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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
„…És jön, jön az eleven áradat,
kezükben apró kis gyertya ég,
mintha tenyerén tartaná égő szívét.
Könnytől csillogó ezernyi szempár.
Emelt fő és hatalmas méltóság.
Ez hát a Nép,
A kicsiny és mégis oly hatalmas büszke
Magyar.”
(Wittner Mária: 1989. október 23.)

MEGHÍVÓ
nemzeti ünnepre
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójára emlékezünk
2012. október 23-án 10 órakor.

Szüreti cécó... Cikk a 17. oldalon.
Fotó: Vass

A K T U Á L I S

Október első napján írom az e havi Aktuálist.
Ezt a napot továbbra is az idősek világnapjaként
tartjuk számon, így én is köszöntöm valamennyi
dömsödi időskorú lakótársunkat. Köszöntöm
Őket és egyben segítségre szólítom a fiatalokat,
mert most igazán eljött az az idő, amikor vissza
kellene adni valamit abból az életeken átívelő
adományból, amelyet a mai fiatalok kaptak az
idősektől. Ebben az ünnepi pillanatban azért némi szorongás van bennem, amikor előre tekintek, hiszen már most látom, hogy a jövő évben
nem tudjuk megtartani azokat a kedvezményeket – hulladékszállítási díj, csatornadíj – amelyeket eddig az egyedülálló 70 éven felülieknek
tudtunk adni. Természetesen ezt még meg kell
erősítenie a képviselő-testületnek, de nem nagyon lesz más lehetőségünk. Már most jelzem,
hogy alacsony nyugdíj esetén a szociális keretünkből módunkban lesz segíteni a rászorulóknak, még ha korlátozott számban is. A tavaly októberi Hírnökben azt írtam, hogy idén kárpótoljuk az időseket a műsoros rendezvény elmaradása miatt. Szégyellem magam, de ez azon kevés
ígéretem közé tartozik, amelyet nem tudtam,
nem tudok betartani. Talán majd jövőre.

Elkezdődtek a tárgyalások az apaji polgármester kollégámmal, Novák Pállal a jövőbeni
esetleges közös hivatal kialakításáról. Ma azt
látjuk, hogy Apaj számára anyagilag előnyösebb feltételeket biztosít egy hozzájuk hasonló
nagyságú településsel kötött szerződés, de természetesen egy közös hivatal kialakításakor a
finanszírozáson túl még rengeteg összetevőt
kell számításba venni az ideális működéshez.
Egyre többet látunk a jövő évi költségvetésünk alakulásából, de még mindig nem annyit,
hogy a közvélemény elé tárjuk a részleteket.
Annyi bizonyos, hogy a Polgármesteri Hivatal
létszámkerete szinte harmadával csökkenni fog.
Pozitív kicsengése a „karcsúsításnak”, hogy az
érintett köztisztviselőket a most felálló Járási Hivatal foglalkoztatja a továbbiakban. Szomorú
aktualitás az, hogy a Munkaügyi Hivatal vezetőjétől időpontot kértünk az intézményeinkben
már előre látható létszámleépítés okán. Ezt az elkerülhetetlen, szívszorító aktust a legelfogadhatóbbá szeretnénk csillapítani! Ehhez kérünk már
most a Hivataltól nem kis segítséget.

Folytatás a következő oldalon.

Helyszín: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ.
Ünnepi beszédet mond:
Szabó Andrea képviselő.

Műsor szervezője:
Nagyközségi Könyvtár,
szereplői a „dömsödi fiatalok”
Markóné Zöldág Ágnes vezetésével.
Közreműködik:
Hajdu László tárogatón.

A műsor keretében
„Dömsöd Nagyközség Díszpolgára”
kitüntető cím adományozására kerül sor.
Az ünnepi műsor előtt

9.30 h „A XXX. nyári olimpia” rajzpályázat eredményhirdetése
Az emlékünnep tiszteletére
képzőművészeti kiállítás tekinthető
meg „Szabadság Szerelem” címmel.

Mindenkit szeretettel várunk!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

2

XXII. évfolyam 10. szám

Folytatás az előző oldalról.

Dr. Bencze Zoltán jegyző úrral Budapesten
jártunk az OTP önkormányzatokkal foglalkozó
igazgatóságán. A 45 milliós folyószámlahitelünk november végén lejár, és ennek meghoszszabbításáról tárgyaltunk, mivel ez évtől az önkormányzatoknak nem lehet naptári éven túl
nyúló működési hitelük. Ez a nagyságrendű hitel eddig hozzátartozott a mindenkori költségvetésünkhöz, és ezt nem tudjuk egyik napról a
másikra ledolgozni. Gyorsan hozzá is teszem,
hogy nem a mi hibánkból! Három héttel – december 21-ig – problémamentesen meg tudjuk
hosszabbítani a lejárati határidőt, de ennél tovább csak jogszabályi változással tudnánk hozzájutni likviditásunk elengedhetetlen kellékéhez. Ezért aztán a képviselő-testület felhatalmazott arra, hogy készítsük elő egy 30 milliós folyószámlahitelt kiváltó hitel szerződéskötését.
Remélem, nem lesz rá szükség. Nem igazán
vígasztal az a tény, hogy az OTP munkatársai
jelezték, hogy nagyon sok település van hasonló
helyzetben, mint mi, hogy év végéig nem képesek visszafizetni a jelzett hitel összegét.
Ma már mindenki előtt közismert, hogy januártól az állam veszi át az iskolák fenntartói szerepét. A képviselő-testületnek szeptember 30-ig
kellett nyilatkoznia, hogy a két oktatási intézmény működtetését sem tudjuk vállalni. Az első

információk szerint már az év elején mentesültünk volna ettől a kötelezettségtől, de a valóság
az, hogy kedvező elbírálás esetén is csak a következő tanévtől mondhatunk le – lévén háromezer fő feletti település vagyunk – az iskolák
működtetéséről. Ez számunkra annyit jelent,
hogy újabb, közel harmincmillió forintnyi forrást kell keresnünk kötelező feladatunk teljesítéséhez, ugyanis azok az adóbevételek, amelyek
eddig fedezték az iskoláink működtetését, átkerülnek az állami bevételek közé.
A hétköznapi munkánk során is, mindig akad
egy-egy bennünket erősítő jó hír. Nemrég kaptuk az értesítést, hogy a közbiztonság javítását
célzó pályázatunk mégis sikeres lett. A Kormány pénzeket csoportosított át erre a célra, így
mi is megvalósíthatjuk elképzelésünket, amelyhez több mint ötmillió forintot nyertünk. A pályázatunk tizennégy térfigyelő kamera felszerelését tartalmazza, és ez a műszaki tartalom, úgy
gondolom, jelentősen javítani fogja közbiztonságunkat. A pályázat megvalósításához jelentős
önerőre is szükségünk van, így ezúton is kérek
minden magánszemélyt, vállalkozást, hogy
anyagi erejéhez képest támogassák a kivitelezést. Ezt megtehetik a Dömsödért Alapítványhoz erre a célra befizetett összeggel – személyesen, vagy átutalással a 11742070-20009991
számlaszámra. Előre is köszönöm a segítséget.
A szeptemberi kulturális eseményekben nem

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. SZEPTEMBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember hónapjában
több ülést tartott, amelyeken az alábbi döntések
születtek.
A 2012. szeptember 5-i rendkívüli ülés döntései:
Napirend megállapítása
114/2012. (IX. 5.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azonosító számú projekt keretében megvalósuló közbeszerzéssel kapcsolatos döntések
1.1./ Új közbeszerzési szabályzat elfogadása
1.2./ Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervének módosítása
1.3./ Közbeszerzési bíráló bizottság megválasztása
1.4./ „Projektmenedzseri feladatok ellátása az
„Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony
építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
elnevezésű KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016
azonosítószámú projekt keretében” közbeszerzési eljárás kiírása

1.5./ „Mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása az „Ivóvízházat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért
Dömsödön” elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása
2./ Éven túli hitel felvétele a folyószámlahitel
visszafizetése érdekében
3./ Liptai Lajos ingatlanvásárlási kérelme a 080
hrsz-ú közút területéből
4./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díj felülvizsgálata
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azonosító
számú projekt keretében megvalósuló közbeszerzéssel kapcsolatos döntések
1.1./ Új közbeszerezési szabályzat elfogadása
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
115/2012. (IX. 5.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközség közbeszerzési szabályzatát jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja.

volt hiány. Közülük is kiemelkedik a Petőfi
Szüleinek Házában megnyitott Vajnai János
grafikus kiállítása, és az azt követő könyvbemutató, amely Balogh Mihály „A költő és a város”
című alkotásának ismertetésére szolgált. Külön
köszönöm Vajnai tanár úr gesztusát, ugyanis
Dömsöd nagyközségnek ajándékozta a kiállítás
teljes anyagát. Ugyanezen a délutánon élvezhettük a Dömsödi Református Nagytemplom felújításáért rendezett jótékonysági koncertet is.
Úgy gondolom, hogy a fellépő művészek nemcsak az Operaház és a Zeneakadémia hangulatát
hozták el nekünk, hanem azok művészi színvonalát is. Bár nem voltam jelen, de hallomásból
tudom, hogy nagyon jól sikerült a szüreti felvonulás és bál, valamint a Kunsági lakodalmas című népi színmű előadása is.
Az elmúlt szombaton az iskola rendezett Mihály-napi vásárt. A karitatív cél sikerén túl jó
volt látni a rengeteg ötletet, amellyel a diákok és
szülők színesítették a kínálatot. A hír, hogy hagyományt szeretnének teremteni a rendezvényből, számomra is örömöt jelent!
Ismét hívom Dömsöd polgárait, hogy október 23-án együtt emlékezzünk a forradalom hőseire. Bevallom, nem kis kíváncsisággal várom
az ünnepséget, mivel – tudomásom szerint – némileg eltérő lesz az eddigi hagyományoktól…
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

okt. 17-én szerdán 14-15 óráig

ISPÁN IGNÁC
képviselő úr, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság elnöke
tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

