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A K T U Á L I S

Amikor ezeket a sorokat írom, már javában készülünk a tél támadására.
Nem szólhatunk egy szót sem, mert eddig kegyes volt hozzánk az időjárás, igazán nagy hidegek nem voltak. Az előrejelzések szerint viszont a
közeli napokban megjön a hó és a komoly hideg, így aztán nekünk is fel
kell készülnünk azokra a feladatokra, amelyek ilyenkor megoldásra várnak. A közterületeket megtisztítjuk az esetleges hótól, de azért kérek mindenkit, hogy a saját ingatlana körül segítsenek a közlekedőknek.Azt is kérem, hogy az egyedülállókra, az idősekre fokozottan figyeljünk ebben a
hideg időben. A Családsegítő Szolgálatunk munkatársai az eddigieknél is
figyelmesebben követik az arra rászorulók életét. A hóeltakarítást megszervező munkatársak precízen előkészítettek mindent, a homoktól kezdve, az élőmunkán át, a tolólappal felszerelt teherautóig, mindent. Az élet
aztán az előzetes terveket egy tollvonással áthúzta. Történt az, hogy egykét óra kotrás után „megadta magát” az IFA sebességváltója. Sem előre,
sem hátra, úgy kellett egy közeli telephelyre bevontatni. A hó meg csak
esett rendületlenül. Szerencsére sikerült még szombat este egy ráckevei
vállalkozóval megegyeznünk, így vasárnap reggel mintegy négyórás
munkával rendbe tettük azokat az utakat, ahová a nagy kotróval be tudtunk menni. Az igazsághoz tartozik, hogy azonnali és jelentős segítséget
kaptunk a Dunatáj TSZ elnökétől, Jaksa Imrétől és Kisjuhász Józseftől,
aki a traktort vezette. Ezúton is köszönöm a nagyon gyors segítséget – elsősorban – a keskenyebb utcák megtisztításához.

Helyszín:
Ipartestület székháza
(Petõfi Sándor u.)

A januári Dömsödi Hírnökben hívtam az olvasókat az évi Falugyűlésre, azzal a felkiáltással, hogy gondolkodjunk együtt a jövőnkről. Nos, az
előző évhez képest megduplázódott a jelenlévők száma, de így is csak néhány tucat érdeklődő kísérte figyelemmel tájékoztatónkat, és tette fel kérdését a dömsödiek mindennapos gondjaival kapcsolatban. Meghívott
vendégeink közül először Király András alezredes, a Ráckevei Rendőrkapitányság helyettes vezetője tájékoztatott bennünket a bűnesetek számának alakulásáról. A némileg csökkenő tendenciát mutató bűnözési ráta
sem nyugtathat meg bennünket, mert a közbiztonság területén még bőven
van mit tennünk. Itt szeretném elmondani, hogy dr. Csipler Norbert kapitány urat a Budaörsi Kapitányság vezetésével bízták meg január elsejével.
További sikereket kívánok Neki, és egyúttal köszöntöm az új rendőrkapitányt, Király Richárd alezredes urat. Eredményes munkát kívánunk, amely
úgy tűnik, nem marad el, legalábbis ezt vetíti előre az utóbbi napok felderítési statisztikája.
De vissza a Falugyűléshez. A jelenlévőknek is elmondtam, hogy levélben kerestem meg dr. Simon Tamás tábornok urat, megyei főkapitányt,
hogy tájékoztasson arról, hogy a most folyó „őrsprogramhoz” milyen
infrastrukturális és pénzügyi feltételek mellett csatlakozhatnánk. Amennyiben számunkra teljesíthetetlenek lennének ezek a feltételek, akkor besegítünk Kiskunlacházának egy autó vásárlásához, amelyet használatra
átadnánk a rendőrségnek. Így Dömsödön is többet járőrözhetnének a
rendőrök.
Az est folyamán több hozzászóló is aggodalmát fejezte ki az új vízközmű törvény kapcsán, hogy mi lesz az ivóvizünkkel? A jegyző úrral együtt
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megnyugtattunk mindenkit, hogy azon dolgozunk, hogy olyan önkormányzati tulajdonú társasághoz csatlakozzunk, amely számunkra a
legtöbb előnyt biztosítja. Szóba került ismételten az adófizetési morál. 2011-ben kicsit több
adó folyt be az előző évihez képest, de a nem fizetők száma továbbra sem csökkent. Sokszor
leírtam már, adót elengedni nem tudunk, és az
elmaradást be is hajtjuk mindenkitől. Az adó
ütemezésében esetleg partnerek vagyunk. Természetes, hogy a 2-es háziorvosi körzet is szóba
került. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy
dr. Wágner Viktor doktor úr minden okmányt,
engedélyt beszerzett a praxis indításához, így a
március elsejei kezdés ma reálisnak látszik. Nagyon várjuk a doktor urat, betegek, orvoskollégák egyaránt.
Örömömre szolgál, hogy Katona Antal után
egy másik, a dömsödi futballért nagyon sokat
tett barátom, Szabó Lajos lett az újabb labdarúgó utánpótlás tornának a névadója. Igazán példaértékű az az összefogás, amely a futballt övezi, és amelyben hozzátartozók, edzők, szülők és
játékosok állítanak emléket Dömsöd nem régen
élt sportembereinek. Az már csak egy jóleső pozitív hozadék, hogy minden korcsoportban egyre eredményesebbek az ifjú focisták.
Ez a kézilabdás lányokra már régóta érvényes, és nem is okoz különösebb meglepetést a
sikerük. Azért nagyon jó leírni, hogy a nagy kézilabdamúlttal bíró város, Vác korosztályos csapatát ezúttal hazai pályán győztük le. Még most
is a fülemben cseng az a szurkolás, amellyel a
nézők segítették a lányokat.
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

febr. 15-én szerdán 14-15 óráig

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. JANUÁR

A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal
alpolgármester, Szomor Dezső 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 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
1/2012. (I. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX. 16.) rendelet
módosítása
4./ A 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása
5./ A TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 számú
egészségmegőrzési tárgyú pályázat esetében vállalkozó kiválasztása
6./ Egyebek
6.1./ Varsányi Antal alpolgármester indítványa
6.2./ A Dömsödi Tűzoltó Egyesület megkeresése klubhelyiség biztosítása céljából
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

LÁZÁR JÓZSEF
képviselő úr,
a Népjóléti Bizottság elnöke tart
fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

2/2012. (I. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)

A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
3/2012. (I. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX. 16.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal
és 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
4/2012. (I. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzőt, hogy a Népjóléti Bizottság kezdeményezése alapján készítse el a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az
önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX. 16.) rendelet módosításának tervezetét az étkeztetés térítési díjából adható kedvezmények megváltoztatásáról.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: 2012. március 21.
4./ A 2012. évi hulladékszállítási díjak
meghatározása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2012. (I. 23.) rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
5/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. január 23. napján.
A rendelet hatályos: 2012. január 23. napjától.
5./ A TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 számú
egészségmegőrzési tárgyú pályázat esetében
vállalkozó kiválasztása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhan-
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gú szavazattal meghozta a következő határozatot:
5/2012. (I. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2/09/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázati kiíráson nyert „Program
a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására” megnevezésű pályázati projekt szakmai
megvalósítására a GKI Gazdaságkutató Zrt.-t
(1092 Bp., Ráday u. 42/44.) bízza meg az ajánlatában szereplő 3.500.000 Ft + ÁFA megbízási
díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal; szerződés aláírására
2012. január 31-ig.
6./ Egyebek
6.1./ Varsányi Antal alpolgármester indítványa
Varsányi Antal alpolgármester indítványt terjesztett a képviselő-testület elé, amely szerint javasolta, hogy Bencze István polgármester részére az elmúlt években, különösen az elmúlt évben
végzett munkája elismeréseként egy havi illet-
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ményének megfelelő jutalmat állapítsanak meg.
A napirendi pont tárgyalása során Bencze István polgármester elmondta, hogy a 6 éves polgármestersége alatt nem vetődött fel ilyen javaslat, a térség 20 településének polgármestere
közül ő az egyetlen, aki nem részesült jutalomban. Biztos abban, hogy ennek oka az önkormányzat anyagi viszonya, hogy eddig ez nem
merült fel. Bár örömet okozott neki a kezdeményezés, de köszönettel most visszautasította.
Ma véleménye szerint az önkormányzatok nincsenek olyan helyzetben, hogy egy polgármester, amiért elvégezte a munkáját, jutalomban részesüljön.
Ezt követően a javaslatot nem bocsátotta szavazásra.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében döntést nem hozott.
6.2./ A Dömsödi Tűzoltó Egyesület megkeresése klubhelyiség biztosítása céljából
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
6/2012. (I. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Tűzoltó Egyesület

klubhelyiség biztosítására irányuló megkeresése alapján kifejezi azon szándékát, hogy az
Egyesület részére a Hajós-kastély felújítását követően klubhelyiséget biztosítson.
A képviselő-testület a helyiség kijelölését és
annak az Egyesület használatára történő felajánlását az Egyesület erre irányuló kérelméig elhalasztja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. február 15.
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.
dr. Bencze Zoltán körjegyző

A z ö n ko r m á n y z a t i v á l t o z á s o k r ó l r ö v i d e n
Magyarország önkormányzati rendszere
idén lesz 22 éves. Fennállása alatt számos
kritika és észrevétel érte, mindamellett,
hogy az elmúlt évtizedek alatt számos állami
feladat került át az önkormányzatok ellátási
kötelezettségei közé, így az állami forrásokat saját bevételeikkel kiegészítve gondoskodtak azok ellátásáról.

szabályok által rájuk ruházott feladatok
puszta fenntartására fordítaniuk, míg a fejlesztésekre így arányaiban kevesebb összeg
jutott. Ez nem egyformán érintette az összes
települést, mivel a több adófizetéssel rendelkező gazdagabb települések tovább tudtak növekedni, míg a rosszabb helyzetben
lévők elmaradottsága nőtt.

Az önkormányzati rendszer reformjára
való törekvés – sőt valójában több elképzelés is – több évre vezethető vissza, és több
országgyűlési cikluson is átnyúltak. Az elmúlt választások során kialakult kormányzati többség tette lehetővé, hogy a hazai politikai viszonyok között a 2/3-os többséget
igénylő törvények is elfogadásra kerüljenek.

A másik indok, hogy az önkormányzatok
jelenleg nem csak a szigorúan vett önkormányzati feladatokat (helyi közszolgáltatások szervezése, utak, közterek karbantartása, intézményi fenntartás stb.) végzik, hanem jelentős számú államigazgatási hatáskörrel is rendelkeznek. Az eredeti elképzelés
szerint ezeket az önkormányzatoktól elveszik, és azokat az újonnan felálló járási kormányhivatalokhoz helyezik át.
Az elmúlt év folyamán a sajtóból folyamatosan értesüléseket szerezhettünk az önkormányzati törvény újraszabályozásának folyamatáról, az egyeztetésekről, eltérő álláspontokról. Ezek eredményeként fogadta el az Országgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt.

