár

2011. december 19. – 2012. január 1-jén zárva lesz.
Nyitás: 2012. január 2-án.

Minden kedves látogatónknak

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

Véleményem szerint remek volt ez az őszi
szüneti kirándulás, a hangulat is jó volt, meg persze meg kell hogy említsem a társaságot is. Tetszett az íjászkodás, a számháború, és persze a biciklizés is. Remélem hogy máskor is szerveznek
nekünk ehhez hasonló programokat.
Tabajdi Lajos 7. osztályos tanuló
Nagyon jól éreztem magam. Remek programok voltak. Nekem a számháború és az íjászat tetszett a legjobban, de persze minden nagyon jó volt. Én úgy láttam, hogy mindenki
remekül érezte magát, és remélem, lesz még
ilyen lehetőség.
Perger Benjámin 7. osztályos tanuló
A könyvtár munkatársai megköszönik a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársainak a sikeres együttműködést. Reméljük, a jövőben is együtt fogunk dolgozni.
Összeállította:
Markóné Zöldág Ágnes – Szabó Andrea

Felhívás

Megkérnék mindenkit, aki emlékszik vagy ismerte nagyszüleimet –
Marjay Gyula, Marjay Gyuláné (szül.:
Kiss Mária), a Kossuth L. úti teherautós mérleg melletti házban – és van
esetleg története amit elmesélne, azt
hálásan fogadnám. Hasonlóan, ha
édesanyám – Antal Tiborné (szül.:
Marjay Mária), aki 3 éve halt meg –
volt barátnője, iskolatársa jelentkezne
és mesélne a régi időkről.
Köszönettel:

Antal Tibor
telefon: 06-20-951-5956
illetve: tibor.antal@cic.hu
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A keresztrejtvény
november havi
nyertese
Wágner László.

Nyereményét a
Célpont(y) Horgász
Szaküzletben veheti át.
Gratulálunk a helyes
megfejtõnek.

Kamilla rendelõ

Reumatológia:

hétfő 14 – 18 h-ig

Ortopédia:

péntek 12 – 17-ig

Fül-orr-gégészet: szerda 13 – 16-ig

Bőrgyógyászat: egyeztetés alatt

Bejelentkezés:
tel.: 24-434-393
06-30-655-3701

Cím: Dömsöd, Kossuth L. u. 102.
A Sarok Gyógyszertár mellett.

P RO G R A M O K A Z
O M K - BA N
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyűjteményéből.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály.
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái 18.00 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk
minden vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
kéthetente hétfőnként 18.00-tól.
NYUGDÍJAS KLUB
kéthetente.
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Kilófaló közönségtalálkozó Dömsödön
2011. 11. 11-én, e különleges dátumon egy különleges vendége volt helyi iskolánknak Szoó Judit személyében. Judit 15 éven át itt közöttünk élt
Dömsödön, majd házasságkötése és családalapítása után elköltözött, de a
gyökerek visszahozták ezen a péntek estén egy találkozóra. Egy találkozóra közötte és szimpatizánsai, követői között az egészséges, cukormentes élet megteremtése és fenntartása végett.
Judit egy átlagos háziasszony, 3 tündéri gyermek édesanyja, és 2 évvel
ezelőtt + 28 kiló kevésbé büszke tulajdonosa. A tükörbe nézve jött az elhatározás, le akart fogyni. De nemcsak lefogyni, hanem súlyát megőrizve
fogyni. Mindezt az otthonról magával hozott, megszokott ízek és ételek
megtartásával. Kigondolt, kikísérletezett otthoni konyhájában egy olyan
új módszert a fogyókúrázók és cukorbetegek részére, mely nem jár együtt
önsanyargatással. És a dolog kezdett működni, Judit egyre több visszajelzést kapott már nemcsak a szoros hozzátartozóktól, hanem egyre bővülő
internetes rajongótáborától. Mindezek hatására megszületett első könyve,
a Kilófaló sütemények 0-24 óráig, melyet további 4 újabb könyv követett.
Ezen a novemberi közönségtalálkozón voltunk olyan szerencsések páran,
akik ott voltunk, hogy szinte még melegen, frissen a nyomdából érkező
legújabb könyvet is a kezünkbe vehettük és belelapozhattunk. A legfrissebb kiadvány a legfiatalabbakat szólítja meg egy kis közös meseolvasásra, verselésre és sütögetésre közösen anyával. Sajnos egyre több az elhízott, túlsúlyos gyerek, és Judit úgy gondolta, hogy még csírájában kell
megfogni a baj okát. Így született meg a Kilófaló meseszakácsköyv, melyet bátran ajánlok kisgyermekes anyukáknak. Saját tapasztalatból tudom, hogy a sok vers (melyekért köszönet Bujáki Líviának, aki szintén
dömsödi származású), az igényesen illusztrált mese mellett megtalálható
receptek a kicsik kedvence lesz. A közönségtalálkozó estéjén részesei lehettünk még egy nagyszerű dolognak – azon kívül, hogy Judit férje és
gyermekei finomabbnál finomabb kóstolókat kínáltak nekünk. Gyártásra
kerültek Judit kilófaló lisztkeverékei, melyeket a találkozó alkalmával mi
magunk is szemrevételezhettünk. Ez egy olyan lisztkeverék család, amit
Judit maga kísérletezett ki, hogy fogyás, majd testsúlymegtartás szempontjából a legideálisabb összetétel legyen.
A találkozó végén lehetőség nyílt Judittal való személyes beszélgetésekre, szívesen osztotta meg tapasztalatait, ötleteit a megjelentekkel. Nem
voltak nagy szavak arról, hogy 1 hónap alatt hogyan fogunk mozgás és
életmódváltás nélkül mégis lefogyni 20 kilót. Őszinte vallomás volt csak
egy anno elkeseredett fiatal nő életéről, aki erőt vett magán, változtatni
akart, mértékletességre intette magát és kigondolt egy remek módszert,

Sokan voltak kíváncsiak a könyvbemutatóra

ami nála működött, működik, és ezt megosztotta velünk is. Mi döntjük el,
hogy élünk-e a lehetőséggel és olyan kiegyensúlyozottak leszünk-e mint
ő, vagy bújjuk a sok ócska reklámot a neten, az újságok végén a csodakapszulákról, amikkel 1 hónap alatt bomba alakunk lesz.
Én magam gyerekkora óta ismerem Juditot, tudom min ment keresztül, és tudom, látom mit ért el. Ez meggyőzőbb mindennél. Ezért ajánlom mindenki figyelmébe bátran Judit internetes oldalát illetve a könyveit, amikben nemcsak receptek találhatók, hanem életvezetési ötletek,
életmód-változtatással kapcsolatos tanácsok maga a szerző saját gondolataival.
A receptekhez szükséges alapanyagok a dömsödi bioboltban Morvai
Andiéknál kaphatók.
A dömsödi közönségtalálkozó megszervezéséért köszönet Pozsár
Józsefné Erzsike néninek és Morvai Andinak, aki a biobolt kínálatát felsorakoztatta nekünk, lehetőséget teremtve ezzel a termékek azonnali megismeréséhez.
Továbbá hatalmas köszönet Juditnak amiért „hazatalált” és elhozta ezt
a remek módszert nekünk.
Íme, néhány fénykép a közönségtalálkozóról:
Burján Katalin

