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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

MEGHÍVÓ
az 1848-49-es magyar forradalom és
szabadságharc évfordulójának
ünnepi megemlékezésére.

20 12. március 1 5.
10,00 órakor Ünnepi mûsor a Mûvelõdési Házban
Megemlékezést tart: Bencze István polgármester

Ünnepi mûsor:
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 6. a - b évfolyam tanulói,
valamint a Ju és Zsu Társulat elõadásában
Felkészítõ: Faragó Attila és Nagy Sebastian
Koszorúzás a Petõfi Emlékhelyeken:
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ, Petõfi-ház,
Petõfi tér, Petõfi-fa, Petõfi Emlékmúzeum

Fotó: Vass

A K T U Á L I S

Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete a hónap közepén elfogadta a
2012. évi költségvetésünket. Ez az utolsó olyan költségvetés, amelyet
egyáltalán hiánnyal fogadhattunk el, ugyanis a jövő évtől az önkormányzatok nem tervezhetnek olyan feladatot, amelynek nincs meg a forrása.
Az egymilliárd forintot megközelítő költségvetésünket csaknem 37 millió
forint hiánnyal terveztük, amely kezelhetőnek tűnik, főleg az induláskor
meglévő 75 millió forint hiányhoz viszonyítva. Különösen kezelhetőnek
tűnik akkor, ha hozzátesszük a testület azt az intézkedését, hogy valamennyi intézmény költségvetéséből visszatart 2,5 százalékot, amelyet
nem enged felhasználni. Ennek kifizetésére év közben csak akkor kerülhet sor, ha a bevételi oldal növekedése erre feljogosít bennünket. Azért,
hogy a jövő évi költségvetés összeállításakor ne számoljunk hiánnyal, arra kell törekednünk, hogy december végéig előteremtsük azt az összeget,

Az emlékhelyeken közremûködnek:
a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei
Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
amely szükséges a tervezett feladataink elvégzéséhez. Ha a bevételek növelésével ezt nem tudjuk elérni, akkor az év második felében muszáj lesz
ismét megszorító intézkedést hoznunk. Csak remélni tudom, hogy erre
nem lesz szükség, és az eddig megszokott, átgondolt gazdálkodással eleget teszünk kötelezettségeinknek.
Március elsejével ismét indul Dömsödön a közmunka program. Igyekeztünk minél több munkanélkülinek értelmes, kreativitást is igénylő
munkát biztosítani. Szinte minden intézményünkbe került a közmunkások közül néhány. Biztos vagyok abban, hogy meg fogják állni a helyüket,
és élnek a tíz hónapos foglalkoztatás lehetőségével. A közterületeink
rendben tartására idén kevesebb munkaerőre pályázhattunk, de azért remélem, hogy a kevesebb létszám minőséget jelent majd. Vezető kollégáimmal már most látjuk, hogy a foglalkoztathatók teljes körét nem tudjuk
az év folyamán alkalmazni, ezért felhívom az érintettek figyelmét, hogy
máshol is keressenek munkalehetőséget, ne csak nálunk, mert továbbra is
él az a rendelet, hogy csak az kaphat 2013-ban foglalkoztatást helyettesítő
Folytatás a következő oldalon.
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támogatást, aki ebben az évben legalább harminc nap munkaviszonnyal rendelkezik.
Már jeleztem a Dömsödi Hírnök olvasóinak,
hogy úgy tűnik, elhárulnak azok az akadályok,
amelyek a kettes számú háziorvosi körzet praxisának működtetése előtt adódtak. Nos, megnyugvással jelentem, hogy dr. Wágner Viktor
doktor úr március 5-én megkezdi a rendelést.
Igaz, a magyar film címe az: Isten hozta, őrnagy
úr. Kicsit átköltve: Isten hozta, Doktor úr! Remélem, plágiumért nem fog senki sem perelni.
Komolyra fordítva a szót, kívánom, hogy Doktor úr és családja érezze magát nagyon jól Dömsödön. Mi, dömsödiek befogadó emberek vagyunk (erről én tudnék a legtöbbet mesélni), így
lesz ez a Doktor úr esetében is.
Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy a
Csepel-szigeti Önkormányzati Szövetség Társulási Tanácsa dömsödi szakembert bízott meg
a Pedagógiai Szakszolgálat vezetésével, Eipel
Ilona személyében, akinek gratulálok sikeres
pályázatához, és sok sikert kívánok a nem könynyű munkájához!
Ismét megrendeztük a Vállalkozói Fórumot,
sajnos gyér érdeklődés mellett. Paulheim Vilmos szigetújfalui polgármester kollégám előadása után, amely a helyi pénz szerepéről szólt,
költségvetésünkről és közeli terveinkről tájé-

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a

D ÖM SÖ DÉ RT
ALAPÍTVÁNY
részére.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk
majd, amelyeket az önkormányzat költségvetéséből
nem tud támogatni.

Adószám:
18668456-1-13
Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.
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koztattam a jelenlévőket. Az önkormányzati
törvény jelentősebb változásait dr. Bencze Zoltán körjegyző vázolta fel. Ezt követően – kötetlen beszélgetés formájában – az önkormányzat
és a vállalkozók közötti szerteágazó kapcsolatrendszer került terítékre. Remélem, a rendezvény iránt tanúsított érdektelenség nem befolyásolja negatív irányba az Ipartestület vezetése és
a képviselő-testület között kialakult jó munkaviszonyt.
Remekül sikerült a Tűzoltó Egyesület éves
közgyűlése. Hozzászólásomban köszönetemet
fejeztem ki nagyközségünk polgárai nevében a
dömsödi és a ráckevei tűzoltók áldozatos munkájáért. Sajnálatomat fejeztem ki azért, hogy az
önkormányzat nem tudja súlyának megfelelő
módon támogatni önként vállalt feladatukat.
A Valentin-bál kapcsán mondom el, hogy nagyon örülök annak, hogy Tóthné Porvay Zsuzsa
tanárnő ismét vállalt osztályfőnöki feladatot. Az
5. b osztály tanulói már a bálon bizonyították,
hogy osztályfőnökük néptáncszeretete, értékrendje őket is motiválja, és nagyon fogékonyak
a nemzeti hagyományok befogadására. Nagyon
jó lenne, ha más osztályok is követnék Őket!
Befejezésül, kérem a Tisztelt Olvasókat, hogy
amennyiben még nem rendelkeztek adójuk egy
százalékáról, úgy a Dömsödért Alapítványt szíveskedjenek kedvezményezettként megjelölni.
Adószámuk: 18668456-1-13. Az alapítvány tel-

jesen újjászerveződött, új kuratóriummal, új felügyelő bizottsággal. A cél továbbra is az, hogy
olyan közfeladatokat támogassanak, amelyek
máshonnan nem finanszírozhatók!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

márc. 21-én szerdán 14-15 óráig

DR. RÓKUSFALVY SYLVIA
képviselő asszony tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. FEBRUÁR

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 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
11/2012. (II. 15.) 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./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
4./ A víziközmű vagyon 2012. évi használati díjának megállapítása
5./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetésének megvitatása

6./ Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet
megvitatása
7./ A Dömsödért Közalapítvány alapító okiratának átfogó módosítása
8./ A közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról
szóló rendelet módosítása
9./ Egyebek
a.) Munkabér-hitelkeretről szóló határozat módosítása
b.) Varsányi Antal alpolgármester indítványa
életmentő elismerés adományozására
Zárt ülésen
10./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása
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:
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12/2012. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

4./ A víziközmű vagyon 2012. évi használati díjának megállapítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

16/2012. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Vízmű által üzemeltetett ivóvíz közmű vagyon használatáért 2012.
évre 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint díj fizetésére kötelezi a Községi Vízművet.
Felelős: képviselő-testület;
Steigerwald Gábor vízművezető
Határidő: azonnal

13/2012. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Gazdasági stabilitási határozat elfogadása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
14/2012. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet szerint meghatározott
saját bevételeinek, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható
összegét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
15/2012. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve Dömsöd
Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról készített polgármesteri
beszámolót jelen határozat melléklete szerint
hagyja jóvá.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