A kormányzati törekvések indokaként
alapvetően két fő dolgot szokás említeni. Az
egyik az önkormányzatok finanszírozásának nehézségei, és az az elmúlt húsz évben
végig jelen lévő tendencia, miszerint az állami feladatok leszervezése mellett az ezekhez szükséges pénzügyi források nem, vagy
csak részben kerültek az önkormányzatok
részére biztosításra. Ez a folyamat azt eredményezte, hogy az önkormányzatoknak saját bevételeik jelentős részét kellett a jog-

Az alábbiakban rövid kitekintést tennék
az új törvényre, alapvetően a lakosság

szempontjait szem előtt tartva. A cikknek
nem célja a törvény valamennyi rendelkezésének, szabályozási elvének elemzése,
hanem pusztán csak egy gyors, közérthető
áttekintésre törekedtünk.
Először is fontos, hogy az új törvény nem
egyszerre lép hatályba, hanem egyes részeit
különböző időpontoktól kell alkalmazni. A
törvény teljes hatálybalépéséig párhuzamosan kell alkalmazni azt a régi, 1990. évi
LXV. tv-nyel.
Az első rendelkezések 2012. január 1-jén
léptek hatályba, alapvetően a legfőbb vagyoni szabályok, valamint az önkormányzatok
törvényességi felügyeletére vonatkozó rendelkezések léptek életbe. A vagyoni szabályokat a nemzeti vagyonról elfogadott törvény egészíti ki, amely a nemzeti vagyon
körét, a vele való rendelkezés főbb szabályait és a gazdálkodás egyes kérdéseit rendezi.
A törvény szerint az önkormányzatoknak
március elejéig át kell tekinteniük saját vagyonukat, és vagyonrendeleteiket. (Zárójelben jegyzem meg, hogy Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. február 15-i
ülésén tárgyalja az új rendeletet.) A mindennapi munkában fontos változás, hogy a gaz-
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dálkodást és az egyes pénzügyi kérdéseket
rendező államháztartási jogszabályok szintén megváltoztak, amelyek az átláthatóság
elvének szem előtt tartásával új alapokra helyezték nem csak az önkormányzatok, hanem az állami szervek pénzügyi kérdéseit is.
A következő időpont 2012. április 15.,
amelytől a szabálysértési hatáskörök az önkormányzatoktól a megyei kormányhivatalokhoz kerülnek. Azonban a helyi képviselő-testületeknek lehetősége nyílik, hogy
rendeletben rögzítse a kirívóan közösségellenes magatartások egy körét, amit magasabb szintű jogszabály (alapvetően törvény
vagy kormányrendelet) nem rendelt még
büntetni. Ezek lesznek az eddigi helyi szabálysértések új változatai, amelyek esetében a továbbiakban igazgatási bírság szabható majd ki.
A legnagyobb változások 2013. január 1jétől lépnek hatályba. Az önkormányzatok
feladatai, a hatásköri kérdések, az egyes önkormányzati szervek és működésük, a társulások, területszervezési kérdések és a gazdálkodásra vonatkozó valamennyi szabály
megújul.
A községnek, a városnak, a járásszékhely
városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei
önkormányzatnak egymástól eltérő feladatés hatáskörei lehetnek. Törvény a kötelező
feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladatés hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok
eltérő adottságait, különösen
a) a gazdasági teljesítőképességet;
b) a lakosságszámot;
c) a közigazgatási terület nagyságát.
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok a törvény szerint különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása
és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
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6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a
turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása,
ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás.
Az Országgyűlés törvényben a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
Ezek csak az önkormányzatok főbb feladatai, illetve feladatcsoportjai. A valóságban ezeket további jogszabályok bontják
majd szét részekre, és pontosítják az önkormányzatok kötelezettségeit. Amint az látható, az alapfokú oktatás már nem szerepel
közöttük, mivel azt 2013. január 1-jétől az
állam átveszi. Esetünkben ez azt jelenti,
hogy a következő év elejétől az általános iskola és a művészeti iskola várhatóan állami
fenntartásba kerül át.
Röviden meg kell említeni, hogy részben
változik a polgármester szerepe, alapvetően
egy erősebb pozícióvá válik. A képviselőtestületek ülései közötti időtartamra, valamint a képviselő-testületek döntésképtelensége esetére nagyobb döntési felhatalmazást
kapnak.
A polgármesteri hivatalok helyzete szintén változik. Először is nem lesz minden településnek saját hivatala, mivel 2000 fő lakosságszám alatt önálló hivatalt a települé-

sek nem tarthatnak fenn, kötelesek lesznek
vagy másik kistelepüléssel, vagy nagyobbal
közös hivatalt létrehozni. Ez magával hozza
az eddigi körjegyzőség megszűnését és a körjegyzőségi hivatalok újraszervezését, a résztvevő települések megállapodásának az új feltételek mentén történő újratárgyalásával.
Bár az eredeti elképzelés szerint semmilyen államigazgatási feladat nem maradna
az önkormányzati hivataloknál, a helyzet valójában jelenleg még nem kiforrott, mivel a
törvény jövő év elejétől továbbra is tartalmazza ezen hatáskörök ellátásának lehetőségét. Az idei év jogalkotásától függ, hogy végül mely feladatok kerülnek át a járási kormányhivatalokhoz, és melyek maradnak
helyben. Az bizonyosnak tűnik azonban,
hogy a jövőben helyben mindenhol kisebb
hivatalok fognak működni.
Az idei év feladata lesz az egyes önkormányzati társulások áttekintése, felülvizsgálata is, a változó feladatellátási kötelezettség
és jogszabályi előírások tükrében.
A törvény utolsó részei várhatóan az új
önkormányzati választások napjával lépnek
hatályba, amelyek az egyes választott tisztségek (képviselők, polgármesterek) tisztségével összefüggő, alapvetően összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokat jelentenek.
Röviden ennyiben lehetne gyors áttekintést adni a törvényről. Természetesen a
későbbiekben a változások életbe lépésével együtt részletesen tájékoztatjuk a lakosságot, valamint az elkövetkező hónapokban ismertetjük az oktatásra, a víziközmű szolgáltatásra, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó, lakosságot érintő, érdeklő kérdéseket is.
dr. Bencze Zoltán
körjegyző

Sulipersely
1%
Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT ajánlja a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13
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2012 FALUGYÛLÉS

Január 25-én a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ adott helyet
a rendezvénynek. Meghívott és megjelent vendégek voltak: rendőrkapitányhelyettes – Király András rendőr alezredes, KEVE-VÍZ Kft. szennyvízcsatorna-szolgáltatás – Sági János, Vízművezető – Steigerwald Gábor, valamint Bencze István polgármester úr,
Varsányi Antal alpolgármester úr és dr.
Bencze Zoltán körjegyző.
Polgármester úr 2011-es beszámolóját követően vázolta és a 2012-es esztendőre vonatkozóan előrevetítette,
hogy ez az esztendő változásokat hoz
majd. Megemlítette az önkormányzati
és közoktatási törvény módosításait,
melyek szükségesek az átmeneti változásokat hozó év áthidalásához. A pályázatok beszűkülnek, és 2013-ig újakat nem is írnak ki. Szóba került a vízminőség-javító projekt pályázata, valamint az új vízközmű törvény, mely
újabb feladatok elé állítja az önkormányzatot.
Az RSD parti sávon megkezdődik a
csatornázás, és emellett számos más
fontos és időszerű munka került napirendre, mint pl. utak létesítése, javítása;
Hajós-kastély felújítása; a Bazsonyi –
Vecsési képtár nádfedelének felújítása;
a Petőfi tér rendezése; közmunkaprogram, mely nálunk egyben szociális kérdés is, illetve a közbiztonság.
Király András rendőr alezredes beszámolójában ismertette az „őrsprogramot”, mely tavaly indult útjára, és jelenleg Varsányon és Kiskunlacházán
működik. Szó esett a kamerarendszerről, melynek kiépítése is jelentős anyagi terhet ró a megrendelőre, de ezt követően annak fenntartása szintén nagy
költségráfordítással jár.
Dr. Bencze Zoltán körjegyző úr az
önkormányzati rendszer változásairól
beszélt, valamint részletesen ismertette
az új önkormányzati törvényt, melynek
megvalósítása 2014-ig befejeződik.
Steigerwald Gábor – vízművezető
ismertette az elmúlt időszakban kellemetlenséget okozó vízszolgáltatás szünetelésének okait, valamint kitért arra,
hogy a közel negyven éves vízhálózati
rendszeren folyamatosan végzik a karbantartási munkákat. Ezek elvégzése
nemcsak időszerű, hanem szükségszerű feladat is.
A jelenlévők kérdéseire a meghívott
vendégek készséggel válaszoltak.
-V.I.-
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„Program a dömsödi lakosok
egészségi helyzetének javítására”
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” címmel megnyerte a TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1
kódszámú pályázatot.
Ennek megszervezése és lebonyolítása a pályázati munka résztvevőitől pontos és körültekintő munkafázisok egymásutánját kívánja meg.
A pályázat sajtótájékoztatóján dr. Bencze Zoltán körjegyző vázolta a projekt szükségességét. Kiindulópontként ismertette a település lakosságának egészségi helyzetét, különös tekintettel az idősebb korosztályra. Kiemelten említette a magas vérnyomást, a szív- és érrendszeri betegségeket, cukorbetegséget, ízületi
megbetegedéseket, valamint ezek szövődményeit. Kialakulásukhoz szinte kivétel nélkül a stressz, a mozgáshiány, a nem megfelelő táplálkozás és az élvezeti cikkek túlzott fogyasztása vezet.
Ezért Dömsödön a pályázat megvalósításának célja, hogy egy olyan középkorú réteg alakuljon ki, mely
örömmel, aktívan mozog, és amely egy betegségektől mentes, nyugodt, békés időskort élhet meg.
Az előadások, programok természetesen minden korosztálynak, gyermekeknek – felnőtteknek –
nyugdíjasoknak egyaránt szólnak majd.
A pályázaton elnyert összeg 9.373.960 Ft, a projekt megvalósításának időtartama 12 hónap. Erre az időszakra cselekvési ütemterv készült, melyben hónap szerinti lebontásban kerülnek meghatározásra az egyéb
tevékenységek. Ezek elsősorban aerobic foglalkozások, labdajátékok, illetve életmódváltás, egészséges
táplálkozás, elsősegélynyújtás és lelki egészségvédelemről szóló előadások. Mindezek megvalósításában a
családsegítő szolgálat, a háziorvosok, egészségügyi dolgozók, a sportcsarnok, sport egyesület vállal főbb
szerepet. A projekt tartalmazza egy Sportés egészségnap megszervezését is (ez előreláthatóan májusban kerül megrendezésre), melynek lebonyolítója a GKI Gazdaságkutató Zrt.
A sajtótájékoztatón dr. Rókusfalvy
Sylvia hangsúlyozta, hogy az emberek
egészségi állapotáért mintegy 15%-ban
felelős az egészségügy. Elsősorban az
egészségtudatos életmód kialakítása, annak irányába való elmozdulás lenne a legfontosabb tényező! Felszólalásában érintette a dohányzás súlyos betegségeket kiváltó okait, kiemelte az iskolai drogprevenció és alkoholfogyasztás megelőzésének fontosságát. Beszélt az újraélesztési
tanfolyam terveiről, és kifejezte azon reményét, mely szerint az asszonyok körében is mozgalommá válik majd a mozgás.
Ezt követően Béczi János ismertette a
Sportcsarnok szerepvállalását a projekt
megvalósításában. Célul tűzte ki a program szélesebb spektrumú kiterjesztését,
magának a mozgás vágyának az ébresztését a lakosság körében, korra és nemre való tekintet nélkül.
A pályázat megvalósításának kezdete ez
év január 01. Sikeresen számolhatunk be a
januárban már megtartott programokról,
melyeket az OMK-ban előadás formában és
a Sportcsarnokban zumba, valamint teremfoci és kézilabda keretében rendeztek meg.
A továbbiakban a projekt által megrendezésre kerülő népszerűsítő programokról
plakátokon és szórólapokon értesülhetnek
majd az érdeklődők.
-V.I.-
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A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET FELHÍVÁSAI
Kössön kedvező

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást gépkocsijára!!!
irodánkban.