Szoó Judit, a Kilófaló könyvek szerzője, a könyvek kiadója és
Pozsár Józsefné Erzsike néni, a találkozó megszervezője a képen

A Kilófaló család
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Dömsöd területén az eltelt egy hónapban történt közlekedési ügyekről
Október 22-én
09.10 órakor egy
ráckevei férfi haladt
a személygépkocsijával az 51-es úton Kiskunlacháza irányából Dömsöd irányába. Későn
vette észre, hogy egy budapesti XVII. kerületi
lakos a személygépkocsijával forgalmi okok
miatt áll az úttesten, és már hiába fékezett, nekiütközött a járműnek. Kb. 500.000 Ft kár keletkezett a két járműben, és másfél órára az
51-es úton félpályára kellett a forgalmat korlátozni. November 05-én 09.30 óra körüli időben az Árpád úton közlekedett egy apaji fiatalember a kerékpárjával a Kunszentmiklósi
utca irányába. A kereszteződéshez érve a kihelyezett Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elhaladási elsőbbséget a
Kunszentmiklósi úton közlekedő tassi illetőségű férfi által vezetett személygépkocsinak
és összeütköztek. Személyi sérülés nem történt. November 07-én Dömsöd – Kiskunlacháza között egy kalocsai hölgy a reggeli
órákban elütött egy az úttesten átrohanó őzet.
Sem büntető, sem szabálysértési eljárás nem
lesz a balesetből.
Kisebb súlyú cselekményekről
Október 23-án a Dunavecsei úton intézkedett a rendőrjárőr családi botránynál, november 06-án az esti órákban pedig a Jókai utcában. Mindig a férj a hibás, mindig az ital az ok,
és van szerelmi háromszög. Az intézkedő
rendőrök a lehető legnagyobb toleranciával
kezelik a dolgot, de szükséges lenne az állampolgárok egymás iránti türelme és tisztelete is.
4 ügyben intézkedtünk Dömsödön objektív
felelősség terén, 3 biztonsági öv és egy gyorshajtás volt a cselekmény.
Dömsödi bűnügyek…
Október 22-24. közötti időben a Szabadság
utcában egy családi ház melléképületébe lakatlevágás módszerével törtek be, és onnan
hosszabbító kábeleket és réz idomokat loptak
el. Megrongáltak 3 földelő rudat, és vezetékeket, sarukat loptak el a dömsödi vasútállomáson október 16-án észlelt körülmények között.
Csónakmotort és horgászfelszereléseket tulajdonított el ismeretlen elkövető a Napos parton
egy hétvégi ház melléképületéből lakatlevágás módszerével október végén. Egy vízórát
loptak el október 27-re virradóra a Petőfi úti
családi ház vízóra aknájából. November elején betörtek az Attila utcában egy hétvégi házba, és onnan mikrosütőt, hősugárzót és

fűszegélynyírót loptak. November 06-án
13.00 órakor a Kossuth utca és Szabadság utca sarkán a vegyesbolt kamerája rögzítette,
hogy a vevő elejtette a bolt előtt a pénztárcáját, de mire leesett volna, már el is kapta egy
ismeretlen tolvaj. Úgy szokták mondani, hogy
hiába esett le, a földön már nem koppant, mert
valaki rátalált azonnal. Nagy mennyiségben
volt benne készpénz, de a kamera felvételeit
visszanézve sikerült beazonosítani a becstelen
megtalálót. Megjelentünk a lakásán, előállításra és házkutatásra került sor, a pénz kb. negyede megkerült, azt jogos tulajdonosának
visszaszolgáltattuk. Folyik az eljárás az alkalmi tolvaj ellen.

Október 31-én 16.30 óra körül a Tassi úton
a benzinkúton nyitott állapotban parkoló személygépkocsiból mobiltelefont lopott el ismeretlen elkövető. November 06-án a Tókertben
két nő erősen összevitatkozott, majd egymásnak estek és hatalmas zűrzavar keletkezett. Az
intézkedő rendőrök határozottan véget vetettek az incidensnek és előállításra kerültek a
garázda személyek. Jelenleg több gyanúsított
is van az ügyben, és a Dömsöd tókerti részen
megerősített szolgálatot láttunk el, hogy megelőzzük a nagyobb bajt. Jobb lenne, ha a két
család megbékélne a helyzettel és egymással,
mert a viszálykodás nem vezet semmi jóra…
November 14-én reggel 08.00 órakor egy
dömsödi férfit fogott el a KMB-s, aki a Középső Dunaparton egy olyan hétvégi ház udvarán tartózkodott, ami éppen fel volt törve…
Az elfogott kriminális személy állítása szerint
csak tűzifát keresett, folyik ellene az eljárás és
igyekszünk bűnösségét bizonyítani…
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, 06-24-518-690, 06-20444-1268
Szabó Sándor r. alezredes
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Ünnepekre való készülõdés, de (nem) mindegy
milyen áron?!

Az ünnepekre való készülődés mindenkinek
nagy öröm, azonban ekkor se feledkezzünk meg
értékeink védelméről.
Erre tekintettel, kérjük, fogadják meg jó tanácsainkat,
vásárlás alkalmával:
• A parkolóhely kiválasztása alkalmával az elsődleges szempont ne a bejárat közelsége, hanem a
parkolóhely és az odavezető út megvilágítása legyen.
• Fontos, hogy semmit ne hagyjunk a gépkocsi
utasterében, illetve a már megvásárolt értékeket
rögtön a csomagtartóba pakoljuk.
• Vásárláshoz csak azt vigyük magunkkal, amire
feltétlenül szükségünk van.
• A bevásárlókocsikat általában meghatározott
pénzérmével lehet a tárolóból elhozni, ezért már
otthon készítsük be a megfelelő érmét. A parkolókban minket – pénzváltás céljából – megszólító idegen személyekkel szemben legyen meg
bennünk az egészséges bizalmatlanság, pénztárcánkba rajtunk kívül ne nyúljon senki bele!
• Vásárlás alkalmával a bevásárlókocsin ne hagyjuk őrizetlenül táskánkat, kabátunkat a benne lévő értékekkel, a vásárlásra szánt pénzösszeggel!
• A megvásárolt termékeket megfelelő körültekintéssel pakoljuk be személygépkocsinkba.
Miután bepakoltunk, zárjuk be járművünket és
úgy toljuk vissza a bevásárlókocsit a helyére.
szórakozóhelyen:
• Fokozottan figyeljünk értékeinkre, ha tömegben
tartózkodunk!
• Semmiképpen ne tartsunk semmit a farzsebünkben, mert innen a legkönnyebb ellopni az értékeket.
• A zakónk, blézerünk, kabátunk zsebében ne legyen semmilyen érték ha levesszük, mert ettől a
pillanattól kezdve nem tudjuk megóvni, amit a
zsebében hagyunk.
• Ne tegyük le a táskánkat a földre és magunk
mellé, főleg ha egyedül vagyunk.
• Soha ne hagyjuk táskánkat, kabátunkat őrizetlenül, ha a mosdóba vagy levegőzni megyünk.
• Tartózkodjunk a szabálytalanságok elkövetésétől!
Akár családlátogatás alkalmából, vagy pihenés, szórakozás céljából hagyjuk el otthonunkat,
minden esetben és alkalommal gondoskodjunk
otthonunk biztonságáról. Zárjuk be a nyílászárókat, – amennyiben van – aktiváljuk riasztónkat.
Megbízható szomszédot kérjünk meg arra, hogy
figyeljen otthonunkra. Kapcsoljuk ki a csengőket,
alkalmazzunk időzített kapcsolót.
A pirotechnikai eszközöket (petárdák, tűzijátékok) csak a rendeltetésüknek megfelelően használjuk, betartva a jogszabályok által előírt idő és
helyi korlátokat!
Áldott, Békés Ünnepeket kívánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A 2012. évben induló rendõr szakképzésrõl