5./ Az önkormányzat és intézményei 2012.
évi költségvetésének megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II. 17.) rendelete
az önkormányzat és intézményei
2012. évi költségvetéséről
A rendelet kihirdetve: 2012. február 17. napján.
A rendelet hatályos: 2012. január 1. napjától.
A képviselő-testület az önkormányzat 2012.
évi költségvetési konszolidált
a./ bevételeinek főösszegét 972.882.000 Ft-ban,
b./ kiadásainak
módosított
főösszegét
972.882.000 Ft-ban,
c./ bevételeken belül hiányát 36.871.000 Ft-ban,
d./ kiadásokon belül általános tartalékát
2.500.000 Ft-ban
állapította meg.
A forráshiány felszámolásához az intézményvezetőknek április végéig kell javaslatot
tenniük a kiadásaik csökkentésére.
6./ Az önkormányzat vagyonáról szóló
rendelet megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 17.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról
A rendelet kihirdetve: 2012. február 17. napján.
A rendelet hatályos: 2012. február 17. napjától.
7./ A Dömsödért Közalapítvány alapító okiratának átfogó módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:

17/2012. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödért Közalapítvány
alapító okiratának átfogó módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a változások bírósági nyilvántartásba való bejegyzése érdekében
eljárjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
8./ A közműves szennyvízelvezetésről és a
települési folyékony hulladék kezeléséről,
szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló 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
4/2012. (II. 17.) rendelete
a közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. február 17. napján.
A rendelet hatályos: 2012. február 17. napjától.
9./ Egyebek
a.) Munkabér-hitelkeretről szóló határozat
módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
18/2012. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 211/2011. (XII. 14.) Kt. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat maximum 20.000.000 Ft összegű munkabérhitel felvételéről döntött (havi igénybevétellel).
A hitel futamidejét 2012. január 1-jétől 2012.
május 31-ig határozza meg.
Adós vállalja, hogy a Hitelt beépíti a költségvetésbe, és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP
Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul – figyelembe
véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (a toFolytatás a következő oldalon.
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vábbiakban Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez, és tudomásul veszi, hogy az
Önkormányzati Bevételek összegét az OTP
Bank Nyrt. a munkabérhitel törlesztésére
fordítja.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű
munkabérhitelre kölcsönszerződés és engedményezési szerződés megkötésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan
az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet
egyéb feltételeiben megállapodjon, a kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

b.) Varsányi Antal alpolgármester indítványa életmentő elismerés adományozására
A képviselő-testület a napirendi pont keretében döntést nem hozott.
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. március 21.
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 teszszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket
a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is
közzé tesszük.
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

„Program a dömsödi lakosok
egészségi helyzetének javítására”
Dömsöd Település egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok tájékoztatója

1. év 2012.
3. hónap
3. hónap
4. hónap
4. hónap
5. hónap
5. hónap
6. hónap
6. hónap
7. hónap
7. hónap
8. hónap
8. hónap
9. hónap
9. hónap
10. hónap
10. hónap
11. hónap
11. hónap
12. hónap
12. hónap
12. hónap
12. hónap

Tevékenység

Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 12 alkalommal
Lelki egészség védelme témában 2 előadás
lakosság, munkavállalók és idősek részére
Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 15 alkalommal
Lelki egészség védelme témában 2 előadás
gyermekek részére
Sport- és egészségnap megtartása
Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 13 alkalommal
Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 13 alkalommal
Életmódváltásra kényszerülő rizikócsoportok és az öngondoskodás fejlesztése témában 3 előadás (és kontroll)
Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 14 alkalommal
Egészséges táplálkozás témában 2 előadás
(és kontroll)
Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 12 alkalommal
Elsősegélynyújtás és baleset-megelőzés témában 3 előadás felnőtteknek
Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 13 alkalommal
Egészséges táplálkozás témában 2 előadás
Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 8 alkalommal
Lelki egészség védelme témában 2 előadás
lakosság, munkavállalók és idősek részére
Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 12 alkalommal
Életmódváltásra kényszerülő rizikócsoportok és az öngondoskodás fejlesztése témában 3 előadás (és kontroll)
Aerobic, speciális csoportok számára kialakított foglalkozások, valamint labdajáték
foglalkozás 12 alkalommal
Elsősegélynyújtás és baleset-megelőzés témában 3 előadás gyermekeknek
Projekt kiértékelés és záró elszámolás
Projektzáró sajtó nyilvános rendezvény szervezése, a projekt eredmények ismertetése

Helyszín

Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Műv. Központ vagy iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
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A Csernus Méhészet indított a múlt hónapban egy ismeretterjesztő cikksorozatot, ami a méhészettel foglalkozik. Ebben a részben a mézzel, mint anyaggal és annak fizikai és kémiai
tulajdonságaival ismerkedhetünk meg, illetve gyakran feltett kérdésekre adunk válaszokat.

A rendezvények keretén belül egy egészségés sportnapot tartunk (Dömsödi Napok alatt),
amelyek a következő elemekből épülnének fel:
aerobic bemutató és foglalkozás nyújtása, labdarúgó bajnokság szervezése, személyre szabott testmozgás és táplálkozási tanácsadás,
gyermekprogramok és családi vetélkedők.
Az előadássorozatok megtartásának pontos
helyéről és időpontjáról (márciustól 21 db)
külön szórólapon, plakáton, honlapunkon,
Dömsödi Hirnökben értesítjük a lakosságot.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk:
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

FELHÍVÁS

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

A méz és tulajdonságai

Miféle anyag a méz?
A mézet már az ókorban is ismerték, de a méh háziasításának
pontos története nem ismert. Nagy becsben tartották a Mediterráneumtól egészen Kínáig, bár
sokáig úgy hitték, hogy nem maga az állat állítja
elő a mézet. Isteni lénynek tartották, aki a levegőből szerzi azt.

Hogyan készül a méz?
A méh a méhlegelőkön (virágos területek) a
virágok nektárjából cukoroldatot szív fel, miközben a virágok nektárját szívogatja, virágport
is gyűjt, de ezt nem használja fel a mézkészítéshez, hanem a hátsó lábpárján levő kosárkába
gyűjti. Mikor megtelik mézhólyagja, visszarepül a kaptárba. A méhecskék virágok nektárjából és mézharmatjából gyűjtik a méz alapanyagát a mézhólyagba. Ott gyomornedveikkel, enzimekkel keveredve vegyileg alakítják át. Az
így kialakult híg nektárt a kaptár hatszögletű
lépsejtjeibe gyűjtik. A kaptárban dolgozó méhek szárnyukkal keltett légárammal párologtatják el a felesleges vizet, s teszik sűrűbbé, tartósabbá a mézet. A későbbiekben is a lépekben tárolják, érlelik és párologtatják a mézet. Szárnymozgatásukkal olyan légáramlatot idéznek elő
a kaptárban, amely segítségével a méz 24 óra leforgása alatt nedvességének 10%-át elveszti.
Ezt követően viaszlapocskákkal fedik le a lépet,
s így tárolják a mézet. A méhészek a lépekből
egy centrifuga (pörgető) segítségével pörgetik
ki az ily módon már kész mézet.
A méz kiváló természetes édesítőszer! Kevésbé olyan, mint a cukor, vagy más mesterséges édesítők, de kimondottan egészséges.
Számtalan hasznos anyag megtalálható benne,
mint például szerves savak, vitaminok, enzimek, illóolajok, ásványi anyagok.
Összetétele:
• 70% – 80% glükóz és fruktóz keverék •
20% víz • szénhidrát • B1, B2, B3, B5, B6, Cvitamin • kalcium • réz • vas • magnézium •
mangán • foszfor • kálium • nátrium • cink • természetes antioxidánsok.
Felveszi a küzdelmet a baktériumokkal, támogatja az emésztést, a májat, a vízkiválasztást,
táplálja az izmokat, nyugtató, enyhe hashajtó.
Kiemelten jó hatással van a vérkeringésre, az
emésztésre, méregteleníti a szervezetet, növeli
az étvágyat, javítja a vér hemoglobin szintjét. A
méz savas hatásának köszönhetően alkalmas a
gyomorsavhiány kezelésére is, de éppen ezért
érzékeny gyomrúaknak nem ajánlott. Szinte
közhelynek számít, de a méz nagyon egészsé-

ges. A méhcsípés kedvező hatással van az ízületi bántalmakra. Napjainkra már a méhméreg kinyerése is fontos iparággá vált. Meg kell említeni, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem hizlal, és nem hogy nem okoz, de véd a fogszuvasodástól.