A képviselő-testület a 112/2010. (VIII. 11.) Kt.
számú határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzatot ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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1.2./ Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
116/2012. (IX. 5.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközség 2012.
évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyja, azzal, hogy a közbeszerzési tervben a
– „Projektmenedzseri feladatok ellátása az
„Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony
építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezésű KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azonosító számú projekt keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása
– „Mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása az „Ivóvízházat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása
beszerzések feltüntetésre kerüljenek.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1.3./ Közbeszerzési bíráló bizottság megválasztása
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
117/2012. (IX. 5.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Projektmenedzseri feladatok
ellátása az ’Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön’ elnevezésű, KEOP-7.1.3.0/09-20100016 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásban érkezett árajánlatok
véleményezésére az alábbi összetételű Bíráló
Bizottságot hozza létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
dr. Őszy Tamás közbeszerzési szakértő
dr. Bencze Zoltán jogi szakértő
Zsoldos Gáborné pénzügyi szakértő
Varga László, a közbeszerzés tárgya szerinti
szakértő.
A képviselő-testület a Bíráló Bizottságba tanácskozási joggal delegálja Ispán Ignác és Sallai Gábor képviselőket.
A bizottság megbízatása a határozatban foglalt feladat elvégzésével szűnik meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
118/2012. (IX. 5.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mérnöki, műszaki ellenőri
feladatok ellátása az ’Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön’ elnevezésű, KEOP-7.1.3.0/092010-0016 azonosítószámú projekt keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett árajánlatok véleményezésére az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre.
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A Bíráló Bizottság tagjai:
dr. Őszy Tamás közbeszerzési szakértő
dr. Bencze Zoltán jogi szakértő
Zsoldos Gáborné pénzügyi szakértő
Nagy Zsolt, a közbeszerzés tárgya szerinti
szakértő.
A képviselő-testület a Bíráló Bizottságba tanácskozási joggal delegálja Ispán Ignác és Sallai Gábor képviselőket.
A bizottság megbízatása a határozatban foglalt feladat elvégzésével szűnik meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1.4./ „Projektmenedzseri feladatok ellátása az „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezésű KEOP-7.1.3.0/09-20100016 azonosítószámú projekt keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
119/2012. (IX. 5.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezésű, KEOP7.1.3.0/09-2010-0016 azonosítószámú projekt
projektmenedzsment feladatai ellátásának megrendelésére hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le.
A képviselő-testület a „Projektmenedzseri
feladatok ellátása az „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezésű KEOP-7.1.3.0/092010-0016 azonosítószámú projekt keretében”
elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
II. A képviselő-testület döntése alapján az
ajánlattételi felhívást az alábbiak részére kell
megküldeni:
– Konstantinusz Consult Tanácsadó Kft.,
– Pannon Fejlesztő Területi és Települési Tervező, Szervező és Tanácsadó Kft.,
– OTP Hungaro-Projekt Kft.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1.5./ „Mérnöki, műszaki ellenőri feladatok
ellátása az „Ivóvízházat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
120/2012. (IX. 5.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezésű, KEOP7.1.3.0/09-2010-0016 azonosítószámú projekt
mérnöki, műszaki ellenőri feladatai ellátásának
megrendelésére hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást folytat le.

A képviselő-testület a „Mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása az ’Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön’ elnevezésű, KEOP7.1.3.0/09-2010-0016 azonosítószámú projekt
keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívását a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
II. A képviselő-testület döntése alapján az
ajánlattételi felhívást az alábbiak részére kell
megküldeni:
– Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft.,
– UTIBER Közúti Beruházó Kft.,
– INWATECH Környezetvédelmi Kft.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
2./ Éven túli hitel felvétele a folyószámlahitel visszafizetése érdekében
A napirendi pont keretében döntés nem született.
3./ Liptai Lajos ingatlanvásárlási kérelme
a 080 hrsz-ú közút területéből
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
121/2012. (IX. 5.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2012. (VIII. 8.) Kt. számú
határozatát módosítja az alábbiak szerint:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező 080 hrsz-ú 1227 m2es területnagyságú ingatlanból annak megosztását követően kialakuló 342 m2-es nagyságú ingatlanrészt értékesíteni kívánja Liptai Lajos
2344 Dömsöd, Áchim utca 12. szám alatti lakos
számára. A képviselő-testület döntése szerint a
megosztás, valamint az ingatlan kerítésével
kapcsolatos költségeket a vevő viseli.
A képviselő-testület 080 hrsz-ú közút megosztásához hozzájárul úgy, hogy annak során 1420
m2 nagyságú közút megnevezésű és 342 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
alakuljon ki. A képviselő-testület felhatalmazza
Bencze István polgármestert, hogy a telekmegosztás és az értékesítés során eljárjon, a szükséges
jognyilatkozatokat és szerződéseket aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2012. december 31-ig
4./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díj felülvizsgálata
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
122/2012. (IX. 5.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola térítési díjait felülvizsgálta, és a díjakat nem kívánja módosítani.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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A 2012. szeptember 12-i rendes ülés döntései:
Napirend megállapítása
123/2012. (IX. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről
4./ Éven túli hitel felvétele a folyószámlahitel
visszafizetése érdekében
5./ Intézményi alapító okirat módosítása
6./ Nagyközségi Óvoda kérelme maximális
csoportlétszám túllépés miatt
7./ A Fortius-Ker. Kft. ajánlata a Csónakház
üzemeltetésére vonatkozóan
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
124/2012. (IX. 12.) 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
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
125/2012. (IX. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
126/2012. (IX. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ Éven túli hitel felvétele a folyószámlahitel visszafizetése érdekében
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1
nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
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127/2012. (IX. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István
polgármestert arra, hogy az önkormányzati likvid hitelek 30 millió forintos hitelkiváltó hitelére 3 pénzintézettől kérjen ajánlatot.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ Intézményi alapító okirat módosítása
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem
szavazattal meghozta a következő határozatot:
128/2012. (IX. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gróf Széchenyi István Általános
Iskola alapító okiratának módosítását elnapolja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
6./ Nagyközségi Óvoda kérelme maximális
csoportlétszám túllépés miatt
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
129/2012. (IX. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény 3. számú melléklet 7-8. pontjai
alapján az alábbi határozatot hozza.
I. A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3.
számú melléklete 7. pontja alapján engedélyezi
a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal
az Ú/2 kiscsoportban, Ú/3 és Ú/4 középsőcsoportban, D/1 kis-középsőcsoportban, Ú/5 és
D/3 nagycsoportban.
II. A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3.
számú melléklete 8. pontja alapján engedélyezi
a maximális csoportlétszám túllépését további
10%-kal az Ú/1 kiscsoportban.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: 2012/2013. nevelési év
7./ A Fortius-Ker. Kft. ajánlata a Csónakház üzemeltetésére vonatkozóan
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
130/2012. (IX. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 232. hrsz.-ú, 2167 m2 területű ingatlanról a FORTIUS-KER Kft.-vel (székhely:
2344 Dömsöd, Thököly út 23.; cégjegyzékszám: 13-09–137104) kötött bérleti szerződés
módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:
– a bérleti szerződés időtartamát 2018. december 31-ig meghosszabbítja;
– a bérleti díj összege 2013-tól bruttó 825.000
Ft/év összegre változik.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: szerződés aláírása 2012. okt. 31-ig
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett

és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
131/2012. (IX. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DUSE Sport Kft. megkeresése
alapján kinyilvánítja szándékát arról, hogy az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének kialakítása során, a költségvetési egyensúly érdekében meghozandó intézkedési javaslatok között megvizsgálják az önkormányzat tulajdonát
képező sportlétesítmények bérleti jogviszonyban történő üzemeltetésének kérdését is.
Felelős: képviselő-testület;
dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2012. október 31-ig
2012. szeptember 20-án a képviselő-testület
rendkívüli ülést tartott, amelynek témája az önkormányzat 45 millió forintos folyószámla-hitelkeret szerződése és a likvid hitelek körüli törvényi szabályozásból fakadó kötelezettségek
voltak. Jelenleg az önkormányzat 45.000.000
Ft-os folyószámla hitelkerettel rendelkezik. Az
erről szóló szerződés minden évben megújításra
kerül, így a jelenlegi lejárata 2012. december 1.
Amennyiben november 30-ig a szerződés nem
kerül meghosszabbításra, akkor az igénybe vett
hitelösszegre vonatkozó visszafizetési kötelezettség megnyílik. A Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló törvény rendelkezései szerint a likvid hitel naptári éven belül visszafizetendő hitel. A „naptári év” az a minden év január
1-jétől december 31-ig terjedő időszakot öleli
fel, szemben az „év” fogalmával, amely egy
365 napos időintervallumot.
Tekintettel arra, hogy a hitel december 1-jén lejár, ezért a naptári éven belül visszafizetendő hitel
csak december 31-ig szólhatna. Ahhoz, hogy a lejárat során a visszafizetési kötelezettségünket teljesíteni tudjuk, egy éven túli lejáratú hitellel kellene a meglévő hitelt kiváltani, amelyet azonban az
új szabályok miatt már engedélyeztetni kell a kormánnyal. Ennek összege vagy a teljes hitelkeret
összege lehet – amennyiben az igénybe vett folyószámlahitelt nem tudjuk addig csökkenteni –,
vagy pedig egy attól kisebb összeg.
Az önkormányzat saját lehetőségeit és a várható terheket is figyelembe véve arról döntött,
hogy a 45 millió forintos hitelből 15 millió forintot saját erőből törleszt, így 30 millió forint
kiváltására indítja el a kormányzati engedélyeztetés folyamatát. Továbbá kezdeményezi az
OTP Banknál a jelenlegi hitelkeret szerződés
december 21-ig terjedő meghosszabbítását, fenntartva annak lehetőségét, hogy az önkormányzati szektor által jelzett problémát követően a
parlament módosítja a gazdasági stabilitásról
szóló törvényt, és akkor ismét lehetőség nyílik a
korábbi hitelkeret szerződések folytatására.
A 2012. szept. 26-i rendkívüli ülés döntései:
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
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A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
137/2012. (IX. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Az általános iskola és a művészeti iskola működtetési jogának átadásáról szóló döntés
2./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati
rendelet módosítása
3./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
4./ Együttműködési megállapodás megkötése a
Dömsödi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Az általános iskola és a művészeti iskola
működtetési jogának átadásáról szóló döntés
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
138/2012. (IX. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Nkt. 74. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetésének az állam részére történő átadását kezdeményezze.
Felelős: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2012. szeptember 30-ig
2./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
139/2012. (IX. 26.) 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
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összegéről szóló 14/2012. (II. 15.) Kt. számú
határozat módosítását jelen határozat melléklete
szerint hagyja jóvá.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 27.) rendelete
az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2012. szept. 27. napján.
A rendelet hatályos: 2012. szept. 27. napjától.
3./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
140/2012. (IX. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint
hagyja jóvá.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ Együttműködési megállapodás megkötése a Dömsödi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
141/2012. (IX. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást köt a Dömsödi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal
és 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
142/2012. (IX. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező strand, sportpálya, edzőpálya, és a hozzá
kapcsolódó más Duna-part közeli ingatlanok jö-