A rendőri hivatást választó érdeklődők jelentkezését várják a rendészeti szakközépiskolák! A 2012. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje: 2012. február 15.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési
egységcsomagot) az Országos Rendőr-főkapitányság (www.police.hu), rendészeti szakközépiskolák, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok honlapjáról lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekről
a rendészeti szakközépiskolák tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást.
Jelentkezni a következő szakközépiskolákban lehet:
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545, honlap: www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900 Körmend, Alkotmány út 5.
Telefon: 06-94/592-650, 06-94/592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék, honlap: www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.
Telefon: 06-62/559-557, honlap: www.szrszki.hu
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A jelentkezés feltételei:
– magyar állampolgár, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező olyan
személy, aki a magyar állampolgárságot legkésőbb a beíratkozásig megszerzi,
– jelentkezés évében 18. életévét betölti, de 35 évesnél nem idősebb,
– cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező
nagykorú, aki nem áll gondnokság alatt, és döntéséért jogi felelősséggel
tartozik),
– állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik,
– büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan (a Rendőrség a szolgálati törvény alapján csak olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi elvárásoknak megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempontból vizsgálják,
hogy a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e),
– közép- vagy emeltszintű érettségivel rendelkezik (vagy a képzés kezdetéig eredményes érettségi vizsgát tesz),
– vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához
szükséges vizsgálaton történő részvételét,
– elfogadja egyes alkotmányos jogainak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
szerinti korlátozását, amennyiben tanulmányai sikeres befejezése után
hivatásos állományba kerül,
– hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakóhelyi és családi körülményeinek illetve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak
előzetes vizsgálatához,
– vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó – szerződésben foglalt – követelményeik, kötelességek teljesítését,
– befizeti a jelentkezési adminisztrációs költséget (jelen felvételi eljárás
időszakában 5.000 Ft-ot).

TA L Á LTA M E G Y K É P E T

A felvételt Necsász Imréné kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre. A csoportkép a Gazdakör bejáratánál készült, 1950-ben. Ezek a fiatal dömsödi leányok gobelin varrótanfolyamra jártak. A varrókör Kocsis Bálinték villájában működött (az épület ma is áll a Duna-parton, jó állapotban van).
Jobbára azok jöttek ide, akik a nyolcadik osztály elvégzése után nem tanulhattak tovább, vagy nem tudtak elhelyezkedni. Különleges technikát tanított
meg a lányokkal Kocsis Bálintné Ilonka néni. Tű gobelineztek. Ezt a kézimunkát sokkal apróbb és lényegesen vékonabb fonállal kell hímezni, mint a
rendes gobelint. Kis finom tárgyakat, mint pl. pénztárcákat, tarsolyokat díszítettek ezzel a technikával, amit aztán el is tudtak adni. A tanfolyamot a Gazdakörben vizsga zárta, melynek ünnepélyes kereteit saját maguk szervezték meg. Itt készült a felvétel a vizsgázókról. Külön erre az alkalomra a lányok
a Csipkerózsika c. játékot adták elő. A forgatókönyvet id. Nyerges László (Kocsis Bálintné Ilonka néni testvére volt) írta és rendezte.
A felvételen:
Első sor: Szabó Juli; Kocsis Bálintné Ilonka
néni; Csizmadi Márta.
Második sor: Faragó Krisztina; Bugyi Ilona;
Jaksa Erzsi; Molnár Éva; Halász Kati; Gózon
Marika; Holemont Olgi.
Harmadik sor: Jakab Erzsi; Ács Etelka; Csizmadi Margit; Vég Eszter; Ács Piri.
Köszönjük a fényképet, és továbbra is várjuk
mindazok jelentkezését, akik úgy vélik, hogy a
családi albumban olyan kincsek vannak, melyeket szívesen megosztanának másokkal.
Elérhetőség: személyesen a Petőfi Emlékmúzeum nyitvatartási idejében, telefonon:
06-20-253-2589-es számon.
-V.I.-
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Kézilabda csapataink szezonkezdése bíztató

Megkezdték a 2011/2012-es szezont a dömsödi kézis lányok. Rövid
beszámolóm az első negyedév munkájáról és eredményeiről szól:
A szezont egy nagyon megerőltető, fáradságos edzőtáborral kezdték
a lányok Veszprémben. Most nagyon jó lenne abból a melegből, ami a
Cell Kupán volt, ahol szó szerint vérrel és verejtékkel harcoltak. Ezzel a
nemzetközi tornával kezdték az alapozást a lányok, ami nemcsak hazánk, de Európa egyik legnagyobb utánpótlás tornája. Nem tagadom,
voltak hullámvölgyek, voltak rosszul végződő mérkőzések, de mi erre a
tornára azért mentünk, hogy egy megfelelő terhelést kapva a lányok teljes erőbedobással kezdjék meg az alapozást az őszi szezonra. Összességében az ország NB I-es csapatainak utánpótlás műhelyei után közvetlenül ott végeztünk mi is, számos dicséretet kapva az ellenfelek edzőitől. És egy nagy riválisunkat, Gödöllő csapatát magunk mögött tudhattuk a végső eredményhirdetésnél, ahol büszkén lengettük Dömsöd zászlaját. (kép alul) Külön öröm volt számunkra, hogy a csapatunk edzője,
Balika Tímea saját felnőtt csapatával is indult a tornán, ahol ezüstérmesek lettek.

A bronzérmes U12-es csapat

A felkészülési torna után megrendezésre került itt Dömsödön már második alkalommal a Dömsöd Kupa. Itt a Béczi Jani vezette legfiatalabb
korosztályunk is elindult. Az egész hétvégés torna összességében pozitív
eredményeket hozott, és ezúton is köszönöm a maréknyi szurkolótábornak, aki buzdította a kislányokat. Mind a kis, mind a nagy csapat 3.,
bronzérmes helyen végzett!