Csak a folyékony méz a jó?
A méz kristályosodásáról sokan azt gondolják, hogy a méhész cukrot keverhetett a mézbe,
és ezért kristályosodik ki. A kristályosodás
azonban egy természetes fizikai folyamat,
melynek során a méz kémiai tulajdonságai nem
változnak meg. Hogy mennyi idő alatt kristályosodik egy-egy mézfajta, az függ a mézben
lévő gyümölcscukor- és szőlőcukor-tartalomtól. Előbb-utóbb minden méz kikristályosodik,
az akác később, a vegyes virág/repce/erdei hamarabb a szőlőcukor-tartalma végett. Tehát a
mézben a gyümölcscukor és a szőlőcukor aránya, ami befolyásolja a kristályosodás idejét. A
kikristályosodott méztől nem kell megijedni,
épp olyan jó és egészséges, mint amikor még
folyékony halmazállapotban van. A kikristályosodott mézet otthon házilag vissza tudjuk
változtatni folyékony halmazállapotúvá. Mondjuk egy tálba meleg vizet engedünk, belehelyezzük a mézet üvegestől, de arra kell ügyelnünk, hogy 40 Celsius foknál ne legyen melegebb a víz, mert akkor veszít értékeiből a méz.
Teába is akkor célszerű belerakni a mézet, amikor már visszahűlt kézmelegségűre, és akkor
nem károsodik.
Mit tegyek, ha már bekristályosodott az
üvegben a méz?
A mézet érdemes melegebb helyiségben tárolni. Az főleg az akácméznél lehet szembetűnő, mert minél hidegebb helyen tároljuk, annál
hajlamosabb a kristályosodásra. Fagypont alatt
hosszabb távon ne tárolja a mézet! Ha kikristályosodott mézét szeretné folyékonnyá tenni, helyezze bele egy megfelelő méretű edénybe a lezárt üveg mézet, töltse fel vízzel, hogy az az
üveg jó részét ellepje, de ne teljesen. Majd a vizet melegítse az előbb említett 40-50 °C-ra
(kézmeleg). Pár órára hagyja a mézet az edényben. Ha a víz hűlni kezd, és a méz még nem kellően folyékony, melegítse újra egy kicsit a fenti
hőfokra. A záró kupak ne legyen laza, hogy a
víz ne folyjon a mézbe, illetve a vízpára ne hígítsa a mézet, ugyanis a méz hajlamos magába
szívni a levegő nedvességtartalmát. Valóban
melegíteni kell, de véletlenül se forró vízbe tegye, pláne hirtelen, mert eltörik az üveg!
Folytatás a következő számban.
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Dömsödi Kyokushin Karate Csoport!

Tisztelt Olvasók!
Szeretnék röviden bemutatkozni, valamint tájékoztatást nyújtani
az elindított küzdősport, a kyokushin karate tanítványok eredményes
és sikeres vizsgájáról.
Sensei Mező Sándor 3 danos kyokushin karate mester – tanár vagyok.
A Testnevelési Egyetem össz. karate sport szakedző – sportszervező szakán végeztem.
Egyesületünk a Budapest Honvédelmi Minisztérium alatt működő
Honvéd Reflex Egyesület küzdőszakosztálya.
29 éve tanulom és foglalkozom a kyokushin karatéval. A Magyar
Honvédség hivatásos katonájaként több éven keresztül foglalkoztam
és tanítottam mester szinten a hivatásos és a szerződéses állománynak a „katonai kézitusa közelharc önvédelmet”.
Több mint 10 éve tanítom a kyokushin karatét különböző korosztályoknak.
Tanítványaim között megtalálható az 5 éves kisgyermek és az 50
éves felnőtt is.
Az eddigi munkám során versenyző tanítványaim komoly eredményekkel büszkélkedhetnek, országos, diákolimpiai, illetve nemzetközi bajnoki címmel.
Tisztelt Olvasók!
Dömsödön 2011 októberében kezdtem el tanítani heti egy alkalommal a kyokushin karatét a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában. Az elején több gyermek érdeklődését felkeltette, ám közeledve
a vizsgához csak 12 fő lelkes dömsödi tanuló maradt, akik sikeres
vizsgát tettek 2012. február 25-én.
Tisztelt Olvasók!
A dömsödi kyokushin karate csoport tanulói fegyelmezetten és kitartóan dolgoznak azért, hogy jó eredményeket érjenek el, hogy a fa-

lu büszke lehessen e sportág sportolóira is úgy, mint a többi nagyszerű más sportágban sportoló gyermekekre.
Tisztelt Szülők: „A kitartó munka meghozza az eredményt, a tanulók a jó utat választva rátérnek egy olyan útra, amely közel és egyre
közelebb vezeti őket a kitűzött cél felé.”
Köszönet mindazoknak, akik támogatják és segítik a csapatunkat.
Tisztelettel:

Sensei Mező Sándor
3 dan kyokushin karate mester

A dömsödi Nagyközségi
Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 8-16

Csütörtök: 8-14
Péntek: 11-17

Szombat: 8-12
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Dömsödi Általános
Ipartestület életébõl

Követendõ
példa

Gergely Norbert festő, mázoló és tapétázó szakmájú végzős tanuló. Hároméves
kitartó, szorgos munkájának gyümölcseként a Szakma Kiváló Tanulója Verseny
országos döntőjébe jutott.

Az ide vezető út nem volt könnyű, országos szinten 306 tanuló indult a megmérettetésen, és Norbi a legjobb 10 közé jutott.

Manapság mikor mindenhol arról hallani, hogy milyen fontos a szakmunkásképzés és mennyire nagy szükség van jól képzett szakmunkásokra, jó dolog beszámolni
ilyen eseményről a mi környezetünkből is.
Az eredményesség még köszönhető a felkészítő tanárainak, név szerint Végh Istvánnak elméleti részről, valamint gyakorlati oktatóinak, Krisznai Zsoltnak és Szakáll Sándornak. A felkészülés a Középmagyarországi Ipartestületek Szövetsége
Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a tanműhelyében történt, történik.
A szövetség alapító tagjai dömsödi,
vecsési, gyáli, szentendrei ipartestületek,
valamint a Pest megyei szövetség. Fő célkitűzésük a szakmunkásképzés magas
szintű oktatása, valamint a pályaorientációs tevékenység a térségi általános iskolák
felsős osztályaiban.

A döntő április 11-13-án a BNV területén lesz. Gergely Norbinak az eddigi eredménye példaértékű, és szeretnénk, hogy
követendő példa legyen minden tanuló
számára.
A versenyen történő szerepléséhez jó
egészséget, sok sikert kívánunk.
Csiszár György
alelnök
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény februári hírei
Február 2-án tartották társastáncosaink a
félévi bemutatót. Mihó Diána és Tóth Andrea táncosai nagyon színvonalas, szép koreográfiákat mutattak be.
18-án a néptáncos csoportunk, Tóthné
Porvay Zsuzsanna osztálya mutatta be tudását a Valentin-bálon. A gyerekek Bagi
Ferenc tanár úr szépen felépített koreográfiáját mutatták be. A bálon fellépett még a
Gézengúz csoport, az országos versenyen
bemutatott jive formációval.
Másnap, 19-én a Gézengúzok Tökölön,
a Sziget Dance Kupán vettek részt. Növendékeink nagyon szépen táncoltak, korcsoportjukban az előkelő 3. helyezést érték el.
A Nagy László – Ispán Karina páros
szintén nagyon szépen szerepelt. A páros
két kategóriában indult. Haladó Latin ifjúsági kategóriában első helyezést ért el, továbbá fiatal koruk ellenére kiválóan helyt
álltak a felnőtt korcsoportban is, melyben
második helyen végeztek. Felkészítő tanáruk Mihó Diána.
Gratulálok Mihó Diána pedagógusnak,
valamint növendékeinek, és mindannyiuknak további sikeres felkészülést és versenyzést kívánok!
Köntös Ágnes
igazgató

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
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Felhívás óvodai beiratkozásra!