vőbeni hasznosítási módjáról szóló döntést jelen ülés napirendjére felveszi.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
jövőbeni hasznosításának kérdése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
142/2012. (IX. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező strand, sportpálya, edzőpálya és a hozzá
kapcsolódó más Duna-part közeli ingatlanoknak külső beruházás céljára történő rendelkezésre bocsátásáról nem kíván tárgyalni.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. október 17.
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

Bursa Hungarica 2013

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázata kiírásra került.

Letölthető dokumentumok és a pályázati kiírás az emet.gov.hu internetes oldalon találhatók, ill. a Dömsöd-Apaj Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat irodájában (Dömsöd, Petőfi tér 5.) kaphatnak felvilágosítást és
nyomtatványokat.

ZÖLDJ ÁRAT

10. 24. szerda

üdülőövezet

11. 09. péntek

lakossági

11. 08. csütörtök
11. 15. csütörtök

lakossági

Somlyó-sziget

6

XXII. évfolyam 10. szám

DÖMSÖDI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Ebben a hónapban is volt dolgunk rendesen, több mint 50 darab felszólítást küldtünk szét a lakosság körében gyommentesítés miatt. Többségében ennek eleget is tettek, de sajnos 6 esetben feljelentést kellett tennünk.
Továbbra is figyeljük az illegális szemetelőket, és ebben a hónapban is sikerült olyan bizonyítékokat találni a helyszínen, ami a szemetelő kilétére
utal, ezért vele szemben is megtettük a szabálysértési feljelentést. Valamint szabálysértési feljelentést tettünk még ebtartási szabályok megsértése miatt is.
Két fontos dolog van, amit úgy gondolunk, hogy meg kell említeni. Az
egyik a tűzgyújtás, a másik pedig az ebtartás.
Tűzgyújtási tilalom volt a múlt hónapban is, de mégis sokan tüzeltek
ennek ellenére. A tűzgyújtást a száraz, csapadékmentes időjárás miatt rendelték el. A tilalom alatt, ha valaki tüzet gyújt, azt pénzbírsággal szankcionálja az illetékes hatóság, és ha a tiltott tűzgyújtás miatt tűzoltói beavatkozás is szükséges, akkor akár 3 millió forint is lehet a kiszabott bírság.
Tűzgyújtásra vonatkozó rendelete nagyközségünknek is van. Ha bejelentés érkezik hozzánk, mi is eljárhatunk ezekben az ügyekben, és ha kell,
akkor büntetést is szabhatunk ki.
Ide vonatkozó rendelet: Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
9/2012. (V. 17.) önkormányzati rendeletének II. fejezete.
4. A helyi környezet védelme:
4. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el,
a) aki szabadban háztartási hulladékot éget,
b) aki a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladékot, avart nem a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2011. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 31. § (2) bekezdésében meghatározott időszakban égeti,
Valamint van egy ide vonatkozó 306/2010. kormányrendelet is, ami a
levegő tisztaságának védelmében készült.
Ebtartás szabályait is fontos megemlíteni, mert elég sok a kóbor kutya.
A legelső, amire figyelni kell, a kutyák megfelelő tartása. Fontos, hogy
a kutyát minden évben oltassuk be veszettség ellen. Az oltási könyvet és a
bilétát őrizzük meg, mert bármikor szükség lehet rá. A kutya közterületre
történő kijutását és kóborlását is akadályozzuk meg.
Itt a szeptemberi időszak, amikor a kutyáknál párzási szezon van. Mindenki figyelmét felhívnánk erre, mert ilyenkor még jobban próbálnak
szökni, szabadulni az udvarokból.
A kóborló kutyákat mi és a községbe járó gyepmester befogjuk, és
egy állatmenhelyre szállíttatjuk. Az általunk befogott ebeket a Polgármesteri Hivatal udvarában, kennelekben tároljuk a befogás napjától
számított kettő hétig. Itt meg lehet tekinteni őket, ha valaki saját kedvencét keresi, vagy ha szeretne egyet örökbe fogadni. A befogott kutyákról a www.domsod.hu honlapon képeket is közzé teszünk, ezzel is
segítve a gazdiknak a kutyájuk megtalálását. Kérdéssel pedig hozzánk
fordulhatnak.
A kutyákkal kapcsolatos szabálysértésekben a község belterületén a
Pest Megyei Kormányhivatal, a külterületi részen pedig Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala jár el.
Néhány példa: ha a gazdi a kedvencét kóborolni hagyja, ha valaki elmulasztja a kötelező éves veszettség elleni oltását beadatni, ha kutyáját
közterületre nem az aktuális szabályozásnak megfelelően viszi ki stb.
Ide vonatkozó rendelet: 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről:
Veszélyeztetés kutyával:
93. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy
kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre –
vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
(2) Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető
táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati
természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.
Ha észrevételük van bármivel kapcsolatban, kérjük, jelezzék felénk
személyesen, levélben vagy e-mailben.
Kérem, segítsék munkánkat az illegális szemetelők kilétének felderítésében is. Ha látják az esetet, tegyék meg, hogy felírják a helyszínt, dátumot és időpontot, a gépkocsi színét, rendszámát, esetleg típusát és a személyek számát, és minden olyan dolgot, ami segítheti azonosításukat.
Elérhetőségeink:
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal)
E-mail: kozterulet@domsod.hu
Közterület-felügyelet

Használaton kívüli elektromos és
elektronikai berendezések gyûjtése

Háztartási kis- és nagygépek (mosógép, mikrohullámú sütő,
hűtőgép, porszívó, konyhai robotgépek, fürdőszobai kisgépek stb.);
szórakoztató elektronikai cikkek; IT elektronikai berendezések;
barkácsgépek; játékok

Helyszín:
Időpont:

Dömsöd, Petőfi park előtti parkolóban
2012. október 13. 08:00–15:00

Elektromos eszközeiket ne helyezzék ki a szemétgyűjtő edényzetek mellé, valamint ne adják át hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkező alkalmi begyűjtőknek!
ROLFIM SZÖVETKEZET
1054 Budapest, Alkotmány utca 4.
Tel./Fax: 36/(1) 269-0234

TEGYÜNK EGYÜTT AZ
ÉLHETŐBB
KÖRNYEZETÉRT!
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MEGHÍVÓ

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410

„Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének
javítására” c. pályázat következõ elõadásai:
Az előadások címei:
17 órai kezdettel
1. Az öregség nem betegség
előadó: Szabó Péter lp.
Az előadások címe:
Az idős kor, mint ajándék az ember számára.
Az idős kor nehézségeinek elhordozása.
Az idős kor lehetőségei a test és a lélek karbantartására.

18 órai kezdettel
2. Menni vagy maradni?
előadó: Balogh László Levente lp.
A kivándorlás lelki kérdései és a Biblia válaszai.
Lelki előzmények és következmények.
Ki a szerencsésebb, aki megy vagy aki marad?
Hol a határ, van-e határ a megélhetés, gazdagodás keresésében?
„Mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”
/Máté evangéliuma 16,26./

A cukorbetegség étrendi kezelései és
Sporttáplálkozás címmel tartott előadást
szept. 18-án Turcsák Katalin dietetikus.
Az előadó kiemelten beszélt korunk világjárványáról, a cukorbetegségről. Kialakulásában lehet genetikai hajlam és egyéb környezeti faktorok, melyek közül a legjellemzőbbek a helytelen táplálkozási szokások és
a mozgásszegény életmód.
A betegség ismertető tünetei: a szájszárazság, fáradékonyság, bőrviszketés, lassan
gyógyuló sebek, gombásodás stb. A megelőzéshez és a szintentartáshoz ajánlott a csökkentett zsírbevitel és a szénhidrátszükséglet
megfelelő mennyiségű bevitele a szervezetbe. Részletesen ismertette a javallott és a kerülendő táplálékokat, ugyanakkor hangsú-

lyozta a napi többszöri kis étkezés fontosságát.
A dietetikus előadása második blokkjában
a sporttáplálkozásról beszélt, mely elsősorban a fiatalok érdeklődését keltette fel. A
hétköznapi gyakorlattól eltérően hangsúlyozta a reggeli étkezés fontosságát, és kitért
arra is, hogy a teljesítményt kimondottan
csökkenti a divatdiéták követése, a zöldségés gyümölcsszegény táplálkozás, az élvezeti
szerek alkalmazása és a zsírdús étkek fogyasztása is. Végül azt is megtudhattuk,
hogy a sportolók energiabevitele különbözik
az átlagemberétől.
Az elhangzott jó tanácsokat érdemes megszívlelni, hiszen a legjobb az, ha nem kell orvost látogatnunk!
-V.I.-

Október 15. hétfő, OMK tanácsterme.