Ne mulassza el, érdeklődjön!!!
Dömsödi Általános Ipartestület

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

E-mail: ipartestulet.d@invitel.hu

Tel.: 06-24-435-416, 06-70-318-6325

Vállalkozók, vállalkozások
figyelmébe!

Az Iparos Újság hasábjain (IPOSZ Lapja)
folyamatosan tájékozódhat vállalkozást
érintõ aktuális kérdésekrõl.

Néhány témakör, melyrõl olvashat:
szakképzés, adózással kapcsolatos hírek,
pályázatokról, jó ha tudjuk...,
szakmai kaleidoszkóp, vásárnaptár,
iparos portrék, üzleti rovat.
Az újság kéthavonta jelenik meg,
egy lapszám ára 1ooo Ft.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését,
keresse fel irodánkat a megrendeléssel
kapcsolatban:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
06-24-435-416, 06-70-318-6325
ipartestulet.d@invitel.hu

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Otthon biztosítás
Önrész biztosítás
Casco

kötése
Közlekedési Biztosítási Egyesület
Dömsödi Általános Ipartestület
Képviseleti iroda

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06-24-435-416

Vállalkozók, cégek figyelmébe

Szeretne áram- és gázszámlájából
megtakarítást???
Áram- és gázfogyasztási adatai alapján kedvező
árajánlatot követően átvállaljuk a kereskedőváltással kapcsolatos ügyintézést!
Önnek csak annyi a teendője, hogy áram- és
gázszámláját eljuttatja hozzánk.
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
E-mail cím: ipartestulet.d@invitel.hu
Tel.: 06-24-435-416, 06-70-318-6325
Fax: 06-24-435-416

Tel.: 06-24-435-416, 06-70-318-6325
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
januári hírei

Januárban lezártuk az első félévet a művészeti iskolában. A zenei
tanszakon két bemutatót is tartottunk, január 23-án és 24-én. A táncosok február 2-án tartják a bemutatójukat.
Január 15-én, vasárnap rendezték meg a IV. Országos Társastáncversenyt Kalocsán. A versenyt a NEFMI hirdette meg és az Oktatási
Hivatal szervezte.
A csoportos versenyben a mi Gézengúz csoportunk vett részt.
Nagy büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, hogy a gyerekek a kategóriájukban IV. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk, Mihó Diána,
különdíjat kapott pedagógiai munkájáért. Gratulálunk mind neki,
mind a csoportnak a szép helyezésért.
Következzék a versenyen résztvevő táncosok neve: Sáfrán Mihály
– Fábián Fanni, Papp János – Fábián Bianka, Perger Gábor – Ács Dominika, Ács András – Csiszár Dóra, Bődi Endre – Sipos Evelin, Márkus Péter – Kolompár Izabella, Nagy László – Ispán Karina, Zsákai
László – Jancsó Anna.
Mindkét uniós projektünk rendben zajlik Varga Anett tanárnő koordinálása mellett. A COMENIUS programban résztvevő tanulóink
heti rendszerességgel készülnek a májusi találkozóra, amelyre 75
vendéget várunk.
Minden növendékünknek sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk a második félévre!
Január 30-án csőtörés volt az iskolánkban. A műhelyt, folyosót
és a termeket elöntötte a víz. Ezúton szeretnénk megköszönni Varsányi Antalnak, valamint Szabó Zoltánnak és Juhász Imrének a
gyors és szakszerű intézkedést. Külön szeretnénk köszönetet mondani iskolánk dolgozóinak, Faragóné Pádár Tündének és Bene
Jánosnénak a segítségéért.
A művészeti iskola pedagógusai

A magyar kultúra napja

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány
Dömsöd tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának 1%os felajánlását. Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel:
a kuratórium

A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanúsága
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyö-

A kultúra napja tiszteletére rendezett irodalmi összeállítás a 2. a
osztályosok előadásában

Győztesek: Balogh Boróka, Balogh Réka, Harsányi Anna,
Kakukk Zsanett, Szakos Richárd; felkészítők, szponzorok

kereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a
múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Egy-egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből.
A P.S.O.M.K.-ban január 20-án tartottuk meg a kultúra napja tiszteletére megrendezett színvonalas irodalmi összeállítást a 2. a osztályosok előadásában, felkészítőjük Jávorka Józsefné tanárnő volt.
A műsor után került sor az első osztályosoknak meghirdetett „Miért
szeretek iskolába járni?” című rajzverseny ünnepélyes eredményhirdetésére. A rajzverseny ötletgazdája Kaszner Éva Ildikó volt, és aki a versenyt
szponzorálta Néma Ildikó, az Office-Contact Kft. tulajdonosa. Köszönjük
szépen!
Csikós Lászlóné
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A Kazinczy verseny

eredményhirdetésén Major Anna, a zsűri elnöke a következő szavakkal
fordult a versenyzőkhöz:
A kultúra napját 1989-től ünnepeljük. Ez a nap nem tartozik a piros
betűs ünnepek közé, de egyre jelentőségteljesebben hívja fel a figyelmet
szellemi kulturális örökségünk megőrzésére, megvédésére.
1823. 01. 22-én, Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc befejezte a Himnusz
kéziratát. A művet a magyar nemzet himnuszává a magyar közakarat tette.
A himnusz elismerése évtizedeken át késlekedett, csak 1990-ben történt
meg, amikor nemzeti jelképeink sorába a címer és a zászló mellé a Himnuszt is az Alkotmányba iktatták. A 2012. január elsejétől élő Alaptörvényünk kezdő sorai: „Isten, áldd meg a magyart!”. Ez a fohász
történelmünk során mindig aktuális volt. A magyarságot, a magyar nyelvet többször próbálták már meg semmissé tenni, voltak olyan idők Magyarországon, amikor nem ismerték el hivatalos nyelvnek a magyart.
Pedig hiteles adatok bizonyítják, hogy 996-ban a Géza fejedelem hívására
hazánkba érkező olasz szerzetesek a Szent Márton-hegyi, a mai pannonhalmi bencés kolostorban oktatták a magyar nyelvet. Ez volt a mai iskolarendszer alapja.
Mi az oktatásban anyanyelvi vetélkedőkön bizonyítjuk, milyen fontos az
anyanyelv védelme, ápolása. A „Szép magyar beszéd” verseny évtizedek
alatt országos mozgalommá vált, melyet ezen a napon rendeznek. Ez a
versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását
szolgálja.
A mi iskolánk 23 éve rendezi meg területi szinten ezt a nemes vetélkedőt.
A környék iskoláinak 3. és 4. osztályos tanulói mérik össze tudásukat.
Az idei évben a dömsödiek mellett a szalkszentmártoni Petőfi Sándor,
Kunszentmiklósról a Baksay, Kiskunlacházáról a Gárdonyi és Vörösmarty iskola tanulói jöttek el.
A 2. a osztályosok nyelvünk szépségét, sokszínűségét versek és idézetek
megszólaltatásával, méltó hangulatban indították a délutánt.
A kötelező szöveg általában „higgadt”, közlő próza. Fekete István Téli
berek című művéből kellett egy részletet hangsúlyosan, érthetően felolvasni.
A tanulók által hozott szabadon választott részletek változatosak, színvonalasan kiválasztottak voltak. Megszólaltatásuk jól átgondolt és kidolgozott volt.
Köszönjük a felkészítő tanároknak a munkát, a kultúra iránt érzett
felelősséget, a diákoknak a lelkes részvételt, hogy ezt a napot ünneppé tették!

Kedves Szülõk!

Örömmel értesítem, hogy az iskolában külön foglalkozásként Gyermek Aerobikot indítunk.
Az edzések helye: a Széchenyi úti iskola tornaterme.
Az edzések időpontjai:
hétfőn 14-15 óráig és pénteken 13-14-óráig az alsós tanulóknak,
hétfőn 15-16 óráig és pénteken14-15 óráig a felsős tanulóknak.
A tagdíj 3000 Ft/hó, melyet a hónap
első edzésén kell befizetni.
Bármilyen kérdés van, hívjon:
06-20/946-9444.
Köszönettel:
Joó-Rövid Szilvia
testnevelő, aerobikoktató

A 3. és 4. osztályos tanulók kistérségi
tanulmányi versenye,
Kunszentmiklós
VDÁMK iskola Kunszentmiklós:

3. évfolyam matematika verseny helyezettjei (56 versenyzőből):
2. helyezett:
Várkonyi Viktória
3. helyezett:
Galambos Laura
10. helyezett:
Rüsich Alexandra
3. évfolyam magyar verseny helyezettjei (46 versenyzőből):
19. helyezett:
Balogh Abigél
Várkonyi Petra
27. helyezett:
Galambos Laura
4. évfolyam matematika verseny helyezettjei (54 versenyzőből):
30. helyezett:
Mészáros Péter
33. helyezett:
Kudar Zsolt
35. helyezett:
Hermányi Gergely
4. évfolyam magyar verseny helyezettjei (60 versenyzőből):
34. helyezett:
Kudar Zsolt
51. helyezett:
Lázin Loretta Kitti
53. helyezett:
Liptai Melitta
***

2012. január 20-án rajzverseny
az OMK szervezésében az elsõsöknek,
„Miért szeretem az iskolát?” címmel:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

Balogh Boróka 1. b
Harsányi Anna 1. c
Szakos Richárd 1. a
Balogh Réka 1. b
Kakukk Zsanett 1.b
***

Az idén is megrendezésre került
iskolánkban a Körzeti Kazinczy Prózamondó Verseny 2012. január 23-án
3. évfolyam:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:
4. évfolyam:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

Halász Dorka 3. b
Várkonyi Petra 3. b
Sándor Virág Roxána Szalkszentmárton
Várkonyi Viktória 3.b
Pék Bianka 4. a
Liptai Melitta 4. a
Lázin Loretta 4. b
Kovács Anett Kiskunlacháza
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Újabb iskolai sikerek a természettudományi tantárgyak terén!
Felsős diákjaink az elmúlt két
hónapban több versenyen is részt
vettek. Taksonyban a kistérség diákjaival, a Varga Tamás Matematika Versenyen pedig egymással és a
megyék legjobbjaival mérték öszsze tudásukat matematikából. Kunszentmiklóson, a Komplex Természettudományi Versenyen a környező iskolák diákcsapatai voltak
az ellenfelek. Tanulóink nagyon
szépen vették az akadályokat! Gratulálunk Nekik és felkészítő Tanáraiknak!