A dömsödi Nagyközségi Óvoda kollektívája
szeretettel várja minden leendő kis óvodását az
óvodai beíratásra.

Kedves Szülők!
A 2012/2013. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
beíratásának időpontja 2012. április 11-én,
12-én és 13-án lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az „Új”
óvodában (Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16 óráig.
Az újonnan jelentkezők felvételéről a
2012/2013. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre
vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az
óvoda vezetője.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Számítsanak rá, hogy az adminisztráció miatt
várakozniuk kell! Megértésüket és türelmüket
ezúton is kérem és köszönöm!
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor
lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, a
sok gyermek látványával, és egy új élményben
részesülhessen.
Szükséges iratok:
• a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványok,

• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
TAJ-kártyája,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménynyel rendelkezik, a sajátos nevelési igényről
szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a
gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
Intézményünk várja azon kisgyermekek
szüleit, akiknek gyermeke 2006-2007-2008ban és 2009. augusztus 31-ig született.
A már óvodába járó gyermekeknek nem kell
beiratkozni, hiszen nyilvántartásunkban szerepelnek.
Azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy előfelvételisként
előjegyeztessék a 2009. szeptember 1. és 2010.
augusztus 31. között született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó
gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket), aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme tel-

jesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása
miatt jelezzék a beiratkozási időszakban. Az
előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.
A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZERINT a
gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz 2012. szeptember 1-jétől) napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A
2012-2013-as nevelési évben a 2007-ben születetteknek kötelező a részvétel.
Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának
elmulasztását az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. § (1)
szabálysértésnek minősíti, és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, akinek
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szintén ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A gyermekek felvételéről hozott döntésről június 15-ig a szülőt írásban értesíti az óvodavezető. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítést követő 15 napos határidőn belül a szülő a
jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző dönt.
Orosz Lajosné óvodavezető

Ma s zk a b á l a z óvod á b an

A télűzés, téltemetés napjainkra már szinte kizárólag az
óvoda és az iskola falai közé
korlátozódik.
Kedves meghívásnak tettem eleget, mikor az ovis
farsangra ellátogattam. A cso-

portok mindegyike felvonult, igazi karneváli hangulat kerekedett! A gyermekek szinte kivétel nélkül tisztában voltak az alakos, maszkás
felvonulás jelentésével. Rigmusokkal, versikékkel űzték a telet. Ez alól
sem az óvó nénik, sem a dajkák nem voltak kivételek.
Nagy meglepetést jelentett a Rátóti csikótojás c. mesejáték, a nevelők
előadásában. Ezt követően a farsangolás a csoportszobákban folytatódott.
-V.I.-

Fotó: Fábián Domokos
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FA R S A N G A Z I S KO L Á B A N

Hejehuja vigalom!
Itt a farsang, áll a bál…

Minden évben nagy izgalom előzi meg az alsós és felsős jelmezbált. Vajon milyen jelmezekkel találkozunk?
Több osztály már hetekkel előtte megkezdte a
komoly felkészülést. Nem kis munkával járt a jelmezek elkészítése és a kis műsorok összeállítása.
Minden osztály fegyelmezetten figyelte saját
asztala mellől a jelmezes forgatagot. Az osztályok „terülj, terülj asztalkát” varázsoltak maguk

elé. Fogyókúrázásra senki nem gondolhatott.
Az első napon a kicsik szórakoztattak minket
ötletes jelmezeikkel és műsoraikkal. A kis énekes madarak, hangyák, cicák között élmény volt
a telet űzni. Ínycsiklandó Túró Rudik készültek,
komoly sakkverseny folyt a színpadon, cirkuszi
mutatványosok kápráztattak el bennünket. Barcelonából érkeztek focisták, majd matrózok és
zombik táncoltak nekünk.
2012 az olimpia éve. Alsóból és felsőből is
volt egy-egy csoport, akik az ókori olimpiák világába röpítettek bennünket, majd pingvinek vi-
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dám tánca következett. Részesei lehettünk egy
lakodalmas menetnek is. Később szellemek és
zombik ijesztgettek bennünket és ropták a táncot. Több évfolyam vidám táncbemutatója gondoskodott a jókedvről, és volt aki énekkel készült. Megtudtuk, hogy iskolánkba nemcsak angyalok, de ördögök is járnak.
A jelmezesek bemutatója után kezdődött az
igazi táncmulatság. A parkett a felsősöké lett, és
ropták, ameddig csak lehetett.
A jó hangulatról beszéljenek a mellékelt képek is!

10

XXII. évfolyam 3. szám

65 éves a Dömsödi
Horgász Egyesület
MEGHÍVÓ
A DÖMSÖDI HORGÁSZ
EGYESÜLET TAGJAI
RÉSZÉRE

A Dömsödi Horgász Egyesület 2011. évi
jubileumi, tisztújító és zárszámadó
közgyűlését 2012. március 24-én
délelőtt 9 órai kezdettel tartja
a Dömsödi OMK-ban.
Napirend:
1./ Jelölő Bizottság megválasztása
2./ Önkormányzati beszámoló
3./ 2011. évi zárszámadás és vagyonmérleg
4./ 2012. évi költségvetés
5./ Felügyelő Bizottság beszámolója
6./ Önkormányzat, Felügyelő Bizottság és
Küldöttek megválasztása
7./ Egyebek (tombola)
Regisztráció: 8,30 órától.
H.E. Önkormányzat

T ISZTELT

S PORTTÁRS !

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

Valentin-bál

2012. február 18-án 19. alkalommal került megrendezésre a Valentin-bál. Egy év kihagyás után
ismét Tóthné Porvay Zsuzsa volt a főszervező. Osztályával, az 5. b-vel lázasan készült szeptember
óta a jeles napra. Minden héten néptáncoltak és társastáncoltak. E lázas készülődésnek mi, szülők is
részeseivé váltunk a bál hetében. Asztali díszeket készítettünk; dekoráltuk az OMK nagytermét,
előterét; rengeteg lufit felfújtunk; székeket, asztalokat hordtunk. Ezt mind rendkívül jó hangulatban
tettük. Örültünk annak, hogy e nagy munkában gyerekeinkkel együtt vehetünk részt, s az is jólesett
nekünk, hogy Zsuzsa néni támaszkodik a segítségünkre.
A bál estéjén színvonalas műsorral szórakoztatták a fellépők a vendégeket. Gyerekeink műsorának összeállításában Vinczéné Nagy Nóra és Bagi Ferenc tanár úr vett részt, ezúton is szeretnénk
Nekik köszönetet mondani felkészítő munkájukért.
A mulatság hajnalig tartott. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Összefogásunkkal szeretnénk példát mutatni gyerekeinknek és kis falunknak.
Zsuzsa néninek köszönjük azt, hogy megteremtette a lehetőséget e rendezvényre, és bennünket
(szülőket) is elindított a közösséggé válás útján. Hálásak vagyunk Neki! Tudjuk, hogy nevelése és
fegyelme példaértékű, gyermekeink jövőjét meghatározó.
Nagyon várjuk már a 20. Valentin-bált!
Szervező szülők

Ez az adománybál minden évben a gyerekekről szól. Köszönöm a szülőknek és
a gyerekeknek az odaadó munkájukat. Remek kis közösségünk sokat dolgozott
a sikerért. Szeretnénk újból köszönetet mondani a sok-sok támogatónknak:
(Elnézést kérünk, ha valaki kimaradt.)
Ács-i Autósbolt
Ács József és Szilvia
Bagi Ferenc és tánccsoportja
Bak Gábor és Csöpi
Bencze István
Bődi Endréné
Bődi Endréné, Lila virágbolt
Culka boltja
Cserna Marianna
Csikós Lászlóné
Csikós Zsuzsi
Csinos és Társa Bt.
Csiszár család
Doroszlay László és Kati
Egri Judit
Fábiánné Ili
Faragó András
Faragó zöldség
Földvári virágbolt
GombaSoft Bt.
Gyiviné Székely Ildikó
Hargittainé Horkai Mariann
Hartai György
Horváth László
Jaksa István és családja
Jarosi István és Ica
Jávorka József és Rózsa
Kenéz Viktória
Keresztes Ági
Kis Péter
Kisbojtár vendéglő, Mészáros Péter
Koós Péter
Kovács Zoltánné
Kovács Gyula és Mari
Madarász Áruház
Madarász András
Madarász Andrea