Béczi János és az U10-es bronzérmes csapat

Az Erima Utánpótlás Bajnokságra való felkészülés következő állomása a Pest Megyei Gyermek Bajnokság, ahová 2 csapatot neveztünk. A legfiatalabb U10-es és az U12-es csapatot. Mindkét csapat 1
évvel idősebb korosztályban lett nevezve, így maximális terhelés
mellett folytak a mérkőzések. Az U12-es csapat számára már véget
ért a megmérettetés első köre, és 10 csapat közül a 4. továbbjutó helyen várják a folytatást. Az U10-es csapatnak még hátravan 1 fordulója, de már most elmondható róluk, hogy a kötelező mérkőzéseket
megnyerték, és nem vallottak szégyent a vesztett meccseken sem.
Kitartóan végigküzdötték az idősebb csapatok elleni mérkőzéseket,
nem adták fel, és mire saját korosztályban tudnak játszani majd az
utánpótlás bajnokságban, ennek meglesz a gyümölcse. A nagylányoknak is fáradságos meccseik voltak, 2 fordulót úgy játszottak végig, hogy 4-4 mérkőzést játszottak egymás után, de nem tört meg a
lendületük. Sajnos 2 kulcsjátékos nélkül kellett játszaniuk, mert 2
nagylányunk egészségügyi okokból nem tudott játszani, de a szigetszentmiklósi vendégjátékosokkal kiegészült csapat hozta a tőlük elvárt formát.
Összegezve az elmúlt negyedévet nemcsak én, de az edzők is elégedettek a lányokkal, és nagyon bizakodóak az előttünk álló Erima
bajnokságot illetően. A várható itthoni mérkőzésekről a csapat facebookos oldalán, szórólapokon, plakátokon hírt adunk majd és várjuk
a szurkolókat, mert nagyon színvonalas, izgalmas mérkőzések
várhatók. Topynak és a focis fiúknak ezúton is köszönjük a lelkes
szurkolást, a mérkőzéseken való megjelenéseket, és a hazai rendezésű Mikulás Kupájukon mi is ott leszünk hogy buzdítsuk a fiúkat
majd. Mindent bele!!! Hajrá Dömsöd!!!
Az évvége, a karácsonyi ünnepek közeledtével ezúton szeretnék
köszönetet mondani a kézilabdás lányainknak az egész éves munkájukért. A következő évre hasonló szép sikereket kívánok nekik!
A csapat nevében pedig hatalmas köszönet és millió ölelés edzőinknek, Balika Tímeának és Béczi Jánosnak, a lányok szüleinek, a
csapat mellett álló szponzoroknak, támogatóknak és szurkoló szimpatizánsoknak, a vezetőségnek. Minden kedves sportbarátnak békés
ünnepeket!!!
Burján Katalin
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Focistáink a kiesés ellen küzdõk között

Kiskunlacháza : Dömsöd 1:1 (1:0)
Gyenge mérkőzésen büntetőből egyenlített Balázs István. A lacházi szurkolók hangosan vitatták
a 11-es jogosságát. Tény hogy nem minden esetben adják meg hasonló esetben a büntetőt, de véleményem szerint a kapus szabálytalankodott az
eset előtt. Nagyobb baj, hogy Zsolnai méltatlankodása, forrófejűsége miatt a kiállítás sorsára jutott.
Imre Ferenc játékvezető jól vezette a mérkőzést.
Dömsöd : Dabas-Gyón 3 : 0 (0:0)
Fontos győzelmet aratott csapatunk. A gólokat Végh, Király és Bóna lőtték.
Gyál : Dömsöd 1 : 0 (0:0)
A 80. percben kapott gól pecsételte meg sorsunkat.
Dömsöd : Tápiógyörgye 1 : 1 (0:1)
Dömsöd, 80 néző, játékvezető Kozma (Berkes, Kéri)
Dömsöd: Balázs I. – Turcsán T., Agócs L.,
Bóna I., Márkus N. – Király J., Dunai A., Faragó G., Zsolnai Z. – Végh G., Palotai Gy. (Balogh
V. 66. percben). Edző: Halász Gyula.
Tápiógyörgye: Boros – Szepes, Eszes Gy.,
Picikász, Miskolczi, Nagy, Eszes B., Csernus,
Sipos, Bódi, Dulcz. Csere: Kiss, Görbe, Szinok.
Edző: Viola Kálmán.

hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A tabella állása az őszi utolsó forduló után

csapat
Halásztelek FC
Ráckeve VAFC
Dabas-Gyón FC
Tápiógyörgye
Tápiómetáll-Tápiószele SE
Újhartyán ISE
Nagykáta SE
Szentmártonkáta SE
Taksony SE
Pereg SE
Legea-Gyál BKSE
Dömsödi SE
Délegyháza KSE
Hernád SE
Fer-Al-Ko Kiskunlacháza

M
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

GY
10
10
8
7
7
7
7
7
6
6
4
3
4
1
1

Az első félidőben egy kicsit szerencsésnek
mondható góllal szerzett vezetést a vendég
együttes Sipos Zsolt révén.
A második félidőben sokkal több helyzetet
dolgozott ki csapatunk, annak ellenére hogy a
játékvezető a 78. percben Bóna Imrét kiállította.
10 emberrel is sikerült az egyenlítés. A kapu
előtt kijátszott helyzet után ide-oda pattogott a
labda, végül Balogh Viktor helyezte a hálóba.
Jók: Agócs, Faragó, Zsolnai, és Bóna is jól
játszott a kiállításig.

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2011. év december hó

Már a múlt hónapban novemberben is vártuk
az áztató őszi esőt, mire már az egész őszön, sőt
a nyárutolján is nagy szükség lett volna, de sajnos a mai napig – most mikor e sorokat írom, november utolsó napjaiban – nem kaptunk az égi
áldásból. Sajnos azt kell megállapítanunk, hogy
a mezőgazdaságot a „közgazdasági aszály” is
sújtja. A mezőgazdaság termelési színvonala, a
mezőgazdaságban dolgozók anyagi, de főként
erkölcsi elismerése, tekintélye nagymértékben
visszaesett az utóbbi évtizedekben. Azt tudjuk,
hogy a mezőgazdasági termelésben résztvevők
aránya és a termelés részesedése nagymértékben
csökkent a fejlett nyugati országokhoz viszonyítva és az előző évtizedekhez képest. A rendszerváltás után a korszerű termelési feltételekkel
rendelkező mezőgazdasági nagyüzemeket, termelőszövetkezeteket, állami gazdaságokat leépítették, a termőföldterületeket szétaprózták,
sok munkahely megszűnt. Rövid vagy középtávon ez a politikai lépés talán jónak tűnt, de a fejlett nyugati mezőgazdasággal a későbbi időben,
főként az Európai Unióhoz való csatlakozás után
nem tudta érdekeit képviselni, és a piacok nagy