2011. november
Körzeti Matematika
Verseny, Taksony

7. évf.
Helyezések:
III. Perger Benjámin
V. Kátai Dorottya
VI. Bábel Júlia
X. Pethes Vivien
Felkészítő pedagógus: Ácsné Jaksa
Szilvia

5-6. évfolyam felkészítő pedagógusa: Ácsné Jaksa Szilvia
7-8. évfolyam felkészítő pedagógusa: Gerenday Éva

2011. december
Varga Tamás Matematika
Verseny, Iskolai Forduló

8. évf.
I. Gonda Andrea
II. Göllény Csilla
Szűcs Gergely
Felkészítő: Pergerné
Krisztina

Kenesei

A 7. évfolyamon mind a négy versenyző dolgozatát továbbküldtük.
Bábel Júlia és Doroszlay Dóra Lili
bejutottak a megyei fordulóba.

Csapataink:

4. évf.
I. Kudar Zsolt
Mészáros Péter
II. Sámson Nikolett
III. Jakab Tünde
Csontos András
IV. Pék Bianka

6. évf. V. hely
Lampert Gréta
Vakter Bence
Vitáris Péter
7. évf. II. hely
Bábel Júlia
Forczek Krisztofer
Perger Benjámin
8. évf. V. hely
Gonda Andrea
Szűcs Gergely
Takács Nóra

autóvezetõi tanfolyamot
indít február 21-én
17 órai kezdettel.

Helye: OMK.

Éppen csak elkezdődött az új év,
újabb próbatétel következett a legkisebbek számára. Házi matematika versenyt rendeztünk a felső tagozaton 4., 5., 6. osztályos diákjainknak. Nagyon szép eredmények
születtek.
Gratulálunk!

5. évf. I. hely
Ispán Lilla
Magyar Bence
Szegedi Tamás

Kft.

7. évf.
I. Bábel Júlia
II. Doroszlay Dóra Lili
III. Pethes Vivien
IV. Perger Benjámin
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia

8. évf.
III. Gonda Andrea
Felkészítő pedagógus: Pergerné
Kenesei Krisztina

2011. december
Komplex Természettudományi Verseny, Kunszentmiklós

A Konflis

9

5. évf.
I. Csiszár Dóra
II. Kovács Gergő
III. Vitáris Petra
IV. Pethes Patrícia
Magyar Bence
6. évf.
I. Papp János
II. Lampert Gréta
III. Takács Daniella
IV. Szűcs Viktória
Csörgő Szabolcs

Érdeklõdni lehet a következõ
telefonszámon: 06-30-942-7757,
illetve az OMK-ban.
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Köszöntés

Február 18-án kerül
megrendezésre az OMKban 19. alkalommal a

VALENTIN-BÁL .

Jegyek válthatók:
Tóthné Porvay Zsuzsánál

90 éve

(1922. 02. 07-én Kunszentmiklóson) született

G yö n gy ö si Lá sz l ón é
Cs a ba i Pi r o sk a.

Szeretettel köszöntjük Édesanyánkat
ebből az alkalomból!
Gyermekei, unokái és dédunokái

FELHÍVÁS

Szeretettel köszöntjük

Várkonyi Károlynét
90. születésnapja
alkalmából .

Sok jó egészséget kívánunk.
Gyermekei, unokái és
dédunokái

50. házassági évfordulójuk
alkalmából köszönti családja

Varsányi Elemért
és

Varsányi Elemérnét!

További boldog éveket kívánunk!

A Gyermekbarát Egyesület 2005 óta tevékenykedik Dömsödön.
• Kölyök Műhely néven rendszeresen kézműves játszóházat működtetünk.
• Évente 2-3 alkalommal autóbuszos kirándulást szervezünk általános iskolás gyermekek részére.
• A dömsödi gyerekeknek évente kétszer térítésmentesen hetes napközis nyári tábort
biztosítunk.
• A 2010. évben egyesületünk film klubot
indított.
A 2008-2009. évi adó 1%-ának felajánlásából 24 654 Ft, ill. 67 400 Ft bevételünk
származott. A 2010. évi adó 1%-ának felajánlásából 45 700 Ft bevételünk származott. Ezt az összeget a dömsödi gyerekek kirándulásain belépőjegyekre, illetve szabadidős programokhoz használtuk fel.
Köszönjük adója 1%-át!
Gyermekbarát Egyesület Dömsöd
adószáma, melyre a felajánlást várjuk:
18706787-1-13

Egyszerû
tippek
spórolásra
Januárban indult rovatunk folytatásaként
ismételten szeretnénk néhány praktikus ötletet megosztani Önökkel:
Érdekes volt számomra, mikor két embert
is megkérdeztem arról, hogy – Te hogyan
spórolsz? – egymástól függetlenül a bevásárlási praktikáikról kezdtek beszélni. Lássunk
ezek közül néhányat:
– Se a bevásárlóközpontokban, se a kis
üzletekben ne vegyünk nagy bevásárlókosarat magunkhoz, mert ha nem töltjük meg, kínosan érezhetjük magunkat. Ha meg megtöltjük, akkor sokkal nagyobb mennyiségű
áru kerül bele, mely a pénztárcánkat nem kíméli.
– Érdemes bevásárlás előtt listát készíteni,
hogy mire van szükség a háztartásunkban.
Ezt követően az üzletben a polcokról célirányosan csak azokat a termékeket vegyük le,
melyek a listánkon szerepelnek.
– Amennyiben kiszámolt pénzzel indulunk bevásárolni, biztosan nem költekezünk
túl és a tervezett kereten belül maradunk.
– Egyre több kereskedelmi helyen találkozunk olyan termékekkel, melyekre az van írva, hogy „Értékcsökkent áru”. Általában
ezek a termékek apró szépséghibával rendelkeznek, illetve az élelmiszerek tekintetében
aznapi vagy előző napi lejárt szavatosságúak.
Érdemes elidőzni itt, mert így is spórolhatunk
pénztárcánk javára.
– Az egy-két napos pékárut (kenyeret,
zsemlét, kiflit) lényeges engedménnyel árusítja néhány élelmiszerüzlet. Ezek a termékek a sütőben vagy mikróban friss fogyasztásra alkalmassá tehetők.
Vásároljanak okosan, megfontoltan!
Kedves olvasóink, továbbra is várjuk ötleteiket, kipróbált, jól bevált praktikáikat,
hogy segíthessünk egymásnak spórolni, boldogulni!
-V.I.-

2012. ÉV ELSÕ NEGYEDÉVBEN A NYUGDÍJAS
KLUB ALKALMAI
Helyszín: OMK

Február 07. kedd 14-16-ig  Február 21. kedd 14-16-ig  Március 06. kedd 14-16-ig
Az összejövetelek nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Szabó Lajos Labdarúgó Utánpótlás Emléktorna

2012. január 21-22-én idei első labdarúgó tornáját rendezte a Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület. A tornát Szabó Lajos emlékének szenteltük,
aki 2011-ben hunyt el. Öt korosztályban 30 csapat versenyzett a korosztályonkénti kupákért.
A 7 évesek versenyében a sok induló csapat (szám szerint 9) miatt két
pályát építettünk ki. A legkisebbek hozták a formájukat, mindkét csapatunk veretlenül megnyerte a tornát a maga pályáján. Maguk mögé utasították Tököl, Taksony, Ráckeve, Kunszentmiklós csapatait. A kicsik közül, mivel az ő tornájukon a részvétel a fontos, az összes csapatból mindenki kapott érmet.
A 9 évesek mezőnyében 4 csapat indult, a DUSE-n kívül a Taksony, a
Kunszentmiklós és a Tököl. Remek eredménnyel, 3 győzelemmel, kapott
gól nélkül zártuk a tornát az első helyen. Így a kupa itthon maradt.
A 11 évesek között 8 csapat indult, a DUSE, a Tököl, a Ráckeve, a Taksony, a Kunszentmiklós és a Bugyi csapata (többen két csapattal érkeztek). Ennek megfelelően két 4-es csoportra osztva kezdték meg a küzdelmeket, és a helyosztókon a csoportban zárt eredmények szerint játszottak
egymással. A DUSE csapata a csoportját kapott gól nélkül megnyerte. A
másik csoport győztese a remek játékkal előrukkoló Bugyi csapata lett,
így a döntőt velük játszottuk, és parázs játék közepette 1-1-es döntetlen
született. Így hetes rúgásokra került sor, amit a remek kapusteljesítmény-

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

nek és a rugójátékosok ügyességének köszönhetően megnyertünk. A kupa Dömsödön maradt!
A nagyobb korosztályokban sajnos nem tudunk ilyen jó eredményekről
beszámolni. A 13 évesek között 5 csapat indult, a DUSE, a Ráckeve két
csapattal, a Tököl és a DMTK. A DUSE csapata a harmadik helyet szerezte meg, egy győzelem, egy döntetlen és két vereség mellett.
A 15 évesek között két csapatot indítottunk, játszott még a Taksony és a
Tököl csapata. Sajnos a csapataink a harmadik és a negyedik helyet szerezték meg. Az első csapatunknál egy győzelem volt két vereség mellett, a
második csapatunk 3 vereséget szenvedett.
A kupák átadására az egyes korosztályok mérkőzései után került sor. A
kupákat és okleveleket Szabó Andrea adta át a csapatkapitányoknak. Lázár József tanár úr a torna előtt pár nappal megalapította a Szabó Lajos
Vándorkupa elnevezésű díjat, melyet a tavalyi év legjobb játékosa,
Turcsán Pál vehetett át és őrizhet egy évig.
Köszönjük szponzorainknak a támogatásokat, a felajánlásokat, reméljük, megháláltuk a belénk fektetett bizalmat, és a jövő évben is újra találkozunk mindenkivel, aki részt vett a tornán. Szponzoraink voltak: Kun és
Társa Bt., Mobil Földmérő Iroda, Kék Duna Beach Club, és természetesen a focizó gyermekek szülei minden mennyiségben!
Nagy Zsolt

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
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.
BA NYA KLUB

két he ten te hét főn ként 18.00-tól.