Major Anna, Horváth János
Markóné Zöldág Ágnes
Mátrix Club
Matula Gabriella
Még 1000 év Dömsödért
Mészáros Pálné
Mihó Diána és tánccsoportja
Mizsei Bea
Mizsei János
Molnárné Ancsa
MuzsKer Kft.
Patonai István és Nóra
Nagy Nóra és tánccsoportja
Pethes László és Kati
Picard Ancsa
Pozsár Viktor és Móni
Rakszegi Gyula
Ruszkovics György és Mónika
Sallai Judit
Sipos söröző és vegyesbolt
Stone Pub, Szaniszló Péter
Sűrűfillér Pereg
Szamel Optika
Szűcsné Laczi Erika
Takács Zsolt
Tóth András, Tóth Zsombor
Tóth Andrea
Zölei Ágnes
Varsányi Antal
és minden szülő
és minden kedves vendégünk
Tóthné Porvay Zsuzsa
osztályfőnök
(Az 5. b osztályos gyerekek gondolatai
olvashatók a köv. oldalon a képek közt.)
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Fülöp Viki: Hát elérkezett a nagy nap, s izgatottan vártuk az elõadás
kezdetét. Amikor bevonultunk én mindent elfelejtettem, és csak élvezni
tudtam az egészet. A végén vastapssal jutalmaztak. A legélvezetesebb
éjszakám volt.

Takács Marci: A néptáncot nem
nagyon szeretem, de a Valentinbálért szívembõl táncoltam. Nekem
az tetszett a legjobban, amikor az
anyukámmal táncoltam!

Ács Andris: A Valentinbál leírhatatlan élmény
volt számomra!

Cserni
Krisztián:
Nekem az
egész
Valentinbál tetszett,
ez volt
életem
egyik
legjobb
napja!
Földi Dalma: Az apukákkal volt a legjobb
táncolni, nagyon jó érzés volt, szerintem mindenki úgy érzett, mint én. Nekem ez a
Valentin-bál nagyon sokat jelentett!
Pethes Patrícia: Nekem a Valentin-bál közösségépítést és vidámságot jelent. Nagyon
elfáradtunk, de a sok munka megérte, mert a
terem csillogott és olyan szép volt... A mûsor
végén a szeretet tánca volt, szeretettel táncoltunk a szüleinkkel.

Pozsár Zsófi: Amikor a szülõk
tánca következett akkor nagyon
izgultam, mert apukám nem
valami nagy táncos, de nagyon
jó volt és elmesélte, hogy nagyon
meghatódott.
Jároli Kristóf: Ez volt a legjobb
nap azóta, hogy felsõs lettem!

Fotó: Bábel László
Lengvárszky Szintia: Nagyon jó volt a bál, bárcsak még most is tartana!

Kresch Bea: Febr. 15-én
szerdán a szülõk elkészítették az asztaldíszeket, mi
gyerekek lemostuk a fehér
székeket. Csütörtökön a
nagytermet dekoráltuk, lufikat fújtunk. Nagyon élveztem. Pénteken berendeztük a termet, terítettünk. A
hófehér abroszra piros
gyertyás asztaldíszeket tettünk, frissen mosott üvegpoharat és piros szalvétát.
Nagy harmónia és összhang volt.
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B E H A R A N G OZ Ó

az április 21-én megrendezésre kerülõ „Második
Dömsödi Kerítéstárlatra”
Helyszín:
Petõfi Szülõi Ház udvara,
Hat Testvér Fogadó.

Részletek az áprilisi
számban, plakátokon és
szórólapokon.
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HISTÓRIÁNKBÓL
Tudta-e???

Önnek eszébe jutott-e már valaha, hogy a Dömsöd határában elterülő Leányvári erdő, illetve az
ottani parkoló-pihenőben sikeresen működő Leányvár-fogadó VÁR elnevezése honnan is ered?
A válasz szinte egy mondatban összefoglalható: Mert a Dömsöd-Leányvár elnevezés bizonyítottan bronzkori földvár létére utal. Innen a név.
Véletlenül akadtam egy cikkre, a Várak, kastélyok, templomok: Történelmi és örökségturisztikai
folyóirat 2009. februári számában, Miklós Zsuzsa: A régészet szerepe a Pest megyei várak
kutatásában címmel megjelent írására.
Mivel kicsit érdekel a fotózás, a légi fotózás meg igazán izgalmasan hangzik, hát belevetettem
magam az olvasásba. Eszembe sem jutott, hogy szülőhelyem határa is említésre kerül majd. Azt
ugyan tudom, hogy Pest megyében vannak várak és várromok, de azok domborzatilag inkább a
magasabb területeken helyezkednek el, mint pl. Buda, Visegrád… stb. Bár egyszerű következtetés
az is, hogy a helynevek természetesen utalhatnak pl. az ott élő népcsoportokra, mint Kunszentmiklós v. Ráckeve, utalhatnak a felszín jellegzetességére mint pl. – Dömsöd vonatkozásában – Agyagos
v. Mocsári, ill. Tókert, Málé és természetesen utalhat az adott helyen élt v. élő birtokos családra –
ugyancsak maradjunk dömsödi példánál – Hajós-szállás, Horváth-kert, Váci-kert… A kis kalandozás után térjünk csak vissza a falu határában elterülő bronzkori földvárunk létéhez. Miklós
Zsuzsa régész-kutató nagyon lényegretörően írta le cikkében azokat a jellegzetességeket, amelyek a
vár létezésére utalnak.
„A légi fotózásnak több előnye is van. Többszáz méteres magasságból olyan várak, árkok, sáncok is észlelhetők, amelyeket teljesen szétszántottak, ezért terepbejárás során már nem fedezhetők
fel.

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.

Dömsöd-Leányvár bronzkori földvár

Szántásban az egykori sáncárkot pedig világos sáv jelzi. Ennek köszönhetően szépen kirajzolódik
az erődítés szerkezete pl. Dömsöd – Leányvár egykori földvárnál…
… A szántás és a növényzet együttes hatásai teszik felismerhetővé a bronzkori földvárakat. A
szántásban a már említett sötétbarna sáv utal a sáncárokra, a bozótosban pedig a növényzet eltérő
zöld szine jelzi a már betemetődött árkot.
… Az érett gabona által mutatott jelek alapján új, eddig ismeretlen földvárak is felbukkantak már,
melyeknél a földvár árkát a növényzet eltérő színe és magassága mutatta meg.”
-eddig az idézetEgy biztos, hogy lakóhelyünk és határának felfedezése számos izgalmas kalandot tartogat még
számunkra! Az életadó víz, ami esetünkben a Duna, mindig is vonzotta és biztosította az itt
megtelepedő embercsoportok megélhetéséhez szükséges létfeltételeket!
Közreadta:

-V.I.-
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Február hónap

Februárban két alkalommal kaptunk riasztást káresethez.
2-án 17 óra 35 perckor jött a jelzés, mely szerint Dömsödön a Tamási
út végénél nádas ég. A helyszínre a dömsödi és a ráckevei fecskendők
vonultak. Két sugárral és kézi szerszámokkal kb. 10 hektáron kellett
eloltani az égő nádast. Az oltást nehezítette az erős szél.
12-én délután 14 óra 50 perckor jött a következő jelzés. Dömsöd Tókert utcában egy a földből kiálló gázcsonk kitört és „ömlik” belőle a gáz.
A helyszínre a ráckevei kollegákkal közösen két fecskendővel vonultunk.
Egy sugárral biztosítottuk a helyszínt, amíg a gázszolgáltató ki nem zárta
a rendszerből a törött csőcsonkot. A gázcsonkot egy az udvarból kiforduló
és nekiütköző lovas kocsi törte ki. Az ott lakok és a szomszédok ideiglenes kiköltöztetésére nem volt szükség, mert nem volt robbanásveszély.
24-én tartottuk az Éves közgyűlésünket. Itt tartottuk meg a tagságnak
és a támogatóinknak a 2011. év beszámolóját. Megköszöntük a támogatásukat, új tagok felvételére került sor, és a megjelentek hozzászóltak a
munkánkhoz. Meghívásra került a tűzoltóság átalakítása miatt új Érdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Ivanics Dénes is.
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Támogatóink voltak 2011-ben:
Fazekas János dömsödi lakos
Kovács Zoltán dömsödi lakos
Sáfrán József dömsödi lakos
Szabó Andrea dömsödi lakos
Szomor Dezső dömsödi lakos
Dunatáj Szövetkezet
Muzs-ker Kft.
Székely Gumiszerviz
Vas-biznisz Kft.