Dömsöd díszpolgára, Bazsonyi Arany hagyatékából kiállítás nyílik Esztergomban a
Keresztény Múzeumban.
Bazsonyi Arany (1928-2011) festő- és grafikusművész, költő. Grafikai hagyatékából
rendezett kiállítás megtekinthető 2012. november 30-ig, hétfő és kedd kivételével naponta 10-17 óráig.

Hasznos elõadások az OMK-ban

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

Az Örömről volna jó szólnom

Az Örömről volna jó szólnom végre
Kapufánál, csak úgy észrevétlen
Jó napot Arany Rám köszönne.
Jó napot Öröm! De jó, hogy eljöttél.
Mindig tudtam, hogy majd jönni fogsz,
Vártalak is mindig, vártalak.
Kertemben lásd, szagos virágok.
Fehér viola gyertyafénynek.
Szarkaláb, hogy tág mezőt nézz,
Gyöngyvirág harangja hívjon friss szelet,
És rozmaringszál kalapodra.
Leander, bokor, szegfű, rózsa
Nemes kelyhében méz.
Az árvácskát, ha nem akarod,
Szelídebb lesz rajta álmod.
Ha félrefordulnék,
Nem előled bújnék,
Csupán megköszönöm,
Hogy megjöttél Öröm
(Bazsonyi Arany, 1966. június 19.)
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Fogadjon örökbe egy padot…

Szeptemberi felhívásunkra szinte minden pad pártfogóra talált, illetve még egy „örökbefogadónak” várjuk a jelentkezését.
A következő lépés a faanyag beszerzése, majd ezt követően annak megmunkálása. A tervek szerint a téli hónapokban kerül majd sor a támlák díszítésére, azok kifaragására. A motívumok a régi mintázatok nyomán kerülnek kidolgozásra. Február végén, március elején rögzítjük a már megmunkált ülőkéket és díszes támlákat. Terveink szerint szeretnénk segítséget kérni a padozatok kezelésére-festésére.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e tiszteletére már a közös összefogás eredményeként felújított padok díszítik újra köztereinket!
Köszönjük az eddigi önzetlen felajánlásokat! November 1-jéig várjuk azok jelentkezését, akik még támogatni kívánják ezt a kezdeményezést, akár
anyagi, akár egyéb formában.
Az örökbefogadók neve minden padon olvasható lesz!
Jelentkezni lehet: naponta 17 és 19 óra között.
Horváth Béla tel.: 06-20-775-8216, Vass Ilona tel.: 06-20-253-2589

Mestersége kádár…

Beszélgetés Horváth Béla kádármesterrel

A szőlő szüretelése, betakarítása nagy és örömteli feladat minden
háztájiban. A kétkezi munka mellett számos eszközre, célszerszámra
is szükség van, így puttonyra, darálóra, présre, valamint a must és a
bor tárolásához használatos hordókra is. Ezeket a speciális fa tárolóedényeket a kádármesterek készítették, javították. Napjainkban kevés
a szakmát értő és művelő szakember, bár úgy tűnik, hogy a saját
bortermelés, valamint ebből fakadóan a finom nedü tárolására hivatott hordók készítése reneszánszát éli.
Dömsödön Horváth Béla kádármester, aki a szakmát tanulta és
műveli. Otthonában kerestem fel, beszélgettünk mesterségéről, hobbiról, emberségről:
– Ön kitanulta a kádármesterséget. A hordók elkészítése mellett számos apró használati tárgyat készít, azokat nagy precizitással díszíti. Honnan ez a készség, ez a vonzalom?
– Mint minden gyereknek, nekem is voltak elképzeléseim, és én
kamionsofőr szerettem volna lenni, egészen felső tagozatig. A fa
megmunkálása azonban már korán jelen volt az életemben, hiszen
édesapám ács volt. Ismertem a szerszámokat amikkel dolgozott,
barkácskészletet is kaptam, meg aztán jött a fafaragó szakkör Kohl
János vezetésével. Mindezek igencsak megváltoztatták a gyerekkori
álmokat. Egyre biztosabbá vált, hogy fával szeretnék foglalkozni, de
azt is tudtam, hogy sem ács, sem pedig asztalos nem szeretnék lenni,
így két választásom maradt, mégpedig a kádár és a faesztergályos
szakma. Végül a kádár mellett döntöttem. ’93-ban végeztem a Kaesz

Munka közben

Gyula Faipari Szakiskolában. A gyakorlatot Pesterzsébeten szereztem meg, ahol most is dolgozom. Ezt a szakmát jól kiegészíti a
faragás.
A kádárnak nemcsak a hordót kell tudni elkészíteni. Sok esetben
emellett fúr-farag, hiszen nagyobb a kereslet, ha nem csak egyvalamit csinál, illetve az elkészített tárgyat ízlésesen, tetszetősen vagy
akár a vevő kívánsága szerint díszíteni is tudja.

– Ezek szerint manapság a kádár szakmából meg lehet élni?
– Természetesen igen. Bár sokan addig jutnak el, hogy „Ja, igen,
a kádár készít hordókat…” Nemcsak hordót készít a kádár, hanem
mást is, mint pl. virágdézsát, vagy régebben az edényeket, mint a
lovak itatására szolgáló itató pitlit (ezt kis módosítással ma szaunákban használják), kútvedret, rocskát (fejőedény), vajköpülőt.
Régebben a kádár készítette a cserzőkádakat, káposztáskádakat,
dézsákat.
A hordóknak is különféle fajtái vannak: 25 l-ig asztali hordókról
beszélünk, az 1000 l-nél nagyobbak pedig az ászok hordók. Ezeknek
vápás kiképezésük van, ami annyit jelent, hogy homorít a fenék egy
picit befelé. Ez azért van, hogy az edényben lévő folyadék nyomását
el tudja viselni a hordó. A szakma érdekessége az is, hogy melyik
edényt milyen fából kell elkészíteni és hogyan. Mindez attól függ,
hogy mit tárolnak majd benne. A pálinkát eperfából készült hordóba
helyezik. Ettől nagyon szép konyakos színt kap a párlat, és érdekes
markáns íze lesz, kellemesebb a fogyasztása.
A boroshordókat tölgyfából készítik. Meghatározott, hogy melyik
fajta szőlő borát meddig tárolják fahordóban. A barik típusú hordó
megjelölése a hordóégetés jellegére utal, hogy belülről mennyire van
megpörkölve a fa. Ez ad eltérő ízt a bornak, ugyanis minél jobban
pörkölik a hordót, mindig más ízt kap a benne levő bor.
Igaz, Pesterzsébeten van a munkahelyem, de itthon is vállalok
munkát. Azt tapasztalom, hogy egyre többen vannak olyan fiatalok,
akik megörökölték a hordót, szőlőt, pincét a szülőktől, nagyszülőktől, és szeretnének ezzel valamit kezdeni, szeretnék folytatni a tradíciót. A munkahelyemre is egyre több olyan kéréssel jönnek a megrendelők, hogy ilyen vagy olyan faragást szeretnének a hordó végére
tetetni. Ezek közt a lófejtől a családi címerig minden előfordult már.
A fafaragó szakkörnek köszönhetően szívesen vállalom el ezeket a
díszítéseket, de otthon is számos kisebb tárgyat: gyertyatartót, szalvétatartót, tálat, csobolyót, esernyőtartót készítettem már el. Sokszor
jönnek olyan kérésekkel, amelyeknek köze sincs a kádáripari
munkához, kimondottan más jellegű tárgyat vagy díszt rendeltek
meg, ilyen volt pl. egy kisebb székelykapu is.
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– Ennyi elfoglaltság mellett van-e kedvenc időtöltése?
– Igen, a munkám az. Szeretek a fával mint anyaggal bánni, amit
fából lehet készíteni, illetve a tárgyak díszítését. Bár az igazat megvallva, nagyon szeretek kerékpározni is. Az ország 80%-át bebarangoltam már. Annál nagyobb élmény kevésbé lehet, mint amikor az
ember nem az autóval suhan és rohan el a táj mellett, hanem minden
méterét kerékpározva fedezi föl. Így láthattam más tájegységeket,
megismertem azok népszokásait, és azon belül megláthattam az
ottani alkotók munkáit. Ezek az ismeretek adják meg az alapját
annak, amit művel az ember. Ezek mutatják meg a régi alapokat,
amelyre rá tudjuk építeni az újabbakat. Bármilyen szakmát vagy
hivatást nézünk, kellenek a régi tapasztalatok, melyeket az őseink is
megtapasztaltak, mert csak arra lehet építkezni.
– Most egy új kezdeményezést indított el „Fogadjon örökbe egy
padot” elnevezéssel. Honnan az ötlet?
– Visszagyökerezik a diákévekre, mikor a fafaragó szakkörben
gyakoroltuk a fúrást-faragást. Készítettünk olyan tárgyakat, amelyeket ajándékba tudtunk vinni, vagy saját magunknak díszként a
lakásba, de köztéri padokat, hirdetőtáblákat is. Nagy örömünkre szolgált, hogy ezek ott vannak, és az emberek mind a mai napig látják,
használják azokat. Mivel a szakkör már régen megszűnt, magaménak
éreztem a feladatot, hogy ha már a padok egyszer vannak, akkor megmaradjanak, illetve ha van csupaszon meredő beton padállvány, akkor
arra pótolni kellene az ülőrészt és a faragott támlát. Mivel szakkör már
nincs, akkor ki más csinálhatná meg, mint egy olyan ember, aki
egykor már részt vett benne. Felvállaltam és belevágtam, mert ha egy
közösség mindig arra vár, hogy valami történjen már, akkor az továbbra is úgy fog maradni, nem lesz semmi változás. Ha az emberek rájönnének arra, hogy ha idejük nagyon pici töredékét fordítanák az
utcafrontjuk rendezésére, a szemetet a köztereken felvennék, a
községnek más arculata lenne. Mert mindenütt meg lehet látni, hogy
mit mutat egy település akkor amikor az emberek nem csak várják,
hogy történjen valami, hanem tesznek is annak érdekében. Én azt gondolom, hogy van sok olyan hozzáértő szakember vagy művész Dömsödön, akik tesznek a faluért, még ha sokszor nem is tudunk róla.
Tennünk kell saját lakóhelyünkért, a közösségünkért! Egyrészt a
magunkkal szemben támasztott igényesség miatt, őseink tisztelete
miatt, de legfőképp fiataljaink miatt. Mert ha nem lesz a jó példát
kitől tanulni, mit is várhatunk Tőlük, a jövő nemzedékétől?
-V.I.-

Könyvtári nyitvatartás
H: zárva
K: 10-18
Sz: 8-16
Cs: 8-14
P: 11-17
Szo: 8-12
Tel.: 06-24-519-711
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás
a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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FELHÍVÁS ALKOTÓ
MÛVÉSZEKNEK!