részét – ahova addig a magyar mezőgazdasági
termékek értékesítésre kerültek – elvesztette.
A mezőgazdasági, illetve a növénytermelési
munkák időszaka most decemberben már lezárult. Mint már az előzőekben írtam, a rendkívüli
száraz időjárás miatt az őszi vetésű növények, az
őszi kalászos gabonák és az őszi repce nagyon hiányosan, rosszul tudtak kikelni, sőt egy részük a
száraz földben ki sem tudott kelni. Most még nem
tudjuk, hogy a december milyen időjárást hoz, de
volt már rá példa, hogy a hó alatt tudott kikelni az
elvetett mag, tehát ha módunk van rá, még decemberben is vessünk. Sajnos azt kell megállapítanunk, hogy az őszi gabona és őszi repce terméskilátásai rendkívül rosszul indulnak, mivel nem
lesz meg a szükséges tőállomány. Az utóbbi napokban a televízió híradójában elmondták, hogy
országosan az őszi repce területnek csak a fele
kelt ki, ami nagy veszteség a termelőknek, mivel a
vetőmag, a drága talajmunka kárba veszett. Itt kell
elmondani, ha a mezőgazdasági termelők, gazdálkodók nem kapnak területalapú támogatást – ami
hektáronként az idén körülbelül negyvenezer forint, ami a gyengébb forint árfolyama miatt emel-

D
1
0
3
3
3
3
2
2
5
1
2
5
0
2
2

V
3
4
3
4
4
4
5
5
3
7
8
6
10
11
11

LG
43
41
40
28
26
29
30
19
27
19
21
16
23
19
13

KG
14
20
31
18
23
27
29
21
21
25
27
20
36
41
41

GK
29
21
9
10
3
2
1
-2
6
-6
-6
-4
-13
-22
-28
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P
31
30
27
24
24
24
23
23
23
19
14
14
12
5
5

Dömsöd : Tápiógyörgye 1:1
Dömsöd: Csaplár – Ispán, Pándi, Czégány,
Varga, Gyökeres, Hajlik, Márkus, Herczegh,
Sass, Simonidesz. Csere: Siket, Dudás, Izsák.
Edző: Gyökeres Gábor.
Gólszerző: Hajlik, ill. Seres.
Az ifi csapat a 9. helyen zárta az idényt 20
pontot szerezve.
Varsányi Antal
kedett – veszteséges lenne a növénytermelés. A
teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a nyugati
mezőgazdasági termelők még mindig több támogatást kapnak, és így versenyelőnyben vannak a
magyar termelőkkel szemben. A téli hónapok –
december, január, február – arra is alkalmasak,
hogy a lassan lezáruló év gazdálkodási tapasztalatait végiggondoljuk, és a jövő év termelési-gazdálkodási feladatait már ezen tapasztalatok figyelembevételével alakítsuk. Ezek után néhány gondolat a téli feladatokról. A betárolt termények (alma, burgonya stb.) minőségének megóvására fordítsunk nagy gondot. A lédús terményeket, gyümölcsöt, almát meg kell óvni a fagytól, de azért ne
tegyük túl meleg helyre sem (pl. kazán közelébe),
mert megfonnyad, vagy a burgonya kicsírázik. A
tároló hőmérséklete plusz négy fok között legyen,
fagymentes napokon ajánlatos szellőztetni.
A téli hónapokban végezhetjük el a kerti eszközök, szerszámok, kisgépek javítását. A nagyobb gépeket, eszközöket, ha nem tudjuk épületben elhelyezni, takarjuk le fóliával, és így védjük meg a téli időjárás okozta károsodásoktól.
Végül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedőnek, dömsödi lakosnak jó téli pihenést, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Békés, Boldog Új Esztendőt, jó erőt és egészséget kívánok. Reméljük, hogy a 2012-es esztendő időjárása kedvezőbb lesz.
Tóth István nyugdíjas mezőgazdász
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Temetõszentelési
ünnepség Apajon

Kedves Testvérek, nagyon fontos mindannyiónk életében a mai rohanó világban, hogy eltávozott szeretteink földi maradványai felett, még ha csak egy
pillanatra is, de elcsendesedjünk. Október végén és november elején elindulunk felkeresni őseink végső nyughelyét. Apaj község ezekben a napokban
teljesen kiürül. A családok elutaznak az ország távoli településeire és a közeli
falvak temetőibe azon egyszerű okból, mert eddig nem volt állandó temetkezési hely itt. Ez 2011. november 2-án megváltozott. A falu újonnan létesített
temetőjének kapuját átlépve egy sírdombot találunk, mely előtt a tábla a következőket örökíti meg az utókornak:
Apaj község Önkormányzata e temetőt szentelési ünnepséggel
2011. november 2-án adta át Apaj lakosságának.
Apaj első okleveles említése 1291-ből származik Opay néven.
Bronzkori urna sírokat a régi Kakasdombnál, honfoglalás kori sírokat
Szőrhalom környékén, XII-XV. század közötti sírokat Kisapaj területén tártak
fel. Állandó temetkezési helye az újkori történelemben nem volt a településnek. A temetőt a közösség összefogása, a hit és az akarat, valamint az állhatatosság hozta létre. A sírhalom két dolgot jelképez: minden apaji polgár egy otthonról hozott marék földet hinthet e halomra, így a távolról származóknak is
van egy darabka földje a temetőben.
Apaj lakossága az elmúlt évszázadban az ország különböző részeiről gyűlt
össze. A 20 darab szikla a sírdomb körül a 19 magyar megyét és a határon túli
magyarságot jelképezi, azoknak állít emléket a kiskunsági szikes pusztaságon, akik apaji lakosként hunytak el 2011. év novemberéig, és temető hiányában máshol lettek eltemetve. Emléküket szeretteikkel együtt őrizzük.
Ezen a csendes novemberi délutánon a szentelési ünnepségen Novák Pál
polgármester úr köszöntőjében megemlékezett a múltról, és a jelenről is szólt,
amely a település 1985-ös önállóvá válásával kezdődött, 2005-ben a református templom felszentelésével folytatódott.
A 2011-es temetőszentelés a jövőbe vetett hit bizalmát vetíti előre.
Nemeskürti Ferenc római katolikus esperes és Szabó Péter református lelkész a János 19,40-42-ben írottakkal szentelte fel a temetőt, az ünnepség a közösen elmondott Úri imádsággal zárult (Máté 6,9-13).
Bede Kornélia
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Ünn epi alk almak

Dabi Református Egyházközség:
Dec. 24. 16 órakor
szentesti istentisztelet
Dec. 25. 9 órakor
istentisztelet és úrvacsoraosztás
Dec. 26. 9 órakor
istentisztelet és úrvacsoraosztás
Dec. 31. 18 órakor
óévzáró istentisztelet
Január 01. 9 órakor
újévi istentisztelet
Baptista Gyülekezet:
Dec. 25. 9,30 és 17 órakor
Dec. 26. 10 órakor
Dec. 31. 17 órakor
Január 01. 9,30 és 17 órakor

istentisztelet
istentisztelet
óévi istentisztelet
istentisztelet

Katolikus Egyházközség:
Dec. 24. 22,30 órakor
Dec. 25. 9 órakor
Dec. 26. 9 órakor
Dec. 31. 9 órakor
Január 01. 9 órakor

éjféli szentmise
ünnepi szentmise
ünnepi szentmise
szentmise
szentmise

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
Dec. 18-án /vasárnap/ de. 10 órakor
Adventi istentisztelet a templomban.
Dec. 21-én /szerdán/ 5 órakor
Bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban.