Köszönjük a segítséget! Az adományokkal nem csak nekünk segítenek, hanem azokon is, akiknek ránk van szüksége, mert ebből tudjuk
finanszírozni és biztosítani a működésünket, fejlődésünket.
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

Dömsödre vonuló tűzoltóságok elérhetőségei:
Ráckeve: 105 vagy 06-24-518-665, esetleg 06-24-518-666
Szigetszentmiklós: 105 vagy 06-24-444-704
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!

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

Dömsödi Tűzoltó Egyesület Vezetősége

A következő számban betekintést kaphatnak a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület életébe.
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Dömsöd területén
az eltelt hónapban
történt közlekedési
ügyekről
2012. január 17-én
10.45 órakor a Dömsöd, Dózsa Gy. u. 24/a
sz. előtt parkoló személygépkocsinak nekitolatott egy terepjáró. A két járművezető beszélt
egymással, de aztán nem született megegyezés.
Utólagos helyszínelés történt és folyik az eljárás. Anyagi kár keletkezett. Január 25-én reggel
07.45 órakor a Széchenyi utca – Dózsa Gy. utca
kereszteződésében egy helyi lakos a személygépkocsijával behaladt a kereszteződésbe és
nem adott elsőbbséget az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla ellenére az ott közlekedő kerékpárosnak. A kerékpáros a személygépkocsi
jobb oldalának ütközött. Könnyű sérülései keletkeztek. Január 29-én 18.15 órakor Budapestről Baja irányába haladt egy személygépkocsi.
Az 51-es út 47.9 kilométerszelvényében szemből érkezett egy másik jármű, és a két visszapillantó tükör összért. A szemből érkező jármű vezetője vagy nem észlelte a balesetet vagy nem
akarta észlelni, de az biztos, hogy megállás nélkül továbbhajtott. Személyi sérülés nem történt,
anyagi kár keletkezett. Február 06-án 10.10 órakor egy budapesti férfi a személygépkocsijával
Baja irányából haladt Budapest irányába. Dömsöd lakatlan területén az 51-es úton, a havas, jeges úttesten megcsúszott, áttért a menetiránya
szerinti szembeni oldalra és ott összeütközött a
vele szemben szabályosan közlekedő nyergesvontatóval. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár kelekezett. Ugyanezen a napon 16.50 óra
körüli időben egy kalocsai illetőségű férfi Budapest irányából Baja felé közlekedve egy hókotró jármű előzésébe kezdett. Szemből érkezett egy vecsési hölgy a személygépkocsijával,
és az ütközés elkerülése végett jobbra lecsúszott
az úttestről, majd visszakormányzott és a hókotró tehergépkocsi oldalának ütközött. Anyagi kár
keletkezett. Még mindig ezen a napon 18.10 óra
körüli időben egy dömsödi férfi a személygépkocsijával Baja irányából Budapest irányába
közlekedett. Egy egyenes útszakaszon indokolatlanul áttért a menetirányával szembeni sávba,
és ott összeütközött a vele szemben szabályosan
közlekedő tehergépkocsiból és pótkocsiból álló
szerelvénnyel. A baleset következtében repülő,
szóródó alkatrészek egy harmadik jármű karosszériáját is megsértették. Anyagi kár keletkezett, de később az is kiderült, hogy az okozó sofőr ittas állapotban vezette a járművét. Az alkoholos befolyásoltság szintje meghaladta a szabálysértési értéket, bűncselekmény miatt kell
majd felelnie a Bíróság előtt. Február 12-én
14.40 óra körüli időben egy tassi lakos a lovas
kocsijával a Tókertben nekiment egy kerítésnek

és a kerítésen belül az udvaron található gázcsonknak. A gázcsonk eltört, anyagi kár keletkezett.
Kisebb súlyú cselekményekről
2012. február 09-én 18.45 órakor az 51-es
úton igazoltatásra került egy dömsödi férfi, személygépkocsija vezetőjeként. Ittas állapotban
volt, de a cselekménye szabálysértési határon
volt, és 200.000 Ft pénzbírságot szabtak ki rá az
intézkedő rendőrök.
Dömsödi bűnügyek…
Még 2012. január 14-én egy Szabadság utcai
melléképületből Stihl fűrészt tulajdonítottak el.
Január 24-én 17.00 óra körül a Rákóczi úton
igazoltatásra került egy helyi 21 éves férfi, akinél a Stihl fűrészt megtalálták. Cselekménye elkövetését elismerte, folyik a nyomozás. Január
20-án a Potyka közben egy hétvégi háznál került igazoltatásra B. Antal helyi lakos, régi ismerősünk. Az ajtó be volt feszítve, az udvaron a fa
ki volt vágva. A többszörösen visszaeső bűnelkövető elismerte, hogy betört a házba, indokként azt hozta fel, hogy nagyon hideg volt és
nem volt hova mennie. Evett és ivott is a helyszínen. Elszámoltatása során még egyéb cselekményekről is nyilatkozott. A Vadvirág utcában
még 2011 decemberében talicskán lopott el vasanyagot egy víkendháztól, igaz a talicska is a
hétvégi ház tulajdonosáé volt. Jelenleg szabadlábon védekezik a régi ismerősünk, folyik a
vizsgálat az ügyében. Január 19-23. közötti időben a Középső Dunaparton egy hétvégi házból
rézcsöveket, egyéb tárgyakat loptak el. Rá egykét napra Kiskunlacházán igazoltatásra került
két fő, akiknél az autójukban rézcsöveket találtak a rendőrök. A nyomozás során 4 fő elkövető
került képbe, akik ezen az eseten kívül több
esetről is nyilatkoztak. Elismertek még egyéb
bűncselekményeket is. Köztük betöréses lopást
és vas-fémhulladék lopásokat is. Február 10-re
és 13-ra virradóra a Felső Dunaparton törtek be
egy hétvégi ház melléképületébe, és onnan ismeretlen tettesek szerszámgépeket, kerékpárokat, villanymotort és vas létrát tulajdonítottak el.
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 a 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.
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sz. alatti lakos ellen
több szerv is körözést
bocsátott ki. Sponga
Erzsébet 45 éves
Dömsöd, Zrínyi u. 2.
sz. alatti lakost a Ráckevei Városi Bíróság
körözi, mint tanút. Meg kell állapítani a tartózkodási helyét.
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

Egyszerû tippek
spórolásra

A tavasz beköszöntével bővülnek a ház körüli teendők. Tervezgetjük kertünk, udvarunk
arculatát, hová kerülnek a virágok, hová a vetemény, és hol lesz egy kis zug, ahol majd
szalonnát sütögethetünk.
– A szalonnasütéshez nem szükséges vastag rönköket összedarabolni, mert most a tavaszi metszésnél keletkező gallyak, vesszők
kitűnő parazsat szolgáltatnak majd ehhez a
kellemes nyáresti programhoz!
– Nem szükséges drága pénzen virágmagokat vásárolni! Nézzünk csak szét a kamrában,
hogy milyen saját szedésű magvaink vannak,
ezeket lehet más növénykedvelőkkel cserélgetni, így jutva másfajta virágmagokhoz.
– Cserével juthatunk újabb fajta évelő virágtövekhez is. Valószínű, hogy ezek a növények sokkal hamarabb megerednek, mint a
szupermarketben, borsos áron fonnyadozó virágtövek.
– A veteményes kialakításánál nagyon fontos, hogy ismerjük a terület sajátos klímáját,
és olyan növényeket telepítsünk oda, amely
mindezt kedveli is! Ennek hiányában bizony
hiába a drága palánta és a belefektetett sok
munka, odafigyelés, bizony mindez ablakon
kidobott pénz lesz!
Pl. zellergumót olyan helyre ültessünk,
amely mindenképp víznyerő közelében van,
mert akkor egész szezonban lesz elegendő
zellerünk. Ilyen hely lehet közvetlen a kerti
csap mellett, vagy a kerti kút mellett, mert ha
vizet engedünk, akarva-akaratlan mindig
lottyan víz a növényre, ami aztán igen meghálálja nekünk!
Továbbra is várjuk ötleteiket, jól bevált
módszereiket, hogy ezáltal is segíthessük
egymást!
-V.I.-
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Jótékonysági li ci tá lás!