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár
képzőművészeti kiállítást hirdet meg

„SZABADSÁG SZERELEM” témakörben,
amelyre várjuk a Kis-Duna menti települések,
képzőművészek alkotásait (festmény, grafika, szobor).
A kiállítás megnyitója 2012. október 23-án,
az 1956-os emlékműsor keretében történik.

Jelentkezni lehet 2012. október 17-ig a Nagyközségi
Könyvtárban (Dömsöd, Béke tér 1.)
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezetőnél.
Tel.: 06-20-253-3121

KEDVES FIATALOK!

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár rajzpályázatot hirdet a dömsödi
fiataloknak óvodás kortól kezdve egészen 20 éves korig.

Témája: a XXX. nyári olimpiai játékok
2012. London

(a tehetség, a kitartó, embert próbáló gyakorlás, a kemény edzések, a
verseny izgalma, a siker, a büszkeség,... megjelenítése)
A rajzok mérete: maximum A3-as. Technika: választható
A kész munkákat a Nagyközségi Könyvtárban kérjük leadni 2012.
október 19-ig.
A rajzokat három kategóriában zsűrizzük.

A pályamunkákból kiállítást rendezünk, amelynek megnyitója
2012. október 23-án, az 1956-os emlékműsor keretében történik.
További információ: Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezetőnél
Tel.: 06-24-519-711
A rendezvény támogatója:
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület KÖNYVAJÁNLÓ
Szeptember hónap

Augusztusi cikkem óta 6 riasztást kaptunk,
amelyek mindegyike tűzeset volt.
Augusztus 27-én 10 óra 26-kor kaptuk az első jelzésünket, amely a Rákóczi úton volt, a régi
gázolajkút irodájában néhány ruhaneműt gyújtott meg ismeretlen személy. A tüzet gyorsan eloltottuk, így nem terjedt tovább.
A másodikat 12 óra 8 perckor kaptuk, a Tókert utca lejárójának az oldala égett kb. 25
négyzetméteren. A tűz egy lakóház mellett
égett, és kiérkezésünkkor már az udvar száraz
aljnövényzetére is átterjedt. A tüzet eloltottuk
még a ráckevei kollegák kiérkezése előtt.
Szeptember 6-án 21 óra 10 perckor a Tölgyfa
utcába vonultunk, mert ott egy kb. 30 köbméter
szemét, fa, gally és összehordott száraz fű égett.
A tüzet 6000 liter víz felhasználásával tudtuk eloltani. A tűz két tábla kukoricát is veszélyeztetett.
10-én 18 óra 54 perc körül kaptunk jelzést,
amely szerint az „Öregszőlőhegyen” faház ég.
A helyszínre érve két sugárral kezdtük meg az
oltást. A ház melletti melléképület teljes terjedelmében égett, és a házra is átterjedt. A melléképület teljesen leégett, de a házat sikerült megmenteni, bár annak is az egyik fele megégett.
Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár
jelentős.

Köszönjük!

Nagyon szépen KÖSZÖNJÜK Pejtsik Árpád György budapesti lakos, Nálhi Elek és
egy a nevét elhallgatni kívánó dömsödi lakos
anyagi támogatását. Köszönettel tartozunk Bődi Gábornak és Székely Tibornak a segítségéért és munkájukért, amit az IFA szer vízágyú
átépítésénél nyújtottak. Továbbá Gyivi Jánosnak, aki a Ráckevei úti káresetnél segítségünkre bocsájtotta a munkagépét és a gép kezelőjének, Gyökeres Lajosnak, aki velünk dolgozott
a káresetnél.
Egyesület Vezetősége

Ha baj van!
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Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra tudják befizetni (Dömsödi Tűzoltó Egyesület, számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetőségét megkeresve (Ispán Ignác elnök, id.
Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György
gazdasági felelős, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!

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

Fotó: Dömsöd ÖTE
11-én 15 óra 18 perckor kért segítséget a
Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Kiskunlacháza „Székely tanyára” tűzoltáshoz. 4 fővel azonnal megkezdtük a vonulást,
de a helyszínre érkezésünk előtt a parancsnokság visszafordított minket, mert sikerült a tüzet
nélkülünk is megfékezniük.
12-én 15 óra 57 perc körül vonultunk a Ráckevei útra, ahol kb. 30 köbméter gaz, ágak, fű és
szemét égett. A helyszínre a ráckevei kollegákkal közösen vonultunk, és az oltáshoz segítséget
kellett kérnünk, hogy a rakást szét lehessen
szedni és teljesen eloltani. Gyivi János erőgépe
segítette munkánkat.

Dömsödre vonuló tûzoltóságok elérhetõségei:
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság:
06-24-518-665, esetleg 06-24-518-666
Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság:
105 vagy 06-24-444-704
Tárkányi Béla, Dömsödi Tűzoltó
Egyesület parancsnoka:
06-20-383-5407

Balogh Mihály János nyugalmazott főigazgató, tanár (Kunszentmiklós), négy évtizedes
kimagasló szakmai munkásságáért, számos
megjelent publikációjáért, „Kunszentmiklós
a XXI. század közepén” című könyve megírásáért, a helyi könyvtár feltárásában, katalogizálásában és megmentése érdekében végzett
fáradhatatlan tevékenységéért 2009-ben
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja kitüntetettje elismerésben részesült.
A szerző rendkívül szerteágazó kutatásainak eredményeként születhetett meg A
költő és a város című munka. Gondolok itt
elsősorban helytörténeti, társadalomtörténeti,
természetföldrajzi, illetve nyelvészeti kutatásokra. A szerző nagy figyelmet szentel a Kiskunság felső szakaszának Lacháza, Dömsöd,
Szentmiklós, Szalk, Szabadszállás, Vecse,
Kőrös és Félegyháza által határolt területére.
Teljes részletességgel vázolja azokat a környezeti (természeti) tényezőket (árvíz), történelmi viharokat, melyek az idők folyamán
meghatározták ennek a vidéknek az arculatát, társadalmi rétegződését és az itt élő kiskunok identitását.
A szerző ebbe a miliőbe helyezi el és tárgyalja a Petrovics család, s a Petrovicsból
Petőfivé lett költő életútjának ide kötődő
szakaszait.
Az olvasmányos stílusban íródott könyvet
kézbe véve válaszokat kapunk többek közt
arra, hogy hogyan működtetett mészárszéket
Petrovics István Szabadszálláson, s az elemi
csapások sújtotta vállalkozását miként próbálta újra talpra állítani?
Hogy pontosan hol, melyik kiskun mezővárosban is született Petőfi Sándor?
S hogyan történhetett meg alig három esztendő eltéréssel Petőfi két különböző módon
való fogadtatása Kunszentmiklóson? Egyszer mint a szépreményű ifjú költőt ünnepelték, majd alig három esztendő elteltével országgyűlési követjelöltként miként buktatták
őt meg.
Mindezt ismerősen csengő versek, anekdoták teszik színessé.
-V.I.-
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A Petrovics ház ismét a KÖN programsorában
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal koordinálásával idén szeptember 1516-án került megrendezésre a Kulturális Örökség Napjai, melynek témája:
Örökölt Üzenet.
„Kulturális örökségünk többletértékként hat életminőségünkre, pozitívan
befolyásolja életünket. Idei témánk gazdag gondolati párhuzamokat nyújt,
örökségi értékeinkhez való viszonyunkat boncolgatja. Örökségünk fizikai valóságában megőrzött üzenete aktuális. Újragondolása, megélése lehetőség
örökségi és környezeti tudatosságunk növelése érdekében. A múlt értékeinek
megóvása jelenhez és jövőhöz egyaránt köthető folyamat.
Az üzenetet fogadtuk, örökítsük tovább.”
Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozva neveztem be ismételten Petőfi szüleinek házát szeptember 15-tel az országos programsorba. Igyekeztem tartalmas, értékőrző és építő kulturális rendezvénnyel öregbíteni a patinás épület,
valamint szeretett falunk, Dömsöd hírnevét.
Délelőtt lehetőség nyílt a szín alatt kipróbálni a fa, a szövet anyag, valamint
a bőr megmunkálásának egyes fogásait.
Hajdúné Horváth Jolán egyszerű és gyors mozdulatokkal, lelkesen mutatta,
magyarázta, hogy hogyan készíthetünk játékot mindenféle hulladék anyagokból, termésekből. Így igen jó formájú rongybabákat készítettünk.
Mikus László ifjú karikásostor-készítő azt mutatta meg, miként lehet a bőrbe bőrrel szebbnél szebb fonatokat készíteni. Ezeket egyszerű karkötőkön
szemléltette.
Horváth Béla kádármester hagyományos szerszámokkal a vésés technológiáját magyarázta el. Nem lehetett ellenállni a kísértésnek, így egy egyszerű
motívum megrajzolásával én is kipróbáltam ezt a faragási módot. A hangulatot fokozta a muzsikás népzenei aláfestés.
Délután 15 órától két egymást követő alkalmat kínáltunk az érdeklődők figyelmébe.
Vajnai János Kiskunlacházán élő és alkotó festő-grafikus állandó kiállításának megnyitója alkalom volt, hogy a frissen felújított Petőfi szüleinek háza
most már hivatalosan teljes egészében megnyíljon a nagyközönség előtt.
Szivet-lelket megdobogtatott a Dezső Lajos AMI növendéke, Szabó Bettina.
Rábaközi viseletben rábaközi népdalcsokrot adott elő. Varsányi Antal alpolgármester úr megnyitó beszédében vázolta az épület felújításának mozzanatait, és megköszönte a település nevében, hogy egy ilyen gyűjtemény boldog tulajdonosai lehetünk Vajnai János és felesége által.