Dec. 24-én /szombaton/ 3 órakor
Karácsonyi istentisztelet a gyermekek szolgálatával a templomban.

Dec. 25-én /vasárnap/ de. 10 órakor
Úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban;
délután: Házi úrvacsora – kérés szerint.

Dec. 26-án /hétfőn/ de. 10 órakor
Úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban.

Dec. 31-én /szombaton/ du. 3 órakor
Óévi istentisztelet a gyülekezeti házban.

Jan. 1-jén /vasárnap/ de. 10 órakor
Újévi istentisztelet a gyülekezeti házban.
„Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?”

(Máté 11,3)

ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
a dömsödi gyülekezetben:

dec. 6-án kedden 5 órakor
MATYÓ LAJOS zsámbéki lelkipásztor;

dec. 7-én szerdán 5 órakor
TAMÁS BALÁZS kiskunlacházi beosztott lelkipásztor;

dec. 8-án csütörtökön 5 órakor
STEFÁN ATTILA taksonyi lelkipásztor;
dec. 9-én pénteken 5 órakor
KÁLMÁN BÉLA ráckevei lelkipásztor

szolgál közöttünk.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Hívogassunk másokat is!
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Keresztyén élet

Egy Afrika-kutató csoport hosszú kalandok után az őserdő mélyén fehér emberekkel szinte soha nem érintkező
törzsre talált. Sok ajándék árán valamiképpen megbarátkoztak velük, és figyelni kezdték a törzsnek nemcsak a mindennapi, hanem a vallásos életét is. A kutatás meglepő eredménnyel járt: úgy találták, hogy a törzs rítusai messzemenően
elütnek az általános afrikai törzsekétől.
Varázsló-főpapjuk a hatalmas bálvány
előtt egy ősegyiptomi rítus részleteit mutatja be, ősi egyiptomi szavakat tördelve.
Megállapították azt is, hogy sem a varázsló-főpapnak, sem a törzs tagjainak
fogalmuk sincs a szavak értelméről. Így
maradt rájuk sok száz és ezer esztendőn
keresztül; csinálják, végzik – egyre
fogyva, egyre szomorúbb élettel, egyre
primitívebb életformában, egyre elvadultabban az ősi egyiptomi kultúra és
misztériumvallás egyik titokzatosan átvett liturgiáját – értelem nélkül.
Amikor ezt olvastam, összeszorult a
szívem, és a mi úgynevezett szentestéinkre gondoltam. Hosszú idő óta, évről
évre december második felében megkezdődik a fenyőfa-keresés, válogatás, vásárlás, ajándéktárgy-beszerzés, sütés-főzés – készülődünk a nagy ünnepre. És eljön a szenteste. A háziasszony a „főcelebráns”. Rendszerint kifáradva, lihegve,
késő estére elkészül a dolgokkal – és
csönget az „angyalka”, jöhet a „Jézuska”
a gyerekeknek vagy a rokonoknak. Megkezdődik az ajándékozás. Kicsiben vagy
nagyban. Ahol gyermek van, valamivel
vidámabb és melegebb a hangulat. Ám
„modern” szentestéink legbensőbb hangulatát ezzel az Igével lehet jellemezni:
„Nevetés közben is fájhat a szív, és az
öröm vége is lehet bánat.” (Péld 14,13) –
Nem így volt az elmúlt szentestéken?
Egy kedves, szorgalmas háziasszony
mondta: – Mindig félek a szentestétől.
Előtte lótás-futás, szaladgálás, pénzpocsékolás, fáradtan odaesek a fa alá és

Készülõdés szentestére
próbálok együtt örülni a gyerekekkel.
Közben megjön a férjem is, nem merek
ránézni, mert majd leesik a székről a kimerültségtől, de tartania kell magát a
gyermekek miatt, és jó arcot kell mutatni
a családnak. Mosolygunk, nevetünk is,
de csak az arcunk; belül fáj a szívünk,
hogy ezt se tudtunk venni... azt se tudtunk csinálni... s amikor lefekszünk, nem
is beszélgetünk... hogy el ne sírjuk magunkat.
Miért van ez így?
Mert úgy jártunk, mint az a bizonyos
afrikai törzs. Mondunk és csinálunk valamit. Valami csodálatosan szép liturgiát,
aminek a gyökerét, őseredetét már nem
ismerjük... Szavakat mondunk átértékelve, gesztusokat teszünk, furcsán, mereven, bizonytalanul, mint az az afrikai varázsló-pap, és beszélünk szentestei nyelvet... Csináljuk szomorú, belső remegéssel, mert nem tudjuk abbahagyni, mert
nem illik, mert nem akarunk pogányok
lenni, mert a gyerekeknek nem akarjuk a
kedvét szegni... De... valahol... elvesztettük a belső értelmét az egésznek. Nem
tudjuk már, mit is jelent az, amikor odalépünk a karácsonyfa alá, amikor meggyújtjuk a gyertyákat; csináljuk, mint az
az együgyű törzs...
Miért fáj szentestén nevetés közben is
a szív? Miért fordul végül az öröm szomorúságra? Nem azért, mert ezt vagy azt
nem tudtunk venni. Sokkal mélyebb ez a
szomorúság! Azért, mert ebből a szentesti liturgiából – kihullott a lényeg! A
misztérium. Dallam lett – szöveg nélkül.
Ajándékdoboz – ajándék nélkül. Bölcső
– gyermek nélkül. Kihullott belőle Az,
Akire éppen emlékeztetni kellene a fenyőnek, a gyertyának, az ajándéknak:
Jézus Krisztus.
Egy volt hadifogoly mesélte el évekkel ezelőtt, hogy fogságuk legnehezebb
napja a szenteste volt. Huszonnegyedikén délelőtt már halálos szomorúsággal
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vonszolta magát mindenki. Este szinte
bénult komorsággal ülték körül a barakk
egyszerű asztalát. Mindenki maga elé
bámult, és egyik-másik borostás arcon
peregni kezdett a könny. S akkor egyik
társuk csöndesen kiment, nemsokára
visszajött egy krumpliba szúrt fenyőgallyal, amire keresztben egy másik fenyőgallyacska volt kötve és így szólt:
– Ne szomorkodjatok... értünk is megszületett a Megváltó Jézus Krisztus,
hogy akár megszabadulunk innen, akár
nem: szabadok lehessünk! – Még mondott néhány egyszerű szót, aztán csöndesen imádkozni kezdett – s a többiek vele.
Azt mondta a történet elbeszélője,
hogy ez mentett meg sokakat az idegöszszeomlástól: ez volt élete legmélyebb
szentestéje, karácsonyfa nélkül – de Jézus Krisztussal. Akit ott talált meg, azon
az estén.
Amikor a belső, lelki fájdalmak között
is mosolyogni kezdett a szív, s végül is a
szomorúság fordult örömre.
Gyökössy Endre
ref. lelkész