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, me-

lyekre 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
06-70-620-63-61 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.

ELTÁVOZOTT…

Ne feledjék, adni jó!

1%

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.

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
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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 kelt kalács, a kelesztett kenyér
hagyománya évszázados múltra tekint vissza táplálkozáskultúránkban. A kovász az, ami megkeleszti
a tésztát, ami az ízét, zamatát kidomborítja.
Bábel Lászlóné Marika néni családjában, baráti körében és a közösségi életben is ilyen mindent
meghatározó kovász volt, mely kívülről szinte észrevétlen, de belülről épít, húz, tartalommal tölt el.
Csendes, mindig tettre kész hozzáállása nagy segítséget jelentett a
Még 1000 év Egyesület mindennapjaiban, valamint az Iringó Színtársulat sikereiben. Családjában és
a közösségben, melynek tevékeny
tagja volt, számos feladatot vállalt
magára. Ezeknek az önként vállalt
feladatoknak egy sokkal tágabb közönség (a falu közössége) is élvezhette áldásait.
Szigorúnak tűnő tekintete csak
álca volt. Szemeiben ott csillogott a
mókázás, viccelődés öröme, ami
oly sokszor felszínre tört, és továbblendítette az akadályokon.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon
békében!
-V.I.-
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Keresztyén élet

Virágvasárnap – Nagypéntek – Húsvét

Meddig megyünk el Jézussal?
Virágvasárnap vízválasztó: akkor derül ki, kik azok, akik szív szerint
Jézushoz tartoznak, és kik azok, akik csak átmenetileg lelkesedtek érte
valami miatt.
Az ünnepre vonuló zarándokok hangosan éljeneztek, egy emberként
kiáltották a hozsánnát: Uram segíts!
Azt remélték, hogy Jézus végre kardot ránt, és megszabadítja népét a
római elnyomástól. Annyira saját váradalmukkal voltak tele, hogy nem
vették észre – vagy nem vették komolyan – hogy a Messiás-Király szamárháton vonult be a városba, ami azt jelentette: békét hoz.
Amikor kiderült, hogy Jézus nem harcra hív, hanem megtisztítja a templomot, helyreállítja Isten rendjét, akkor már sokan elmaradtak tőle. Ott
már csak gyerekek és betegek veszik körül. Néhány nap múlva pedig,
amikor letartóztatták és Kajafás főpap elé vitték, már csak Péter követte, ő
is távolról, s meg is tagadta Őt.
A kereszt alatt pedig csak három asszony és a legfiatalabb tanítvány,
János állt ott.
Mi meddig megyünk el Jézussal?
Egy-egy ünnepi alkalommal lelkesedni könnyű, de az még nem
elkötelezettség. Könnyű az esküvőn kijelenteni: „hozzá hű leszek”, a
keresztelőn pedig megígérni: a gyermeket Isten félelmében nevelem – de
mi valósul meg ebből? Ha a Jézusnak szánt ütés szele minket is ér, ott
maradunk-e akkor is mellette? Amikor nem sikk keresztyénnek lenni,
nem jelent semmi előnyt Jézus tanítványaként élni a gyakorlatban, akkor
is vállaljuk-e Őt? Mert csak „aki mindvégig kitart, az üdvözül”. Annak
mondja majd egyszer a dicsőséges Úr:
„Aki győz, megadom annak, hogy üljön az én királyi székembe velem,
amint én is győztem, és ültem az én Atyámmal az Ő királyi székébe”.
A mindvégig kitartó hűséghez Jézus Krisztus hűsége ad erőt a benne
hívőknek, mert Ő „engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig” (Fil. 2,8).
Legyen a húsvét előtti hét igazi csendes, böjti idő, amikor megvizsgáljuk:
hol vagyunk most lelkileg, s készek vagyunk-e végigmenni Megváltónkkal
az Ő útján, ha kell, a szenvedéseken keresztül is. Tudván, hogy ez az út
vezet az életre. Per crucem ad lucem – a kereszten át jutunk a dicsőségbe.
A mi urunk győzelme ragyogja be mindannyiunk ünnepét, és az ünnep
utáni hétköznapjait is, minden gondunk és nyomorúságunk ellenére is!
Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor

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

A baptista imaházban március 18-án de. 10 órakor és
du. 17 órakor Női csendesnapot tartunk. Az alkalomra
minden nőtestvérünket szeretettel várunk!
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Nagyheti és húsvéti
alkalmak a dömsödi
egyházközségekben
Dabi Református Egyházközség

Április 04. szerda
18.30
Április 05. csütörtök 18.30
Április 06. péntek
09.00
18.30
Április 07. szombat 18.30
Április 08. vasárnap 09.00
Április 09. hétfő
09.00

bűnbánati alkalom
bűnbánati alkalom
nagypénteki istentisztelet
bűnbánati alkalom
bűnbánati alkalom
húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

Április 06. péntek
Április 08. vasárnap

17.00
10.00
17.00

istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet

Április 05. csütörtök
Április 06. péntek
Április 07. szombat
Április 08. vasárnap
Április 09. hétfő

17.00
17.00
17.00
09.00
09.00

nagyheti szertartás
nagyheti szertartás
nagyheti szertartás
ünnepi szentmise
ünnepi szentmise

Április 03. kedd
Április 04. szerda
Április 06. péntek

18.00
18.00
10.00
18.00
10.00
09.00

bűnbánati istentisztelet
bűnbánati istentisztelet
nagypénteki istentisztelet
passiós istentisztelet
ünnepi istentisztelet
ünnepi istentisztelet

Baptista Gyülekezet

Római Katolikus Gyülekezet

Dömsödi Református Gyülekezet

Április 08. vasárnap
Április 09. hétfő
Betegúrvacsoraosztás

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik szeretett édesanyánk
SAS ISTVÁNNÉ sz. Kis Eszter Idu
temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban velünk voltak, sírjára
koszorút és virágot helyeztek el.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a végtisztességtévőknek,
akik
KISS IMRÉNÉ szül. Schaller Edit
temetésén végső búcsút vettek és sírjára a kegyelet virágait
helyezték el.
Gyászoló család
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Teréz Anya:

A HALLGATÁS ÉRTÉKE

„Uram, állíts szájam elé őrséget, és ajkam kapujához rendelj védelmet” (Zsolt 140,3).