tuk a mi Petőfink életútját fel-felidéző rajzokat. Ideszántuk, mert úgy gondoljuk, hogy ennek a parabolának tűnő életútnak éppen itt, Dömsödön van az
egyik súlypontja…
Az itt látható rajzokkal pedig igyekszünk emlékeztetni életútjára, mi, az
adományozók.
…Szeretnénk, ha ezeknek a szerény rajzoknak Dömsöd és ez a ház lenne
igazi otthonuk.
Vajnai János tanár; Szabó Rózsa tanárnő”
Az ünnepség a kunszentmiklósi Csillagocskák citerazenekar produkciójával folytatódott. Három kislány, valamint felkészítő tanáruk lelkesedése, a
hangszer iránti szeretete az, ami játékukat feledhetetlenné teszi. A citera mint
népi hangszer egykoron a legtöbb paraszt családnál fellelhető volt. Az egész
napos munkát követően esténként gyakorta megszólaltatták, közösen énekeltek a hangszer kíséretében.

A kunszentmiklósi Csillagocskák citerazenekar

A nádfedeles Petrovics házban kort idéző hangulat kerekedett, amint a zenekar megpendítette a citera húrjait. Ez a kis időutazás észrevétlenül ráhangolta a jelenlévőket Balogh Mihály: A költő és a város: Petőfi Kunszentmiklóson c. könyvének bemutatójára. A szerzővel dr. Bernáth Sándor és jómagam
beszélgettünk. A felmerülő kérdések közt szó esett arról, hogy miként kötelezte el magát a szerző a téma kutatásában, a költő születési helye menynyire
meghatározható, és fontos-e? Számos egyéb tényanyag boncolgatása is felmerült a kunszentmiklósi követválasztás kapcsán, de a költő és testvéröcscse
kapcsolata is fókuszba került.
A bemutató végén sokan maradtak beszélgetni a könyvről, Kunszentmiklósról, az öreg alma materről, mely sokunkat köt össze észrevétlen, láthatatlan
fonallal.
-V.I.-

Az adományozók: Vajnai János és neje, Szabó Rózsa

A nagylelkű adomány méltó helyet kapott az épületben. 28 alkotás kettő kivételével egy teljes sorozatot képez, melyben megjelenik a Petőfinek oly kedves puszta, valamint a költő életében jelentős helyszínek, mint a „Kiskőrösi
szülői ház”; „A pápai kollégium” vagy „A jó öreg kocsmáros háza Dunavecsén”. Minden egyes alkotáshoz a művész felesége, Szabó Rózsa tanárnő válogatta az idézeteket. S hogy miért éppen Dömsöd kapta ezt a rajzsorozatot,
adománylevelükben így írnak:
„Csak azért, mert a dömsödiek szívesen helyet adtak neki itt a szülei egykori, mára olyan szépen felújított házában. Ezért is… Meg azért is, mert ideszán-

A könyvbemutatón dr. Bernáth Sándor és Balogh Mihály
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„A napraforgó az arany napra fordul, hogy magába
szívja az éltetõ nap erejét”
avagy: Aranyszín virágból aranyszínû méz

A Csernus Méhészet cikksorozatának következő része a napraforgó növényről és a napraforgómézről.
„Jőjjetek: s úgy nem lész,
Olyan sok s édes méz
Sehol, mint a tiétek.
Jőjjetek: s úgy nem lész
Olyan boldog méhész
Sehol, mint a tiétek.”

Jellemzői, fizikai tulajdonságai:
Latin neve: Helianthusannuus
Népies neve: szotyola, tányérvirág, forgó
A napraforgó az őszirózsafélék családjába
tartozik. Az indiánok már 3000 évvel ezelőtt is
termesztették. Európába, onnan Ázsiába, Afrikába is a 16. században került át. Fészkes virágzatú, 1–3 m-re is megnövő, egyéves, nem fagytűrő, zárvatermő kétszikű növény. Magas,
egyenes, belül szivacsos, kívül érdes szárát
nagyméretű főeres levelek ölelik, a szár tetején
általában nagyméretű kerek tányérja található,
amiben a rengeteg mag lakik, amelyek parabolikus spirál alakban állnak. A tányér szélén körben nyelv alakú, élénksárga karima virágok –
szirmok helyezkednek el. A napraforgó nem
csak fontos olajnövény, hanem értékes zöldtakarmány és zöldtrágya-növény is. A különböző
napraforgós keveréktakarmányok főleg a nagyobb fehérjetartalmuknál és igénytelenségüknél fogva jelentősek. A másodnövényként sűrűre vetett napraforgó viszont a legbiztosabb zöldtrágyanövény, az ország bármely területén. Hazánkban a napraforgót korábban az igénytelen
növényekhez sorolták, és nagyobbrészt csak
gyengébb talajokon termesztették. Eleinte utak,
kukorica- és burgonyatáblák szegélyezésére vetettek csupán néhány sort, később a központi
utasítások hatására a más növény számára nem
kielégítő területeket hasznosították vele. A hibridek elterjedése és a teljes gépesítettség hatására ez a szemlélet már teljesen megszűnt, és jelenleg a napraforgó az egyik legfontosabb ipari
növényünk.
Mit tartalmaz a növény? A nyelves virágok
diterpéneket, triterpénszaponinokat, flavonoidokat, karotinoidokat tartalmaznak. A növény
magjából hideg úton kipréselt zsíros olaj a következő hatóanyagokat tartalmazza: linolsav,
linolénsav, olajsav, glicerid-észter. A napraforgó-csíra jó D- és B-vitamin forrás, és ásványi
anyag – K, Ca, Fe – tartalma magas. Sárga színanyagot állítanak elő belőle. A magbél vitaminokban (B1, B2), nikotinsavban, foszforban,
vasban, káliumban, növényi zsírokban és fehérjében gazdag. Gyógynövényként is sok területen alkalmazzák. Magjának olaját étkezési cé-

lokra és gyógyszeres kenőcsök készítésére
használják. A többszörösen telítetlen zsírsavakkal megelőzhetjük a szív- és érrendszeri betegségeket, és csökkenthetjük a koleszterinszintet.
A népi gyógyászatban nehezen gyógyuló sebek
és száraz, pikkelyesen hámló bőr kezelésére
használták. A homeopátiás készítményekben
görcsoldásra és láz csillapítására alkalmazzák.
Hogyan gyűjtsük? A növény friss, nyelv alakú,
élénksárga színű karimavirágait – nyelves virágok – kell leszedni. A gyűjtés ideje a nyári hónapokra, július-augusztusra esik.
Érdekesség
A napraforgó virága olyan népszerű lett Európában, hogy Van Gogh is előszeretettel használta csodálatos képeinek megalkotásánál.
A napraforgómézről:
Többnyire a vegyes virágméz alkotórészeként kerül forgalomba. Magas színanyag-tartalma miatt keresett exporttermék az élelmiszeripari felhasználásra. Általában a magasabb víztartalommal bíró, sötétebb színű mézek erősebb
antioxidáns jelleget mutatnak. A mézből ezidáig
az alábbi antioxidánsokat mutatták ki: pinocembrin, pinobanksin, krizin, galagin. A pinocembrin az egyetlen, ami nagyobb mennyiségben kimutatható a mézben. Aszkorbinsav (C-vitamin), kataláz enzim és szelén szintén jelen van
benne. Színe a flavonoidok mennyiségétől függően az aranysárgától a narancssárgáig terjed,
de később sötétedhet. Sajátos, a magok zamatára emlékeztető, kellemesen aromás ízű méz, de
van kesernyés-savanykás változata is. A napraforgóméz ízét az aromaanyagok összetétele és
mennyisége határozza meg. Illata közepesen intenzív, a napraforgó virágára emlékeztet. Néhány hónapos tárolás után közepes gyorsasággal kristályosodik ki, így két fázisra válik szét:
felül folyékony, alul kristályos. Az alul elhelyezkedő nagy, kemény kristályait apróra zúzva,
a folyékony fázissal elegyítve krémmézként is
forgalomba hozzák, így kiváló csemege. Ennek
a fajtaméznek a víztartalma 17-19%. Répacukor-, illetve magas szőlőcukor-tartalma jelzi a
természetes eredetet. A jó termelői napraforgóméz répacukor-tartalma nem haladja meg az
5-7%-ot. Savas kémhatású – pH értéke 4,5-3,6
között változhat, így gyomorsav-túltengésben
szenvedők óvatosan fogyasszák!
Mandulagyulladás esetén baktériumölő és
gyulladáscsökkentő hatása miatt javasolt. Sütéshez kiválóan alkalmas jó színező hatása miatt
(pl.: mézeskalács). A napraforgóméz erősítő,
fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatása miatt
vajas kenyérre kenve vagy teába téve is kitűnő.
Természetes úton, ha magától kristályosodott
meg, akkor ikrás mézet ad, ezek a kristálycukor-

ra emlékeztető nagy szemcsék remekül tisztítják mechanikailag a torkot, sodorják a baktériumokat, torokgyulladás esetén kifejezetten érdemes ebben az állagban fogyasztani. Ehhez csak
az kell, hogy 15 fok körüli hőmérsékletű helyre
kell tenni, és magától néhány hét alatt bekövetkezik ez a természetes halmazállapot-változás.
További felhasználása:
A magbél (szotyola vagy makuka) nyersen,
olajban sütve vagy száraz pirítással is ehető. A
nyers magot csíráztatva, és salátákba, szendvicsek tetejére szórható. Virágrügyeit nyersen salátákba teszik, párolva zöldségként fogyasztható. Hidegen kisajtolva értékes, sütésre is alkalmas olaj is készíthető belőle. A napraforgóolajat
nagyobbrészt jó minőségű étolajként hasznosítjuk, de a margarin és szappan gyártásának is
fontos alapanyaga. Az olaj előállításakor visszamaradó extrahált dara pedig fehérjében gazdag
takarmányként kerül felhasználásra az állatok
takarmányozásában.
Írta:
Ágfalviné Csernus Rita
őstermelő méhész