NYUGDÍJAS KLUB
kéthetente.

T I S Z T E LT S P O RT T Á R S !

Kérnénk, amennyiben lehetősége van, a 2011. évi személyi jövedelemadó 1%-ával támogassa
egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

Kedvezményezett: Dömsödi Horgász Egyesület
Adószámunk: 19833293-1-13

H.E. Önkormányzata
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FARSANG VAN!

Hálás téma a farsang,
hiszen akarva-akaratlan
a szót meghallva az
önfeledt móka, kacagás
jut mindannyiónk eszébe. Jellemzően az óvodákban, iskolákban minden esztendőben nagy
izgalommal készülnek a
csemeték a jelmezes
felvonulásra, hogy akár
csoportosan, akár egyénileg is megmutathassák magukat. Természetesen a szülők, nagyszülők
segédkeznek,
ügyeskednek, s újfent
átélik ifjuságuk kedvenc farsangjait.
Hogyan is volt, honnan is eredeztethető a
farsangi jelmezek viselete, az alakoskodás?
Tradicionálisan a farsangi időszak vízkereszttől (január 06., mikor is a
karácsonyfát leszedjük) hamvazószerdáig tart. Az ezt követő időszak a
böjti idő. (K-en és É-on hamvazószerdát követő napon, az egynapos böjt
után a böjtöt felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot el tudják fogyasztani, és ennek a napnak a neve zabáló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök.
Ismerősen hallik a torkos csütörtök kifejezés, hiszen napjaink vendéglátóiparában is használják ügyes üzleti fogásként.) No de kanyarodjunk
vissza a farsang szó eredetéhez!
Magyar Néprajzi Lexikonból:
„Maga a szó bajor eredetű, első írásos említése 1283-ból származik.
Magyarországon a középkorban jelenik meg, német hatás eredményeként. Három fő elterjedési területe: királyi udvarban (itt jelentős az
itáliai hatás – karnevál), illetve a városi polgárság és a falusi lakosság
körében (itt pedig a német hatás érződik).”

A karácsonyi ünnepkört követően, a farsangi ünnepkör (melynek jelentősége a téltemetés, a tavaszvárás) a leggazdagabb szokásokban, hagyományokban egyaránt. Természetesen a különböző szokások tájegységenként változóak, más-más módon találkozhatunk velük.

Legjellegzetesebb a már világviszonylatban is ismert karneváli hangulatú Mohácsi Busójárás.

Eredet-magyarázat (forrás: internet)
„A legelterjedtebb magyarázat szerint a farsangolásnak a téltemetés, a
télűzés volt a célja. Az emberek ilyenkor azért bújnak ijesztő ruhákba,
mert azt várják, hogy a tél megijed tőlük, és elszalad. Az ünneplés végén
nyilvánosan elégetik a tél halálát szimbolizáló szalmabábut is. A jelmezbe
öltözött emberek ezenkívül „bao-bao” kiáltással és kürtszóval, kolompokkal járják végig a házakat, udvarokat és az állatokat, majd hamut
szórnak szét a portákon. Ettől a szertartástól azt remélik, hogy a gazdák
portáit a jövőben elkerülik a gonosz, ártó szellemek. A busójárás további
szokása, hogy a jelmezesek az utcán járva meghuzigálják az arra járó
nők haját, hogy az minél hosszabbra nőjön. Az ünnepség fénypontja az,
hogy a főtéren a férfiak viaskodni kezdenek egymás között, ami régen a
férfivá avatás jelképe volt.”

Dömsödön a farsang
megléte, mint már említettem, elsősorban az oktatási intézményekben, a
gyerekek jelmezes felvonulásával jelenik meg.
Vi s s z a e m l é k e z é s
alapján tudjuk, hogy farsangkor Dömsödön is
volt helyi szokás. Köcsögbe töltöttek hamut,
majd a konyhaajtóban
földhöz csapták azt. Megfigyelhető maga az ijesztgetés ténye, mert hiszen a
megtöltött köcsög a földre zuhanva nagyot durran, másrészről a hamu
jelenléte, merthogy a hamutól a gonosz szellemek távol maradnak.
Ma már nincs gyakorlatban ez a szokás Dömsödön, így gyermekeink
s unokáink maskarája
riogatja, ijesztgeti a telet.
Összeáll.:

-V.I.-

Kamilla rendelõ

Reumatológia:

hétfő 14 – 18 h-ig

Pszichológia:

februártól

Bőrgyógyászat: egyeztetés alatt

Bejelentkezés:
tel.: 24-434-393
06-30-655-3701
Cím: Dömsöd, Kossuth L. u. 102.
A Sarok Gyógyszertár mellett.
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Méhek ajándéka Dömsödön

– avagy: folyékony arany és társai a gyógyászatban –

Bizonyára mi dömsödiek, s még
sokan a környékről ismerik itt
Dömsödön a „Csernus Laciék”
méhészetét. Csernus László és
felesége, Marika 1975 óta űzik
ezt a kevéssé ismert, ám szép
és érdekes, s cseppet sem
könnyű szakmát. Ez okból
gondoltunk arra, hogy a Hírnökben egy sorozatot indítva megismertetjük az olvasókkal a méhészeti termékeket, melyekből sokfélét náluk is
megvásárolhatunk.
Világunkban egyre fontosabb az a tény, hogy
törekednünk kell a környezetvédelemre, a minél természetesebb élelmiszerek fogyasztására s
a legegészségesebb életvitelre. Egyre nagyobb
teret hódítanak a bioélelmiszerek, így a tartósítószerek elkerülése. Nos a méz, a virágpor, a
propolisz mind-mind megfelelnek ezeknek az
igényeknek.
Ebben a hónapban elsőként a propolisszal,
mint a legtermészetesebb s legősibb antibiotikummal és annak felhasználási formáival ismerkedünk meg. A következő számban pedig
az egyes mézfajták tulajdonságait mutatjuk be.
Lássuk tehát:
A PROPOLISZ
A propolisz vagy méhszurok olyan gyantás,
ragacsos anyag, amelyet a dolgozó méhek a
kaptár védelmére, a betolakodó baktériumok és

egyéb kórokozók ellen gyűjtenek. Ragadós, sárgásbarna, kellemes illatú anyag, melyet a fák rügyeiről, fiatal ágairól, levélnyeleiről gyűjtenek
be a méhek, átalakítják, aztán a kaptárak tömítésére és fertőtlenítésére használják. A méhcsalád
láthatatlan védelmét képezi a propolisz: egy
erős, nagy mennyiségű propoliszt termelő családban gond nélkül elpusztítja a vírusokat és
baktériumokat. Magas antioxidáns-tartalma van
és gyulladáscsökkentő hatású. Ezeket a nedveket 20 Celsius foknál melegebb napokon 10 és
12 óra között gyűjtik a méhek. A fő forrás a fekete nyár rügypikkelyein kiválasztódó enyves
bevonat, de a propolisz számos öszetevőjének
sajátosságait még nem ismerjük pontosan.
ÖSSZETÉTELE:
A tiszta propolisz kimagaslóan hatékony elemekből áll. Legfontosabb és legtömegesebb alkotórészei a flavonoidok. További fontos hatóanyagok: kalkonok, terpén, vitaminok (B1, B2,
B6, C, E), aminosavak, enzimek, ásványi elemek (K, Na, Mg, Al, P, Si, Va, Co, S, N, Zn). Bizonyítottan tartalmaz ferulasavat, amitől baktériumölő és baktériumfejlődést gátló hatású (külsőleg történő felhasználás esetén).
A sok feleslegesen elfogyasztott szintetikus
gyógyszer helyett alkalmazva rengetegféle betegségre különösen ajánlott:
Erősíti az immunrendszert, használható légcsőhurut és allergikus jellegű asztma esetében.
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Növeli az erek rugalmasságát, vírus-, baktérium- és gombaölő, használatos például influenza, herpesz ellen, segít a megfázásos megbetegedések esetében, használják még fekélyek,
vérkeringési és szívbetegségek kiegészítő kezelésére is, valamint sebgyógyításra, reumatikus
bántalmakra, ízületi, derék- és gerincfájdalmakra. A propolisz tinktúra megfelelő hígításban
lábgombás és övsömör panaszokra is kiváló.
Nagyon hatásos a magas vérnyomás ellen, mert
vérnyomáscsökkentő hatású. Prosztatagyulladásoknál, vese- és májgyulladásnál jó eredménnyel használható. Anginánál, valamint
katerális anginánál, valamint torokgyulladásnál,
meghűlésnél szövődmények elkerülése ellen.
Gyomor- és nyombélfekélynél, tyúkszemeknél
és bőrkeményedéseknél, TBC-nél, makacs köhögésre is nagyon ajánlott, és lerészegedett ember kijózanításánál is. A penészbetegségeknél
tinktúrával bekenjük a megtámadt helyeket.
Gyomorfájdalmaknál bélparaziták ellen is eredményes, valamint fogfájdalmaknál. A tinktúra
öreg sebre, felfekvéseknél használható, párologtatóba cseppentve az alkoholos tinktúra fertőtleníti, csírátlanítja a levegőt, légtisztító, frissítő hatású.
Bővebb felvilágosítást Csernusné Marikától
a 06-20-331-7666 telefonszámon vagy az Átrium Üzletházban a Bioboltban kaphatnak. Az
üzletben az említett méhészeti termékek mellett rengetegféle természetes alapanyagú tea,
krémek, ivólevek és más egészséges s természetesen tartósítószer-mentes élelmiszert vásárolhatnak.
Csernus Rita – őstermelő méhész

TA L Á LTA M E G Y K É P E T

Bácsi Gyula kedves olvasónk találta ezt a képet, amelyet szeretnénk közzé tenni.
A kép a Hajós iskolában készült az 1972-73-as tanévben. A képen balról jobbra haladva szerepelnek:
Fiú sor: Váradi László, Varga Sándor, Burján András, Katona Gábor, Kovács Lajos, Mokánszky János, Lacza Zsigmond,
Korona Sándor, Kovács Ferenc. Leány sor: Dobri Katalin, Bátor Mária, Patai Piroska, Sass Eszter, Reszkető Mária,
Szombati Mária, Preizak Mária, Badics Zsuzsa, Kiss Adél, Klenáncz Éva, Márta Kati, Ócsai Julianna, Bögös Eszter,
Szemcsik Éva, Tassi Julianna. Tanárok: Bottlik Imréné, Lázár Józsefné, Dobos Rózsa, Laczi Pálné, Laczi Pál, Decsov Lajos, Takó
Miklós, Tóth István, Bártfai Róbert, Kiss Sándor, Dulcz Dénes. Köszönjük a képet! Közreadja: Szabó Andrea
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Dömsöd területén
az eltelt hónapokban
történt közlekedési
ügyekről
2011. december 21én Dömsöd külterületén az 51-es úton Budapest felől Budapest irányába közlekedett egy
tehergépkocsi a pótkocsiját vontatva. Jobbra
szándékozott kanyarodni, de ezt a nagy méretei
miatt nagy ívben volt kénytelen végrehajtani, és
ezért kanyarodás előtt kis mértékben áttért a menetiránya szerinti szemközti sávba. Emiatt történt
a baleset, mert a szemből érkező személygépkocsival összeütköztek. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.