A hallgatás szelídség,
Amikor nem szólsz, ha bántanak,
Amikor nem keresed a magad igazát,
Amikor hagyod, hogy Isten
Védelmezzen téged,
A hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom,
Amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
Amikor készségesen megbocsátasz
Anélkül, hogy a történteket
Felemlegetnéd,
Amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
A hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
Amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést,
Amikor nem keresel emberi vigaszt,
Amikor nem aggódsz, hanem
Türelmesen várod, hogy „a mag”
Kicsírázzék,
A hallgatás türelem.
A hallgatás alázat,
Amikor nincs versengés,
Amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
Amikor hagyod, hogy testvéreid

Kibontakozzanak, növekedjenek és
Érlelődjenek,
Amikor örvendezve mindent
Elhagysz az Úrért,
Amikor cselekedeteidet félreértik,
Amikor másoknak hagyod a
Vállalkozás dicsőségét,
A hallgatás alázat.
A hallgatás hit,
Amikor nyugodtan vársz, mert
Tudod, hogy az Úr fog cselekedni.
Amikor lemondasz a világról, hogy
Az Úrral lehess,
Amikor nem törődsz azzal, hogy
Megértsenek téged, mert elegendő
Neked, hogy az Úr megért,
A hallgatás hit.
A hallgatás imádat,
Amikor átkarolod a keresztet,
Anélkül, hogy megkérdeznéd:
„Miért?”
a hallgatás imádat.
„Jézus hallgatott” (Mt 26,63)

Mezõgazdasági hírek

Tavaszi munkák a szántóföldeken és a kiskertekben
2012. év március hó

Március a tavasz első hónapja, és bizony már
nagyon várjuk a szép tavaszi, napsütéses időjárást, mert ugyan nem lehet nagy panaszunk a
télre, mivel a december és a január enyhe volt,
de a február meghozta a havat és a kissé szokatlan hideget. Most még nem tudjuk, hogy a kemény fagyok mennyire károsították a gyümölcsfák és a szőlővesszők rügyeit – reméljük,
hogy nem nagymértékben. A kedvezőtlen őszi
időjárás miatt az őszi vetésű növények, a kalászos gabonák, az őszi repce vetések gyengén teleltek. Nagyon fontos és időszerű feladat most
márciusban a tavaszi fejtrágyázás elvégzése, főként azokon a táblákon, ahol ősszel nem tudtunk kiszórni komplex, illetve nitrogéntartalmú
műtrágyát. Sajnos a műtrágyák ára is nagyon
megemelkedett, de reméljük, hogy a termények
ára is emelkedni fog, és így meg fog térülni a ráfordítás. Az utóbbi hónapokban a gabonák ára, a
búza, a kukorica, a napraforgó ára a tőzsdén jelentősen emelkedik.
Márciusban itt az ideje a tavaszi kalászos gabonák vetésének is, mielőbb el kell vetni a tavaszi árpát, zabot hogy megfelelő termést érhessünk el. Ugyancsak itt az ideje az évelő takarmánynövények, a lucernatáblák fogasolásának,

mert ezzel a betakarítást könnyítjük meg, mivel
így kaszáláshoz simább felületet tudunk kialakítani. A később elvetendő kapásnövények, a kukoricával, napraforgóval bevetendő táblák talaját is el kell művelni, mivel elég kevés volt az
őszi, téli csapadék, és így tudjuk megőrizni a talajban a nedvességet. Ha az ősszel nem tudtuk
felszántani a földet, azt most tavasszal mielőbb
szántsuk fel és műveljük el.
A kiskertben, a szőlőben, a gyümölcsösben is
itt az ideje a tavaszi munkáknak. Ha még eddig
nem végeztük el a gyümölcsfák metszését, azt
mielőbb fejezzük be. A fák metszése után kell
befejeznünk a tavaszi lemosó permetezést, mert
az egész éves növényvédelemnek ez az alapja.
Reméljük, hogy a kemény februári hideg a kártevőket, úgy a gomba- mint a rovarkártevőket,
nagymértékben gyérítette, így a növényvédelem eredményesebb lesz, és kevesebb vegyszert
kell felhasználnunk, ami egy részben a költségeket is csökkenti, valamint a környezetünket is
kíméli.
Március elején már vethetjük a kora tavaszi
zöldségnövények magvait, mint a borsót, mákot, hagymát. Ha fűtetlen fólia alatt termesztünk, akkor mielőbb el kell vetnünk a hónapos
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Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:
kedd, péntek, szombat:
1000 – 1600 óráig
BELÉPŐJEGYEK:
felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft

Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi
Szülői Ház is látogatható, melyben
jelenleg dr. Székely Zsigmond
néhai községi orvos hagyatéka
tekinthető meg.
retket, dughagymát, salátát, mert ezek a növények hamar megnőnek, és helyükre ültethetjük
a paprika-, paradicsom- és egyéb palántákat, így
a fóliasátrat jobban ki tudjuk használni.
A fóliasátor alatti termesztés nagy odafigyelést kíván, folyamatosan öntözni, szellőztetni
kell. A szőlőtermesztés egyik legfontosabb és
termésmeghatározó munkája a metszés. A februári kemény fagyok lehet, hogy a szőlőrügyek
egy részét károsították, így ajánlatos próbahajtatást végeznünk, ami abból áll, hogy a levágott
vesszőt meleg helyen tartsuk, és pár nap után
meglátjuk, hogy milyen arányban indulnak meg
a rügyek, és ennek ismeretében végezzük a metszést. Akkor metszünk szakszerűen, ha a metszés mértéke – és ez érvényes a szőlőre, gyümölcsfára – megfelel a tőke illetve gyümölcsfák
állapotának. A vesszőhozam alakulása jól utal a
tőke, gyümölcsfa erőnlétére. A sok vékony, rövid, ceruzavastagságúnál vékonyabb vessző azt
mutatja, hogy túlterheltük a tőkét, gyümölcsfát,
az előző évben sok rügyet hagytunk meg, most
alaposan vágjuk vissza, kevesebb rügyet hagyjunk meg, és így helyreáll az egyensúly.
A fentieken túl is most tavasszal még sok tennivaló van úgy a szántóföldeken mint a kiskertben, a virágoskertben és a ház körül. Reméljük,
hogy a március már igazi jó időt hoz, és akadálytalanul végezhetjük a tavaszi munkákat.
Jó egészséget, minden jót kívánok!
Összeállította:
Tóth István, nyugdíjas mezőgazdász
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T
Dömsödi kirándulók külföldön II.

A januárban megjelent felvételek folytatásaként közöljük az id. Sáfrán József által rendelkezésünkre bocsátott fotókat.

Dömsödiek a Prágai Szpartakiádon: Mecz Kornél, Katona Edit,
ismeretlen, Takács Zoltán, Huszár Ferenc

Szakmai út Köledában „LPG Köleda”
Vendéglátóinkkal: Sáfrán József (Dömsöd Tsz.), Bábel Sándor
(Dömsöd Tsz), Ottó Köhler (Köleda LPG), Jürgen Fleisman
(Köleda LPG)

Üzemlátogatás 1.
Jürgen Fleisman, elöl Sass József, hátul id. Németh Imre,
Sáfrán Józsefné, Takács Zoltán, Sáfrán József, Günter, háttal
Ottó Köhlen, elöl Túri Lajos.

Üzemlátogatás 2.
Takács Zoltán, Sass József, Tóth Antal, Túri Lajos,
Bábel Sándor

Az AGRO II. dolgozói Cipruson feldolgozót építettek
Tóth Zsiga Mihály AGRO vezető irányításával.
Az akkor ott tárgyaló elnöki tanács elnöke,
Losonczi Pál meglátogatta az ott dolgozó agrósokat.
A képen nem egyenruhában:
Tóth Zsiga Mihály és Losonczi Pál.
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Ál lat or vo si
ügye let

2012. március 10-11.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2012. március 15-16.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

HA BAJ V AN :
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

2012. március 17-18.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2012. március 24-25.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

2012. március 31. – április 1.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Crisan Octavian – Bier Mónika
KRISZTIÁN BENETT
Tanai Ferenc – Dénes Bettina
RIKÁRDÓ FERENC
Rab Imre – Hriazik Judit
ALEXA PETRA
Fodor Pál – Bús Ilona
FANNI
Jakos Zsigmond – Czékmán Anita
CSENGE

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Jakab Katalin
Bábel Lászlóné Sáfrányos Mária
Kiss Imréné Schaller Edit
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Lapzárta: március 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: április 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.
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Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!

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

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

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:
Tájékoztatjuk a II. sz. háziorvosi körzet betegeit, hogy dr. Wágner Viktor – a II. sz. körzet
háziorvosa – 2012. március 5-én hétfőn reggel
fél 8 órakor megkezdte rendelését.
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.
Tájékoztatjuk a betegeket, hogy a gyermekorvosi rendelés helyettesítés miatt az alábbiak
szerint módosul:
dr. Kovács Zsuzsanna házi gyermekorvos
Rendel: hétfőtől – péntekig: 7.30 – 9.30 óráig
Rendelés helye: Dömsöd, Szabadság út 42.
Telefon: 06-24-435-153
Mobil: 06-70-9415-981
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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