Rehabilitáció Pető módszerrel
mozgássérült gyerekeknek és
felnőtteknek
Parkinson-kór, SM és agyvérzés
(stroke) után is.
Tel.: 06-24-434-016
06-70-247-11-41

L ak á s f e l ú j í t á s i
mun káka t,
csem pé z é st vá l la lo k.
In gyen es f el mé ré s
é s á r aj á nl at .
T e l . : 0 6- 7 0 - 24 7 - 1 1- 4 1
Angoltanítás angol anyanyelvû
tanártól, minden korosztálynak.
Gyerekeknek interaktív tanítás
angol gyerekekkel.
Tel.: 06-24-434-016
06-70-247-11-41
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Me zõ gaz da sá gi hí rek
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„Ki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik!”

2012. év október hó

Nem akarom a kedves olvasókat az idei
időjárás okozta problémákkal untatni, mivel az előző hónapokban erről már sokat írtam, de most már ha vásárolunk, az élelmiszerek, zöldségfélék, gyümölcsök árában
bizony tapasztalhatjuk az aszály hatását, és
az árak tovább emelkednek. A gazdálkodóknak, kistermelőknek, kertészkedőknek
alkalmazkodni kell – már amennyire lehet –
a megváltozott és még tovább változó időjáráshoz. Nagy kérdés, hogy tudunk alkalmazkodni az egyre szélsőségesebb, aszályos, felmelegedő időjáráshoz. Az egyik és
leghatásosabb alkalmazkodási lehetőség az
öntözés, minél nagyobb területen. Szántóföldi növénytermesztésnél ez a lehetőség
korlátolt, részben a rendkívül magas beruházási költségek és az öntözővíz biztosítása
miatt. A másik lehetőség az alapos és időben végzett talajmunka, őszi mélyszántás,
altalajlazítás. További lehetőség az aszálykárok mérséklésére a szárazságtűrő növényfajták termesztése.
Ha az idei év kukoricatermését nézzük,
bizony volt olyan tábla, ahol a hektáronkénti termés még a húsz mázsát sem érte el, de
volt olyan tábla, ahol ennek többszöröse
termett, persze a talaj minősége is döntően
befolyásolta a termést, de a gondos talajmunka, gyommentes növényállomány, a jó
vetőmag is, ami ugyan sokba kerül, de a
többlettermésben megtérül.
De ezek után nézzük, hogy most, októberben mi a legfontosabb munka a szántóföldi növénytermesztésben. Sajnos a kiadós
esők még nem jöttek meg amikor e sorokat
írom – szeptember végén –, de az őszi kalászos gabona vetésének itt van az ideje.
Szeptemberben ugyan volt 30-40 milliméter eső, ami jó volt, a talaj felső rétege átnedvesedett, de „ekejárásig” nem nagyon
ázott meg a föld. Csak remélem, hogy mikor e sorokat olvassák, már végre megjön a
kiadósabb csapadék, és jó magágyat lehet
készíteni a gabonának. Az őszi betakarítású
növényeket, a napraforgót, kukoricát az
idén nem kellett szárítani, ami költségmegtakarítást jelent, bár a hozamok is az átlag
alattiak lettek. Visszatérve az őszi kalászos
gabonákra, a vetést lehetőleg októberben
mindenképpen végezzük el, mert a régi
közmondás is úgy szól, hogy „porba búzát,
sárba zabot”, ami azt jelenti, hogy időben el
kell vetni a magot, mert csak akkor várhatunk jó termést.
A házi kertben, a kiskertekben is van
most ősszel sok tennivaló. A még kint lévő

zöldségféléket, sárgarépát, gyökérzöldséget, egyéb lédús növényeket – a káposztafélék kivételével – a hónap végéig be kell takarítani, mert már októberben lehetnek komolyabb fagyok is.
A káposzta, karalábé, karfiol még kibír
pár fokos fagyot, és még fejlődik is, persze
ha folyamatosan öntöztük. Az őszi saláta és
a fokhagyma ültetésének is most, októberben van az ideje.
Az idén minden kerti növény a rendkívüli meleg idő miatt a többévi átlaghoz képest
jóval korábban beérett, így a szőlő szüretelése már szeptemberben befejeződött. Sajnos a mennyiség kevés lett, a minőség az
viszont jó volt, magas cukorfokos lett a termés, így jó minőségű bort lehet belőle előállítani.
A tavaszi fagyok és az aszály miatt a körte-, almatermés is gyengébb lett, sajnos sok
gyümölcs, főként alma idő előtt lehullott,
és vízhiány miatt kisebbre nőttek a gyümölcsök.
A télre betárolt burgonyát, zöldségféléket, gyümölcsöt folyamatosan ellenőrizzük, ha szükséges, válogassuk át. A letermett területeket ne hagyjuk elgyomosodni,
tartsuk gyommentesen, és itt van az ideje
az őszi szervestrágyázásnak is, mert bő termést csak akkor várhatunk, ha a talajba visszajuttatjuk a szerves anyagokat, a zöldtrágyát vagy szerves trágyát és a komplex műtrágyát.
A fóliasátorban még megvédhetjük a kora őszi fagyoktól a paprikát, paradicsomot,
így azoknak tenyészidejük kinyújtható és
még késő ősszel is szedhetjük a termést,
persze folyamatosan öntöznünk kell a növényeket, és a kártevőktől is meg kell védeni
őket. Az évelő és gumós, hagymás virágok
gumóit fel kell szednünk, szellős, fagymentes helyen kell tárolnunk, hogy majd tavaszszal ki tudjuk ültetni (kardvirág, dália).
A száraz, aszályos időjárás a virágoskerteket, a pázsitot is nagyon megviselte, és
ahol nem tudtunk öntözni, ott bizony kiritkult, vagy kipusztultak a növények, amelyeket most már majd tavasszal kell újratelepítenünk.
A fentieken túl is még most késő ősszel
sok a tennivaló a szántóföldeken, a kiskertekben és a ház körül. E munkákhoz kívánok jó egészséget és szép őszi időjárást.
Összeállította:

Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász

Családi programok

Idõpont:
2012. november 10. szombat
Helyszín: Petõfi szülõi ház
(Dömsöd, Petõfi utca)

A helyszínen folyamatos programok várják az érdeklődőket

10.00–14.00 Kézművesek vására, gasztronómia: újbor, libaételek, ...

10.00–13.00 Márton-napi játszóház: üvegfestés, termésállatkák készítése, libalepénysütés, lampionkészítés…

10.00–13.00 A Ludas Matyi című film
vetítése (a film egyes részeit Dömsödön forgatták)
Nils Holgersson rajzfilmvetítés
Népi gyermekjátékok, néptáncbemutatók

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők:
Gyermekbarát Egyesület Dömsöd,
Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és
Családsegítő Intézményi Társulás

Rácz Pál
és

Rácz Pálné
szül. Simon Mária

2012. október hónapban ünneplik

5 0 . h áz a ss ág i
é vf o rd u l ój u k a t .
Szeretettel gratulálunk,
köszöntjük őket
ebből az alkalomból!

Lányaik és családjaik
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Ked ves Anyu kám, Apu kám,
Nagy szü le im, Nagy bá csik,
Nagy né nik, Ba rá ta ink!

Tudom, hogy számotokra Én vagyok a legszebb baba a világon,
most viszont elérkezett az idő, hogy ezt más is észrevegye!
Küldjétek be egy jól sikerült fotómat, hadd gyönyörködjön elragadó szépségemben egész Dömsöd és Apaj! Töltsön el benneteket büszkeséggel a sok-sok szavazat – s ez jusson eszetekbe akkor is, amikor kiborítom a főzeléket, telefirkálom a falat, vagy épp lerántom a polcról a
porcelándíszeket... –, de azért ígérjétek meg, hogy megtesztek mindent
azért, hogy a Fődíj az Enyém lehessen!
Szemetek fénye
Gondolkozzatok el, melyik képemen vagyok a legtüneményesebb?
Kategóriák: maszatos, pancsolós, kedvenc játékos, mosolygós,
testvére(i)mmel, kalapban, kabátban, csizmában és csecsemőkori kép. A
nevezés feltétele, hogy aktuális idejű kép legyen 3 év alatti gyermekről.
Itt tudtok majd benevezni és szavazni rám:
Személyesen: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál és a Kisherceg Gyerekházban az erre a célra kihelyezett ládákban.
Interneten: domsod@biztoskezdet.hu e-mail címen, a Kisherceg
Gyerekház facebook oldalán.
Minden benevező ajándékot kap!
A Gyermekbarát Egyesület, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
és a Kisherceg Gyerekház által szervezett

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKFOTÓ PÁLYÁZAT
időtartama:
Nevezés fotóval: 2012. október 12-ig
Szavazás: 2012. november 16-ig
Eredményhirdetés: november 30.
Akkor lesz belőlem nyertes, ha minél többen szavaztok rám!
A beérkezett fotókat érkezési sorrendben töltjük fel a Facebookra és
jelentetjük meg a Dömsödi Hírnökben.