Kisebb súlyú cselekményekről
2011. november 27-én 22.00 óra körüli időben
a Petőfi téren családi botránynál intézkedtek a
rendőrök. Egy 20 éves fiatalember erősen ittas állapotban ordított a családjával, a kiérkező rendőr
csitította kedélyeket, és mindenkit felvilágosított
a jogairól, kötelezettségeiről. A Védgát soron
2011. december 03-án 20.20 órakor egy családi
ház ablakát törte be kővel ismeretlen tettes. Az
ablakhoz közel álló egyik lakó arcát is megsértette az üvegszilánk. Keressük a rongálás elkövetőjét. December közepén észlelte a tulajdonos,
hogy a Rákóczi úti családi házának udvaráról faanyagot és tűzifát tulajdonítottak el. December
11-én a Bucsi közben szintén családi botránynál
intézkedtek a rendőrök. Válófélben vannak a felnőtt emberek, és erős hangvételű szóbeli vitának
kellett véget vetni, talán lenyugodnak az indulatok… Három ittas vezetés miatt is intézkedtünk a
községben, súlyos pénzbírságokat kellett kiróni
az ittas vezetőkre. Egy LADA típusú személygépkocsit loptak el december 12-re virradóra egy
Attila utcai ház elől. Ugyanezen a napon a nappali órákban egy kisméretű szemetes kukát loptak el
a Középső utca egyik háza elől. Egy Alsó-Dunapart utcai hétvégi ház melléképületének ajtaját
rongálta meg ismeretlen elkövető december 15-re
virradóra. A Széchenyi utca elejéről december
17-én a kora esti órákban kaptunk bejelentést,
hogy budapesti ismerősök temetőlátogatásra érkeztek Dömsödre, majd el is mentek a szeretteikhez a sírokat rendbe tenni. Mivel sírva vigad a
magyar, nem józanul érkeztek a Széchenyi utcai
ingatlanba, és kiabáltak, veszekedtek egymással.
A rendőrök láttán kicsit megnyugodtak… Dömsöd és Tass határában a Nyárfás erdőből kb. 15
mázsa fát loptak el december 23-án észlelt körülmények közepette. A községben 5 db nagy
összegű pénzbírságot szabtunk ki a sebességkorlátozás jelentős túllépése miatt.
Dömsödi bűnügyek…
2011. november 18-ra virradóra a Ságvári utcában elloptak egy Suzuki személygépkocsit.

November 19-én kora délután pedig egy Nissan
Pick Up kis tehergépkocsit tulajdonítottak el a
Thököly utcából. A Dabi Vegyes Boltban a Szabadság utcában november 23-án 13.00 óra körül
alkalmi lopás módszerével loptak el egy táskát
iratokkal és készpénzzel. November 27. és december 08. közötti időben egy Ráckevei úti ingatlanból ismeretlen elkövető szivattyút tulajdonított el.

Nagy mennyiségű készpénzt lopott el egy ismeretlen alkalmi tolvaj november 27-én 15.00
óra körül egy Felső-Dunapart utcai ingatlanból.
Baka Miklós körzeti megbízott és Józsa Norbert
helyi járőr rendőrök ráálltak az ügyre, és alapos
adatgyűjtés után megállapították, hogy az alkalmi tolvaj csakis egy helyi lakos lehetett. A sértett
a SACA Sörözőben iszogatott, és ott a gyanúsított
kölcsönkért tőle egy kis pénzt, mert erősen játékgép szenvedélye van. De valamiért most kedvezett neki a szerencse és visszanyerte a bedobált
pénzét. Gondolta, amit kölcsönkért azt rögtön
vissza is adja. Elment hát a sértett házához, de ott
az előszobában nem volt senki és a sértett meg
éppen szunyókálhatott, ezért beleturkált az ott talált kabát zsebébe. Nagy mennyiségű készpénzt
lopott el, amellyel tartozásait rendezte, és a többit
meg beledobálta egy gyümölcsös játékgépbe,
mert az a gyengéje… Elfogásakor a cselekménye
elkövetését elismerte, ígéretet tett, hogy a kárt
megfizeti… Azért ehhez kell erkölcsi tartás, hogy
azt lopjuk meg, aki nekünk előtte jószándékúan
kölcsönad… 2011. december 02-án 17.30 óra körüli időben a Sportcsarnoktól loptak el egy kerékpárt. Citromsárga színű, Twister a márkája és
T00071844 a vázszáma. December 03-ra virradóra a Kék Duna Étterem elől loptak el egy értékes kerékpárt. Metál fekete színű, a villái zöldek,
Mongouse és Fox matricák vannak rajta, BRT
duplafalú felnikkel szerelt és összteleszkópos. A
Somogyi B. utcában egy családi ház teraszáról
loptak el egy 50 köbcentiméteres motorral szerelt
rokkant kocsit december 8-ra virradóra. A már elregélt alkalmi tolvajunknál ez a tolvaj talán még
elvetemültebb, hogy egy rokkant kocsit képes legyen ellopni… December 9-én észlelte a tulajdonos, hogy a középső-dunaparti épülő házától bitumenes zsindelyt és I szelvényeket tulajdonítottak
el nagy értékben. Női táskát és készpénzt loptak
el egy a Némedi úti temetőnél parkoló személygépkocsiból december 10-én a déli órákban. A
tolvaj betörte a személygépkocsi ablakát és kiemelte a táskát. A Jókai utcában egy családi ház
udvaráról szivattyút, hegesztőkészletet és decopír
fűrészt loptak el december 23-án észlelt körülmények között. December 25-re virradóra a Ráckevei úton parkoló személygépkocsi ablakát törte
be ismeretlen tettes, és laptopot, illetve táblagépet
lopott el a járműből. 2012. január 07-16. közötti
időben a Gém utcában ajtófeszítés módszerével
DVD-lejátszót tulajdonítottak el. 2012. január
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08-ra virradóra a vasútállomás raktárhelyiségéből 3-4 mázsa bezsákolt cseh barnaszenet loptak el. Január
14-én hajnali 02.30
óra körüli időben a
Petőfi utcában a tulajdonos az udvari WC-re
szándékozott kimenni. Mikor kilépett a lakása
udvarára, szemben találta magát egy kb. 160 cm
magas fiatalemberrel, mind a ketten jól megijedtek, aztán a fiatalember a kerítésen keresztül elszaladt a helyszínről. A tulajdonos később vette
észre, hogy a melléképületből eltulajdonítottak 1
db Styhl fűkaszát. Egy 91 éves idős úr tett bejelentést, hogy a Dömsöd, Szabadság utca végén
lévő családi házában meglopták. 2012. január 03án délelőtt kapott egy telefonhívást, hogy fel fogják keresni az ELMŰ-től. Rövid idő múlva ott is
volt egy férfi a kapuja előtt, hogy az ELMŰ túlfizetést állapított meg. Jár a bácsinak vissza 11.000
Ft készpénz, de nála bizony csak 20.000 Ft-os
címlet van. Természetesen az idős úr megörült, és
visszaadott 9.000 Ft összeget. Megjelent egy másik fiatalember, aki egy fázisceruzával bele-belepiszkált a konnektorokba, és közölte, hogy ezek
bizony csak alumínium vezetékek, ki kell majd
rézre cseréltetni a biztonság érdekében. Szóval jól
elfoglalta és lefoglalta a bácsit, akinek nem volt
semmi gyanús. Mikor sietve távozott a két látogató, csak akkor vette észre, hogy nagy mennyiségű
készpénze eltűnt… Elmondom, még azt a húszezrest is elvitték, amit hoztak csali gyanánt az
idős embernek. A tolvajok egy fehér színű autóval
és sok pénzzel távoztak az 51-es út irányába…
Körözés
A Budapest környéki Törvényszék 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 Tókert 46. sz. alatti lakos ellen orgazdaság
miatt adott ki körözést a Miskolci Városi Bíróság.
A Szeghalmi Városi Bíróság tartózkodási helyének megállapítása végett keresi Takáts Péter
31 éves Dömsöd, Szabadság u. 97. sz. alatti lakcímmel rendelkező férfit.
Kurilla Norbert 27 éves Dömsöd, Szabadság u.
19. sz. alatti lakos ellen több szerv is körözést bocsátott ki.
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, 06-20-4441268.
Szabó Sándor r. alezredes
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A kerékpárosokra vonatkozó
fontosabb KRESZ-szabályok

Ez a szöveg csak a fontosabb szabályokat tartalmazza, további információért javasoljuk egy átfogó KRESZ-tankönyv tanulmányozását.
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát
a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,
mint más jármű esetében:
• járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni
(tehát ittasan kerékpározni sem szabad);
• ismerni kell a KRESZ-szabályokat.

Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb
vontatmányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével. Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. Tilos a
kerékpárt más járművel vontatni. Tilos elengedett
kormánnyal kerékpározni. Kerékpáron csak olyan
csomag szállítható, amely a kormányzást nem
akadályozza. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év
alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.
Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött
személy legfeljebb egy, 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyermekülésen. Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább 17 éves személy szállíthat utast. A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút
meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva.
Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40
km/óra sebességgel szabad közlekedni, azon kívül
sisakban 50, sisak nélkül 40 km/h a megengedett
sebesség.
A kerékpár tartozékai
A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:
1. Fehér színű első lámpa.
2. Vörös színű hátsó lámpa.
3. Vörös színű hátsó prizma.
4. Két, egymástól független fék.
5. Csengő
6. Borostyánsárga színű küllő-prizma legalább az
első keréken.
7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül
az úttesten éjszaka vagy rossz látási viszonyok
között).
A közlekedés biztonsága miatt javasolt kerékpártartozékok:
a, A pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizmák.
b, Karos szélességjelző prizma.
c, Visszapillantó tükör.
d, Sárvédő
e, Kerékpáros bukósisak

Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az összes közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk!
Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a pénzt! Az első világítás ugyanolyan
fontos, mint a hátsó, különösen azért, hogy a
szembejövő járművek is lássanak bennünket.
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Me zõ gaz da sá gi hí rek
2012. év február hó