Köszönetnyilvánítás

Megpihenni tértem éltem alkonyán,
Örök nyugalmat adj nékem jó atyám.
Az nem hal meg kit eltemetnek,
Csak az hal meg, kit elfelednek.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

SOÓS MÁRTONNÉ
szül. Mészáros Katalint

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek el és mély fájdalmunkban velünk éreztek.
Férje és a gyászoló család
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület

Ebben a hónapban 3 káresetünk volt.
November 8-án 16 óra 52 perckor Dömsöd
„Domi tanya” mögött száraz avar és aljnövényzet égett. A kiérkező egységek vízsugár
és kéziszerszámok segítségével eloltották a
tüzet.
13-án 19 óra 17 perckor ismét Dömsöd Dunavecsei út 6. szám alá kellett vonulni, mert
valaki a kútba esett, mint az előző hónapban.
A helyszínre érve a szülők tájékoztatták egységünket, hogy most meg a nevelt lányuk van
a kútban. Most Csányi Krisztián, egyesületünk aktív tagja, aki a Szigetszentmiklósi Hivatásosoknál tűzoltó, ereszkedett le a kútba,
és ő hozta fel a lányt. Eközben megérkeztek a
ráckevei tűzoltó kollegák és a dömsödi körzeti megbízott, Baka Miklós r.ftörm. is, aki az
előző esetnél segítette a mentést. A lányhoz
mentőt kellett hívni a hideg vízben eltöltött
idő miatt, ami elszállította.
15-én 20 óra 11 perckor Dömsöd Nyárfa
sétányon összehordott szemét és aljnövényzet égett. Két sugárral és kéziszerszámokkal
a ráckevei tűzoltókkal közösen a tüzet lefeketítettük.
Továbbá arra szeretném kérni a dömsödi
lakosokat, ha látnak minket, és ha már odajönnek nézelődni, akkor kérdezzék meg a parancsnokunkat, id. Tárkányi Bélát, mert a kötél húzásában mások is tudtak volna még segíteni.

Mire figyeljünk az
ünnepek alatt?
Ha már az ünnepeknél tartunk, úgy gondolom, van néhány dolog, amit meg kell említenem az ilyenkor felmerülő veszélyek miatt.
Karácsony előtt és az ünnep alatt is az adventi koszorúk, gyertyák, különféle izzósorok és a feldíszített karácsonyfa adják meg az
ünnepi hangulatot. Azonban nem árt óvatosnak lenni, mert ezek a szép dolgok egyben
veszélyforrást is jelenthetnek.
Az elmúlt években már kevesebbet olvashatunk, vagy hallhatunk bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus eseményekről adventi
gyertya lángjától, illetve karácsonyfa tüzétől
kiégett lakásokról. Azonban kellő körültekintéssel szabad a gyertyákat elhelyeznünk,
valamint meggyújtanunk. Néhány gondolat a
karácsonyi tüzek megelőzésére.
A mai nehéz gazdasági helyzetben minden
forint számít, főleg a nagycsaládosoknak, de
pár ezer forintért beszerezhető tűzjelző berendezés, mely erős hangjelzéssel figyelmez-

November hónap

tet arra, hogy baj lehet. Gyertyagyújtáskor
annak közelében ne hagyjunk felügyelet nélkül gyerekeket. A gyújtóeszközöket is zárjuk
el előlük, valamint ne rakjuk semmilyen gyúlékony tárgy (pl.: függöny stb.) közelébe,
mert könnyen lángra kaphat. Vágott fenyő
vásárlása esetén lehetőleg „vizes” tartóba állítsuk, amelyből pótolható a fa nedvességtartalma, így nehezebben szárad ki. Műfenyőből próbáljuk a tűzálló kivitelt választani. A
fenyőfa felállításánál kellően stabilan rögzítsük azt, nehogy felboruljon.
Izzósor vagy más elektromos díszítőelem
vásárlása esetén csak és kizárólag megbízható helyről, szaküzletből vásároljunk, és győződjünk meg arról, hogy azok műszaki állapota megfelelő, minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. Lefekvéskor, vagy ha elmegyünk
otthonról, ezekről a díszekről se feledkezzünk meg, minden esetben húzzuk ki a hálózatból.
Decemberrel itt az év vége, és jön a szilveszter is. Itt is fel szeretném hívni az olvasók figyelmét néhány dologra.
Legelőször is a pirotechnikai eszközöket
más néven a tűzijátékokat és petárdákat említeném meg, amik nagy veszélyforrásai ennek
az ünnepnek.
A pirotechnikai eszközöket csak és kizárólag engedéllyel rendelkező üzletekben vagy
szintén engedéllyel rendelkező ideiglenes
árusító helyeken szabad megvásárolni. A pirotechnikai eszközök egy része az év csak
egy bizonyos idejében (december 28-tól december 31-ig) vásárolható meg. Ezeket felhasználni szintén csak az év egy bizonyos
idejében (december 31-én 18 órától január 1je reggel 6 óráig) lehet kizárólag a használati
utasítás leírása szerint. Minden egyes termék
megvásárlásakor függetlenül a darabszámtól
és a méretétől használati utasítást kell adni az
eladónak a számunkra, de ha nem kapunk,
akkor kérni kell. A használati utasításon mindig ellenőrizni kell a használati időt (szavatossági időt), ha ez nem látható, és nem tudjuk biztosan, hogy nem járt-e még le az időkorlát, akkor inkább ne vegyük meg. Lejárt
szavatosságú pirotechnikai terméket ne vásároljon, ne tároljon, és semmiféleképpen ne
használjon! Egy rossz vagy hibás petárda
vagy rakéta súlyos, életveszélyes sérülést
(égési sérülést, végtagcsonkítást) okozhat.
Ezek az eszközök nem csak bennünk, emberekben, de az értékeinkben is nagy kárt
okozhatnak, ezért is nagyon nagy óvatossággal és körültekintéssel kell őket használni.
Kézben működtetni ezeket a termékeket szigorúan tilos a már említett sérülések okozása

miatt is. Mindig meg kell győződni róla hogy
senki és semmilyen gyúlékony vagy éghető
tárgy ne legyen ezek közelében a működtetésük során. A rögzített termékek (rakéták) közeléből indítás előtt minimum 5-10 méterre
el kell távolodni.
A sérült vagy az el nem használt pirotechnikai eszközöket a vásárlás helyére vissza
kell vinni, és vissza kell adni a számlája felmutatása mellett (a számlát vásárlás után
meg kell őrizni).
A Dömsödi Tűzoltó Egyesület vezetőségének és tagjainak nevében is Boldog, Békés
Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Új Esztendőt kívánok minden kedves dömsödi lakosnak!
Ha támogatni szeretnék Egyesületünk
munkáját:
Személyesen az egyesület bármely tagja
felé jelezve vagy pedig a Dömsöd központjában lévő Fókusz Takarékszövetkezetben
tudnak a számlánkra befizetni.
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818
Megtisztelő segítségüket várjuk és előre
is köszönjük!
További információk és képek a
weboldalunkon,
a
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Ráckevei Tűzoltóság:
Vonalas telefonról a 105 számon, mobiltelefonról pedig a 06-24-518-665 vagy 0624-518-666 számokon lehet elérni.
Elérhetőségünk:
Ha baj van!
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Egyéb elérhetőségünk:
id. Tárkányi Béla
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
parancsnoka
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Dabi Játszótér és Pihenõpark