Amikor e sorokat írom – január végén –
még mindig csapadékszegény az időjárás,
csak nagyon kevés eső esett, és eddig a téli
csapadék, a hó sem esett, amit nemcsak a
gyerekek hiányolnak, hanem a szántóföldek
is. Nyár vége óta nagyon kevés csapadék
esett és a termőtalaj alsóbb rétegei is szárazak, tehát nagyon kellene a kiadós téli csapadék, mert nemcsak az őszi vetések sínylik
meg a szárazságot, hanem a tavaszi vetésű
növényeknek sem lesz kellő vízmennyiség,
ami a fejlődésükhöz kellene.
A kedvezőtlen időjárás mellett sajnos a másik és sokkal nagyobb probléma – amiről már
az előző években is írtam – a magyar mezőgazdaság termelésének, a vidéki lakosság foglalkoztatásának nagymértékű csökkenése. A
rendszerváltás után a termelőszövetkezetekben, állami gazdaságokban a munkahelyek tízezrei szűntek meg, és persze sok gond volt
már a nyolcvanas években a nagyüzemekben
is, de ezt a váltást nem a legjobban sikerült
megoldani. A felosztott földeken és a szétosztott eszközökön csak viszonylag kevés életképes középgazdaság jött létre, a többség kényszergazdálkodó lett, és csak a területalapú támogatás és egyéb támogatások igénybevételével tud úgy-ahogy megélni. A mezőgazdasági termelés – ami az 1970-1980-as években
világszínvonalon volt – visszaesett, a vidéki
lakosság tömegei váltak munkanélkülivé. A
jelenlegi helyzetben pedig még tovább nehezíti a helyzetet a gazdasági válság, a lakosság,
az ország nagymértékű eladósodottsága, a
magas kamat költségek.
A Szabad Föld legutóbbi számában olvashatjuk, hogy dráma vár a boltokban, mert
amiből kevés van, az drágulni fog, tehát az
élelmiszerek jelentősen drágulni fognak.
Nem képes az ország megtermelni annyi tejet, sertést, gyümölcsöt, zöldséget, amennyire
szükség van, és ezért külföldről kell behozni a
készleteket, amelyért legtöbbször euróval,
dollárral kell fizetnünk, és nagyrészben ez
okozza az eladósodásunk egy részét. Jók az
adottságaink, és ezelőtt 30 éve még 15 millió
embernek tudtuk megtermelni az élelmiszert,
és ez több mint szomorú helyzet.
Községünkben is ezelőtt húsz-harminc éve
több ezer hízódisznót hízlaltunk, adtunk el a
háztáji gazdaságokban, munkalehetőséget és
bevételt jelentett sok dömsödi lakosnak, most
meg üresek az ólak, és nagy a munkanélküliség.
A múlt napokban az egyik kereskedelmi
televízióban láttam, hallottam egy neves közgazdásztól, hogy Magyarország évente 5000
milliárd eurót kap támogatásként. Ez lehet

hogy igaz, csak a nagyon okos közgazdász
nem mondta el a dolog másik oldalát, amit józan paraszti ésszel, egy kis közgazdasági
alapismerettel tudnunk kell. A rendszerváltás
után a mezőgazdasági termelést, az élelmiszer-feldolgozó ipart, vágóhidakat, cukorgyárakat privatizálták, olcsó pénzért a nyugati
multicégek megvették, nagy részben azért,
hogy megszerezzék a piacot, másrészt az itt
megtermelt nyereséget kivigyék az országból. Az Európai Unióba való belépés még
jobban tönkretette a magyar mezőgazdaságot. Az országban egy cukorgyár működik,
alig van konzervipar és még sorolhatnám.
Sajnos az egyéb iparban sem jobb a helyzet,
tönkretették a textilipart, a buszgyártást, a
GANZ-MÁVAG-ot és még sorolhatnám.
Ha egyenleget vonunk, megállapítható,
hogy amit kapunk az Európai Uniótól, annak
nagy ára van, és már ezek után nem könyöradomány.
Nem vagyok unió-ellenes, de ezek tények,
és a vidéki munkanélküliség egyik oka a
munkahelyek, lehetőségek megszűnése. Már
évek óta többször leírtam, hogy a magyar termelők érdekeit nem mindig sikerül megvédeni, és most, amikor világgazdasági válság
van, ami a mezőgazdasági termelőket még inkább érinti, még jobban össze kellene fogni
érdekeink védelmében.
Reméljük, hogy február hónapban végre
kiadós csapadék áztatja a földjeinket, és márciusban megkezdhetjük a kora tavaszi munkákat úgy a szántóföldeken, mint a kiskertekben, szőlőben, gyümölcsösben. A kedvező tavaszi időjárás még egy közepes gabonatermést hozhat, és most mielőbb gondoskodjunk
a nitrogéntartalmú műtrágya beszerzéséről,
hogy azt ha lehet kiszórhassuk a gyenge fejlettségű őszi gabonákra.
Ha a februári időjárás megengedi, akkor a
gyümölcsfák metszését végezhetjük, és a kiöregedett, kiszáradt gyümölcsfákat, ha a talaj
nedvessége megengedi, gyökerestől vágjuk,
illetve ássuk ki. A fentieken túl is van mindig
teendő a ház körül, ha csövesen szedtük, takarítottuk be a kukoricát, most a téli hónapokban morzsolhatjuk le a csöveket, ugyanis a
csutka a vegyes tüzelésű kazánban jól eltüzelhető, és a kivágott fák ágait, törzsét összefűrészelve is hasznosíthatjuk, energiát, költséget
takaríthatunk meg.
Mielőbbi kitavaszodást, jó erőt és egészséget kívánok.
Összeállította:

Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász
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Dömsödi Tûzoltó
Egyesület
Január hónap

2012. év szerencsére nem úgy kezdődött mint a tavalyi, hogy lakóház
volt az első tűzesetünk. Első és a hónapban az egyetlen esemény az Dömsöd – Tass között az 51-es főút melletti avar- és aljnövénytűz volt. A lángok a borászat kerítése mellett égtek és annak fa oszlopaira is átterjedtek.
Ezt egy sugárral eloltottuk, így a nagy szélben nem terjedt tovább sem az
út mellett, sem a borászat udvarára.
Itt az év eleje, ismét eljött a személyi jövedelemadó-bevallás elkészítésének ideje. Ez megint egy lehetőség azok számára, akik szeretnék segíteni működésünket és fejlődésünket. Adójuk 1%-ának felajánlása csak egy
tollvonás az önök részéről, de nekünk és a mi segítségünkre szorulóknak
nagy segítség. Ebből az összegből is tudunk működni és fejlődni. Remélem, az idei évben gondolnak erre, és a Dömsödért Alapítványt fogják
megjelölni, mint kedvezményezett. Megjegyzésben pedig legyenek szívesek feltüntetni, hogy Dömsödi Tűzoltó Egyesület, és így tudjuk majd
nyomon követni azt, ami a számunkra érkezett.
A tavalyi évben kaptunk vállalkozóktól és lakosoktól is támogatást. Ezt
szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki úgy érezte, hogy fontos a megsegítésünk. Ezeknek az embereknek egy ebéd keretén belül február hónapban
meg szeretnénk köszönni a segítséget, és egy beszámolót is fogunk tartani arról, hogy milyen volt a tavalyi évünk. Remélem, az idei évben is legalább
ennyi támogatónk lesz, mert az egyesület fejlődését nagyban előremozdítja.
Január első hetében egy irodahelyiségre vonatkozó kérelemmel fordultunk a polgármester úrhoz és a képviselő-testülethez. Ebben azt kértük, hogy
biztosítsanak számunkra egy helyiséget, amit mi használnánk. Ez a kérésünk
pozitív elbírálást kapott, és a Szabadság úti Hajós-kastély egyik termét vehetjük majd használatba. Ezúton is szeretnénk a segítséget megköszönni a falu
vezetésének! Terveink szerint itt elméleti oktatásokat, gyűléseket, megbeszéléseket szerveznénk a tagságnak, valamit a hozzánk érkező vendégeket is
tudnánk itt fogadni. Tervben van még a teremben egy olyan „ügyeleti rész”,
amit akkor használnánk, ha Dömsödöt valami nagyobb katasztrófa érné. Akkor amúgy is kellene egy a mentést koordináló szervek szakembereinek
(BM Országos Katasztrófavédelem, Polgári Védelem, Rendőrség, Polgármesteri Hivatal, Honvédség) fenntartott iroda, ahonnét irányítanák a mentést
és a védekezést. Itt a terem mérete és a megközelítés is alkalmas erre. Most
sokan azt gondolhatják, hogy ez fölösleges, mert mi történhetne. Egy-két
példa, bár az utóbbi pár évtizedben nem volt rá példa, de itt a Duna közelsége, ami egy nagyobb áradás esetén veszélyeztetné a falu és lakói biztonságát,
vagy egy csapadékosabb évszakban a belvíz elleni védekezés, egy nagyobb
tűzeset, ami veszélyeztetne minket, esetleg egy nagy vihar utáni rombolás
felszámolása, ezek bármikor bekövetkezhetnek. Éppen ezért is kell ezt létrehozni, hogy a védekezőknek egy helyen és egységesen történjen az irányítása.
Ez még csak terv, előtte még a helyiséget egy kicsit rendbe kell hozni
(takarítás, festés, linóleumcsere, bebútorozás stb.), a célnak megfelelően
kell kialakítani. Ebben is fogjuk majd keresni azokat a személyeket és vállalkozókat, akik nekünk tudnának segíteni munkájukkal vagy anyaggal.
Ha baj van! 105
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
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105 vagy 06-24-518-665, esetleg 06-24-518-666 számokon lehet elérni.
Egyéb elérhetőségünk:
Id. Tárkányi Béla – Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407

Tisztelt Adófizető!

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a 2011. évi adójuk 1%-ából az
Önök felajánlásainak segítségével a Dömsödi Tűzoltó Egyesület számlájára a működési költségeink fedezéséhez és szakfelszerelések vásárlásához hozzájárultak.
Tisztelt Adófizető!
Dömsöd Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete ismét kéri a
tisztelt Adófizetőt, hogy a 2011. évi személyi jövedelemadója 1%ának felajánlásával járuljon hozzá egyesületünk 2012. évi eredményes működéséhez is. Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse
önkéntes munkánkat!
Egyesületünk „vonulós” tagjai a nap huszonnégy órájában készen
állnak arra, hogy tűzesetek, elemi károk, balesetek bekövetkezése esetén a lehető legrövidebb időn belül a rászorulók segítségére siessenek.
Az Ön által felajánlott SZJA 1%-ból befolyt támogatást egyesületünk a község és a lakosság tűz- és katasztrófavédelmének biztosítására
kívánja fordítani. A befolyt összegből a hiányzó, elhasználódott, sérült
szakfelszereléseinket kívánjuk javítani, és új felszerelések beszerzésével korszerűsíteni eszközeinket.
Adjon esélyt önmagának és családjának!
Adója 1%-ának felajánlása nem kerül Önnek egy fillérjébe sem, de
ezzel hozzájárulhat értékei, családja, a saját és a közösség biztonságának javításához.
Ha Ön úgy dönt, hogy adója 1%-át egyesületünknek ajánlja fel,
akkor kérjük, használja a lap alján elhelyezett „RENDELKEZŐ
NYILATKOZAT” című nyomtatványt a következő útmutató szerint.
Ezúton köszönjük mindazok segítségét, akik ily módon hozzájárulnak munkánk sikeréhez, eredményességéhez.
Dömsödi Tűzoltó Egyesület Vezetősége

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A
BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 18668456-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDÉRT ALAPÍTVÁNY
(Dömsödi Tűzoltó Egyesület számára)

Rendelkező (adózó)

Neve:…………………………………………………………………
Lakcíme:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
Adóazonosító jel (adózó adószáma):………………………………..
Dátum: 2012. év ……hó …….nap Aláírás:………………………
Tudnivalók
Vágja le a vonal mentén és tegye a rendelkező nyilatkozatot az adóbevallása mellé egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap
méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. Fontos! Ahhoz hogy a rendelkezése teljesíthető
legyen, a rendelkező nyilatkozatra az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT és
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel. A lezárt boríték
hátoldalát – a ragasztást keresztezve – ÍRJA ALÁ.
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Jótékonysági licitálás!

Tisztelt Dömsödi
Hírnök olvasó! Tisztelt
Dömsödiek és Dömsödhöz kötődők! Ezúton hívjuk önöket egy
Jótékonysági Árverésre, 2012. március 30.
szombat, 15,00 a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központba. Az árverésen rendhagyó
módon meglepetés ének és zene, valamint tánc
műsorokkal szórakoztatjuk a vendégeinket.
A jótékony licitálás bevételét a „Dabi Játszótér és Pihenőpark” parkosításához, a Kisherceg Gyerekház működtetéséhez használjuk. Várjuk azon tárgyi felajánlásokat, melyekkel az Egyesületünket támogatják.
Olyan használati eszközöket, dísztárgyakat,
ereklyéket, termékeket várunk, melyekre jó
eséllyel lehet licitálni. Ezen felajánlásokat
egy Licit Katalógusban fogjuk megjelentetni
az interneten és helyben. Erről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
A felajánlásokkal a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület és Közhasznú Szervezet
tagjait kereshetik meg, vagy a 06-70-620-6361 telefonszámon, illetve a Kisherceg Gyerekháznál a nyitvatartási idő alatt (Dömsöd,
Petőfi tér 3-2.), e-mailben az skorona@ citromail.hu vagy zsibane@invitel.hu címen.
Ne feledjék, adni jó!
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Dabi Játszótér és Pihenõpark

Tisztelt Dömsödiek!ADabi 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 Christian,
Bányai Mihályné, Badenczki Csilla, Zsiba Sándorné, 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

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkészülési tevékenysége a rendkívüli téli idõjárási viszonyok során jelentkezõ katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Ezúton kérjük a tisztelt olvasót, hogy idén
is az adója 1%-át a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület számára ajánlja fel, adószámunk: 18670062-1-13.

H I R D ET É S

1969-70 környékén eladott TIHANY
tip. férfi kerékpáromat visszavásárolnám!
06-20-412-9040

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a feltételek megteremtésével és a személyi
állomány felkészítésével felkészült a rendkívüli
téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására. A megtartott
megyei és a helyi védelmi bizottságok ülésein
egyeztették a polgármesteri hivatalokra, a katasztrófavédelemre, az ÁNTSZ-re és a rendőrségre háruló feladatokat, és ezzel felkészültek a
szervezetek az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetre.
A települési önkormányzatok közreműködésével felmérésre kerültek a megyében található
élelmiszer- és gyógyszerkészletek, a szükségellátási, melegedési helyek, a mentési munkálatokba bevonható gépjárművek, technikai eszközök a
településen rekedt, más településen dolgozók, diákok, úton rekedtek mentése, az ideiglenes elhelyezés és ellátás érdekében.
Az igazgatóság a népegészségügyi szakigazgatási szervvel együttműködve összegyűjtötte a
folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek,
illetve a szülés előtt álló kismamák számát, lakhelyét, szállításuk módját.
Állandó kapcsolatban állunk a területileg illetékes áram-, gáz-, víz- és távhőszolgáltatókkal, a
társszervekkel, az együttműködő szervezetekkel,

szervekkel a megelőzési, mentési tevékenység
összehangolása, logisztikai támogatás biztosítása
érdekében.
A hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szükség esetén megerősített szolgálattal biztosítják a védelmet. Benkovics Zoltán pv. dandártábornok, a Pest MKI
Igazgatója elrendelte, hogy azok az úton rekedt
személyek, kiknek gépjárműve a megye területén elakadt, a közúti mentés idejére, tekintettel a
zord időjárásra, a tűzoltó laktanyákban tartózkodjanak.
A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőjének közleményét továbbítottuk a megyében veszélyes áru szállításával foglalkozó
vállalkozások felé. Ebben a közleményben felhívtuk a vállalkozók figyelmét a rendkívüli téli
időjárási viszonyokra, illetve felszólítjuk őket,
hogy lehetőség szerint ezen időszakban korlátozzák vagy függesszék fel a veszélyes áru szállító
tevékenységüket.
A lakosság a médiából, valamint a
www.katasztrofavedelem.hu, a www.pest.katasztrofavedelem.hu honlapokon, illetve az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján
(www.met.hu) tájékozódhat a kialakult helyzetről és a követendő magatartási szabályokról.
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Keresztény élet

A vízkereszt és hamvazószerda közötti időszak, amely a karácsonyi
és húsvéti ünnepkört köti össze, a farsang. Az elnevezés a húshagyókeddre utaló német Fastnacht (böjtelőéj) kifejezésből származik. A farsang időtartamának hosszúsága változó, mert a húsvét időpontjától függ. A tavaszi
napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnapon ünnepeljük a húsvétot, innen 40 napot számítunk vissza (a vasárnapok kivételével) hamvazószerdáig, ami a nagyböjt első napja. Ebben az évben február 21.-ével,
húshagyókeddel zárul a farsang, az álarcos mulatozások időszaka.
Régebben ez volt a házasságok kihirdetésének és megkötésének ideje is,
hiszen utána a nagyböjtben tilos volt a vigasságokkal járó házasságkötés.
A nagyböjt a befelé fordulás, életünk újragondolásának időszaka.
Ilyenkor húsvétra, Jézus megváltó halálának és feltámadásának megünneplésére készülődünk (ebben az évben április 8-ra esik). Jézus
keresztjére tekintve az elcsendesedés és önmegtartóztatás idejét élhetjük
meg. Az emberi élet kettősségében nem könnyű a jó utat választani.
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Nõk Egyetemes
Világimanapja

„Győzedelmeskedjen
az igazságosság!”
Szeretettel meghívjuk
Kedves Nőtestvérünket
a Nők Ökumenikus
Világimanapja alkalmából

2012. március 3. szombat du. 3 órakor
a Dömsödi Református Gyülekezeti Házban
tartandó istentiszteletre.
Együttlétünk szeretetvendégséggel zárul.
Hívogassunk másokat is!

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mindazoknak, akik feleségem,
BÁCSI GÁBORNÉ GÁLOS JULIANNA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló férje

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

De mi az értelme a böjtnek? Akaratunk csiszolása Isten akaratához.
A böjtölés az emberiségnek ősi szokása, ami a megbántott istenség
kiengesztelését szolgálta. Az ember megvonja magától az életéhez legfontosabb dolgot, az ételt, s így áldozatot hoz. Maga Jézus is – miután
Jánosnál a Jordán folyóban alámerítkezett – negyven napig böjtölt, hogy
magára véve a világ bűneit, engeszteljen az Úr előtt. (Máté 4,1-11)
A katolikus egyház már a hatodik századtól ismeri a negyvennapos
böjtöt. A negyven szent szám, az Istennek szentelt időt fejezi ki. A hamvazószerdával való kezdés pedig azért szükséges, mert a vasárnapok nem
számítottak böjti napnak (hat hét a vasárnapok kivételével + a csonka hét
négy napja). A régiek a böjti napokon csak egyszer ettek, és a húson kívül
még tejes ételeket sem fogyasztottak. A húsvét is a böjtölésről kapta a
nevét, hiszen csak a böjt végeztével vettek magukhoz húst.
A lényeg az, hogy gyakoroljunk valamilyen önmegtartóztatást. Földi
vágyaink elérése mennyi lemondást igényel (fogyókúra, body-szalon
stb.), de tudunk-e áldozatot hozni megváltó Jézusunk szenvedéséhez
kapcsolódva? Fontos, hogy ne kényszerből, hanem szeretetből tegyük,
valamint másokra való odafigyelés és imádság kísérje mindezt!
Fazekas Gábor

„Megpihenni tértem éltem alkonyán,
Örök nyugodalmat adj nékem jó Atyám.
Az nem hal meg kit eltemetnek
Csak az hal meg, kit elfelednek.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunkat,
DOBOS LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban
velünk éreztek.
Felesége és a gyászoló család

SZJA 1%

Kedves Testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek,
kérjük, hogy egyházaink javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:
– Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház

– Magyarországi Baptista Egyház
Felajánlásaikat köszönjük!

technikai száma: 0011

technikai száma: 0286
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Ál lat or vo si
ügye let

2012. február 11-12.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2012. február 18-19.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2012. február 25-26.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367
2012. március 3-4.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366
2012. március 10-11.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Csepregi László – Pintyi Ágnes
LÁSZLÓ
Kozák Róbert – Horváth Teodóra
DZSENIFER

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Bácsi Gáborné Gálos Julianna
Füki József
Molnár Csaba László
Szabó Mihály
Vastag Lászlóné Sterhán Piroska
Fehér János
Sas Istvánné Kis Eszter
Darvas Károly
Sztojka Lászlóné Kun Katalin
Kenyeres Józsefné László Ilona
Molnár Lajos

75 éves
80 éves
57 éves
66 éves
62 éves
84 éves
78 éves
82 éves
82 éves
79 éves
83 éves

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!

105

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

H A BAJ V AN:
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

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: február 20.

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

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

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

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

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

Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet:
A háziorvosok kéthetes váltásban látják el a II.
körzet betegeit saját rendelőjükben, saját rendelési idejükben az alábbiak szerint:
2012. febr. 6–19-ig: Dr. Szőnyi Alíz
2012. febr. 20–márc. 4-ig: Dr. Rókusfalvy Sylvia
2012. márc. 5–18-ig: Dr. Szőnyi Alíz
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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Országos társastáncverseny résztvevõi

Ács András – Csiszár Dóra, Perger Gábor – Ács Dominika, Márkus Péter – Kolompár Izabella, Nagy László – Ispán Karina,
Sáfrán Mihály – Fábián Fanni, Zsákai László – Jancsó Anna, Bődi Endre – Sipos Evelin, Papp János – Fábián Bianka



Balogh Boróka

Az 1. osztályosok rajzversenyének
munkái

Kakukk Zsanett

Kincses József

Herman Ramóna


Harsányi Anna