Tisztelt Dömsödiek! A Dabi Játszótér és Pihenőpark 2012. tavaszi parkosítási munkálataihoz várjuk a felesleges növényeik felajánlását, illetve növényi támogatásukat. Tisztelt felajánlók, ilyen növényeket ültethetünk a Dabi Játszótér és Pihenőparkba! Kérjük, a felajánlásokat
a „Még 1000 év Dömsödért” vezetőségi tagjainál
tegyék meg: Fehér Lászlóné, Tarr Istvánné, Ispán
Ignácné, Balaton Magdolna, Zilling Christián,
Bányai Mihályné, Badenczki Csilla, Zsiba Sándo
rné, Szűcs Imréné, Korona Sándor, vagy a Dömsöd, Pf. 42 címre küldjék el, esetleg a Petőfi Múzeum postaládájába dobják be, vagy facebookon és iwiw-en is megtehetik. Előre is köszönjük támogatásukat, felajánlásaikat.
Lombos fák:
Nyír – Betula pendula
Gyertyán – Carpinus betulus
Mezei juhar – Acer campestre
Japán juhar – Acer palmatum
Korai juhar – Acer platanoides
Hegyi juhar – Acer pseudoplatanus
Szivarfa – Catalpa bignonioides
Nyugati ostorfa – Celtis occidentalis
Platán – Platanus x hispanica
Kislevelű hárs – Tilia cordata
Nagylevelű hárs – Tilia platyphyllos
Ezüsthárs – Tilia tomentosa
Krími hárs – Tilia x euchlora

Turkesztáni szil – Ulmus pumila var. arborea
Bükk – Fagus sylvatica
Magas kőris – Fraxinus excelsior
Virágos kőris – Fraxinus ornus
Csörgőfa – Koelreuteria paniculata
Platán – Platanus x hispanica

Cserjék:
Viráglonc – Kolkwitzia amabilis
Levendula – Lavandula angustifolia
Jezsámen – Philadelphus coronarius
Cserjés pimpó – Potentilla fruticosa
Babarózsa – Prunus triloba ’Multiplex’
Hószirom – Rhodotypos scandens
Csigolyafűz – Salix purpurea ’Gracilis’
Cipruska – Santolina chamaecyparissus
Fanyarka – Amelanchier canadensis
Nyári orgona – Budlleia davidii
Fehér som és fajtái – Cornus alba fajtái
Gyöngyvirágcserje – Deutzia gracilis, scabra,
x rosea
Mályvacserje – Hibiscus syriacus
Orbáncfű – Hypericum calycinum, patulum
Boglárkacserje – Kerria japonica
Tollasvessző – Sorbaria sorbifolia
Gyöngyvessző fajok – Spiraea arguta,
x billardii stb.
Májusi orgona – Syringa vulgaris
Tamariska – Tamarix tetrandra
Rózsalonc fajok – Weigela fajok
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Mielõtt még az Angyalka
átsuhan a házak felett!

2011. december 24-én
sok szeretettel hívjuk és
várjuk azokat a szülőket,
gyerekeket, akik a karácsonyfa-díszítés idején
szeretnék, ha a család
otthon maradó tagjai kényelmesen fel tudnák díszíteni a család fenyőfáját. Addig pedig egy
kis sétával vagy autóval el lehet jönni a múzeumhoz, és megtekinteni a kivilágított betlehemest, egy kis éneklésre, forralt borra és
teára, süteményre. A kedves érdeklődőket
16,00 órától várjuk 18,00-ig, december 24én a gyertyagyújtás előtt, mielőtt még az Angyalka átsuhan a házak felett, a szeretet ünnepén!
Meglepetés és ajándékműsorral várja
önöket a Magdi és Seby duó, hogy mindenkinek jusson ajándék e szép estén.
Ezúton kívánunk minden kedves Dömsödinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag, Békés, Boldog Új
Évet!
„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület Közhasznú Szervezet

A Dabi Játszótér és Pihenőpark Dömsöd, Dunavecsei úton, 2011 decemberének közepére készül el részlegesen, a végleges átadás
2012. március-április hónapban. Addig is mindenki a saját felelősségére, a legnagyobb óvatosság és odafigyelés mellett
használhatja. Kérünk mindenkit, hogy óvja és védje a játék és park elemek épségét, ügyeljenek a tisztaságra.
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TÁJÉKOZTATÓ SZAKORVOSI RENDELÉSEK IDÕBEOSZTÁSÁRÓL
Igazgatóság: Ráckeve, Szent István tér 5. Tel.: (06)24-519-201. Időpontkérés, előjegyzés: 06(24)519-200
I. épület: Ráckeve, Szent István tér 17. Tel.: (06)24-519-400
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Ál lat or vo si
ügye let

2011. december 10-11.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

HA BAJ VAN:
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

2011. december 17-18.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2011. december 24-25.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2011. december 26.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

2011. december 31. – 2012. január 1.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Savanya Gergely Tamás – Bácsi Krisztina
LEVENTE GERGELY
Orsós István – Varga Tünde
SZEBASZTIÁN GERGŐ

Házasságot kötöttek:

Ágfalvi Miklós Géza – Csernus Rita
Brunóczki László – Újvári Erika
Jakos Zsigmond – Czékmán Anita

Elhunytak:

Dóró Gyula
Németh Imréné Domokos Zsuzsanna
Soós Mártonné Mészáros Katalin
Réti Mihályné
Várkonyi Ilona Erzsébet
Dudás Antal
Földvári Árpád

75 éves
84 éves
77 éves
58 éves
45 éves
98 éves

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

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: december 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: január 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
Dr. Szőnyi Alíz dec. 27-31-ig szabadságát
tölti. Helyettesít dr. Rókusfalvy Sylvia saját
rendelőjében, saját rendelési idejében.
II. körzet:
A háziorvosok kéthetes váltásban látják el a II.
körzet betegeit saját rendelőjükben, saját rendelési idejükben az alábbiak szerint:
2011. nov. 28–dec. 11-ig: Dr. Rókusfalvy Sylvia
2011. dec. 12–dec. 23-ig: Dr. Szőnyi Alíz
2011. dec. 27–jan. 08-ig: Dr. Rókusfalvy Sylvia
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

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

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

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig
Telefon: 06-24/434-393
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XXI. évfolyam 12. szám

Tökfesztivál képe kben

Köszönjük a műsorra a felajánlásokat
és Bődiné Ilonkának a felvonulók
vendéglátását.

Fotó: Kincses Tamás

Szimonidesz-Kovács Hajnalka kiállítása a könyvtárban

Fotó: Vass