Kedves Dömsödiek!

Adjatok nevet a Dabi Játszótér és Pihenőparknak, olyan nevet, ami jellegzetes, egyedi, és amit a többség elfogad.
A névötleteket 2012. október 31-ig
várjuk, leadhatók az egyesületünk vezetőségi tagjainál (Balaton Magdolna,
Badenczki Csilla, Fehér Lászlóné, Ispán
Ignácné, Szűcs Imréné, Tarr Istvánné,
Zilling Christian, Zsiba Sándorné, Korona Sándor) vagy beküldhetők
a 2344 Dömsöd, Pf. 42 címre, esetleg az Egyesületünk „facebookos”
oldalán.
A beküldött nevekből szavazással lesz megállapítva a „Dabi Játszótér és Pihenőpark” végleges neve. A névadásra 2013 tavaszán, nyár
elején kerül sor.
Köszönjük.
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

Kedves idõsebb és ifjabb
Dömsödiek!
Felhívással fordulunk
hozzátok!

A Kunsági Lakodalmas sikeres bemutatása előtt és után
többen jelezték, hogy szívesen jönnének el egy közös
éneklésre, dalolásra maguk és a többiek örömére s a hagyományok ápolása céljából.
Ezúton hívunk minden kedves énekelni, nótázni szeretőt
sorainkba.
Jelentkezni lehet a Petőfi Múzeumban Vass Ilonánál,
valamint Fehér Lászlónénál és a facebookon a Kunsági Lakodalmas oldalon.
Az első megbeszélés és közös éneklés a Petőfi Múzeumban 2012. október 31-én lesz.
Dömsödi Daloskör

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM
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.
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Kunsági lakodalmas Dömsödön

2012. szeptember 30. A Kunsági Lakodalmas nyitó képével
szeretnénk megköszönni azt a sok segítséget, amivel támogatták a program megvalósítását Rakszegi Gyulának, Klenánczné
Tóth Juditnak, Faragó Andrásnak, Perger Jánosnak, Kolompár
Lajosnak, Horváth Bélának, Ambruska Józsefnek, Bányai kertészetnek, Tóth Ilonának, Iringó Színjátszókörnek, a Petőfi
Sándor Oktatási és Művelődési Központ dolgozóinak, a Kunszentmiklósi Daloskörösöknek a szép szűrt. Jövőre újra találkozunk Dömsödön, a Petőfi Múzeum hangulatos kertjében. Külön öröm volt számunkra, hogy oly sokan eljöttek megnézni ezt
a műsort és eltöltöttek néhány kellemes percet. Köszönjük. :)
Kiskun Néptánc Együttes,
Dömsödi Daloskör
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú
Szervezet

Az emberi élet fordulóinak egyik jeles pontja a házasságkötés. Az országban a kézfogó körül kialakuló szokások, szokásrendszerek tájegységenként más és más változatban jelennek meg. Egyedülállóságuk és különlegességük abban rejlik, hogy szinte a legszínesebbek, legvidámabbak. Minden korosztály korra, nemre való tekintet nélkül képviselteti magát ezeken a jeles alkalmakon, s viseletük legszebb darabjait öltik magukra. Az alkalom különlegessége muzsikájukban, nótáikban, táncaikban, étkeikben és viselkedésükben is megjelenítődik.
A Kiskunság felső peremén, Kunszentmiklóson ezek a jellegzetes szokások a ’60-as években még éltek. Az idősebb generáció szívesen mesélte, őrizte és adta tovább a fiatalabbaknak. 1966-ban Szappanos Lukács
gyűjtötte össze és írta le szakdolgozatában a kunszentmiklósi lakodalmi
szokásokat. Ezt a dolgozatot ajándékozta dr. Fábián József kunkapitány a
Kiskun Néptánc Együttesnek, fennállásuk 55. évfordulójára. A pontos leírások és hiteles gyűjtés eredményeként 2010-ben ez alapján készítette el
a Kunsági Lakodalmas forgatókönyvét Kakukk Marianna, az együttes jelenlegi művészeti vezetője és Lacziné Jakus Eszter.
Az ősbemutatót csaknem pontosan két esztendeje, 2010. október 16-án
mutatták be Kiskunlacházán. A nagyszabású produkciót négy település
lelkes műkedvelő csoportja vitte színpadra: Kunszentmiklós dalosai,
Dömsöd színjátszói, Kiskunlacháza és Ráckeve néptáncosai.
2012. október 30-án a produkciót negyedik alkalommal láthatta a
nagyközönség. Dömsödön elsőként került színpadra. A bizonytalan időjárás következtében az eredetileg kijelölt helyszín (Petőfi Emlékmúzeum
udvara) helyett az OMK nagytermébe szorult az előadás. Ám a remek fel-

dolgozás, a kiváló dramaturgia, a hiteles díszlet, a kifejező tánckoreográfia, a népviselet és az élőzene így is feledhetetlen élményt nyújtott. A darabban közreműködött a Kiskun Néptánc Együttes –
Kiskunlacházáról és a Dömsödi Daloskör.

A színpadon megjelentek a fonóbeli szokások, kun verbunk, friss
csárdás. Kiemelt részletességgel jelenítették meg a háztűznézőt, a
menyasszony megkérését és a lakodalomra hívogatást. De volt ott
menettánc, törökös, valamint kun legénytánc is. Az összekötő narrátor szöveget a vőfély kommentálta rigmusokkal, mókás élcekkel tűzdelve. A Kun Miatyánk fennmaradt szövegét is tőle hallhattuk. A
talpalávalót a Kóborzengő zenekar húzta, és a mulatság addig nem is
ért véget, míg a férfiak el nem járták a Kun verbunkot.
A koreográfiát Kakukk Marianna, a Kiskun Néptánc Együttes
művészeti vezetője állította össze, szigorúan alapul véve a Szappanos Lukács gyűjtésében leírtakat. Munkáját archív filmfelvételek segítették.
A térbeli elrendezés, a kellékek és a ruhák is a leírtak alapján kerültek színre. Ennek felelőse Lacziné Jakus Eszter volt, aki a szakdolgozat szövege és fényképek segítségével törekedett a darab hiteles
színrevitelére.
A szereplők, a rendezők és a szervező „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület munkáját a közönség nagy elismeréssel díjazta. Az eredeti
elképzelés szerint a Kunsági Lakodalmas a Petőfi Emlékmúzeum udvarán 2013 nyarán ismét előadásra kerül majd.
-V.I.-
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T
Tóbisz László kedves olvasónktól kaptuk ezt
a képet, amely 1973 és 1976 között készült. A
kép abból a szempontból kuriózum, hogy a
dömsödi focicsapat a Puskás Stadionban (Népstadion) játszott egy barátságos mérkőzést. Ez
volt az egyetlen alkalom, hogy dömsödi csapat
ezen a helyszínen játszhatott. A mérkőzés ötlete
úgy merült fel, hogy Szabó Lajosnak, a sportegyesület vezetőjének komoly sportdiplomáciai kapcsolatai voltak, amelynek révén létrejött
ez a mérkőzés, ahol az ellenfél a stadion dolgozóiból és személyzetéből felállt csapat volt.
A képen szereplő játékosok:
Felső álló sor balról: Kiss Péter, Dudás Lajos, Tóbisz Misi bácsi, Ispán Zoltán, Jaksa István, Szabó Lajos, Varsányi Elemér.
Ülő sor balról: Varga László, Hegedűs István, Ispán Sándor, Ujj Lajos, Jávorka József,
Necsász Sándor, Orosz József.
Szabó Andrea – Tóbisz László

A hetedik forduló után is veretlen a focicsapat!

Dunavarsány : Dömsöd 0:3 (0:2)
Idegenben értékes győzelmet aratott csapatunk.
Gólszerzőink: Balogh V., Faragó, Hóbor.
Dömsöd : Kakucs 3:1 (2:0)
Gyorsan vezetést szerzett csapatunk Balogh Viktor fejesgóljával. A 17.
percben már a második fejesgólját szerezte Balogh. A második félidőben
Balogh már a harmadik gólját szerezhette volna, azonban egyedül a kapussal szemben jelentősen mellé lőtt öt méterről. Az 58. percben Palotait
vágták fel a 16-oson belül. Balázs 11-esét Juhász kapus kivédte, de a kipattanó labdát Balázs bevágta. A 67. percben szépített a kakucsi csapat
Laczkó révén.
Dánszentmiklós : Dömsöd 0:5 (0:0)
Zsolnai, Balogh, Faragó, Végh, Balogh góljaival biztos győzelmet aratott csapatunk.
Dömsöd : Pereg 1:1 (1:1)
Dömsöd, 250 néző.
Jv: Futó (Nagy, Csarnai).
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Kardos, Faragó, Kelemen, Hegedűs –
Fehérvári, Dunai, Zsolnai, (Hóbor) – Végh (Palotai), Balogh.
Edző: Halász Gyula.
Pereg: Necsász – Tóth R., Juhász, Szarka, Tóth S. – Dikson, Huszár

O., (Tóth D.) Szalacsi – Horák, Cserna, Tóth J. (Lerner). Edző: Joel.
Juhász Berci szerzett vezetést a Peregnek, amelyre Végh Gábor rövid
időn belül válaszolt. A peregi csapatnak több helyzete volt, azonban a legnagyobb helyzet Dunai előtt adódott, de a helyzet kimaradt. Azt mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen született, és ez még értékesebbnek tűnik, ha
azt is tudjuk, hogy a Pereg a következő fordulóban 3:0-ra verte a listavezető Bugyi csapatát.
Hernád : Dömsöd 2:2 (1:0)
A dömsödi gólokat Faragó és Kelemen szerezte. Faragót a játékvezető
a 90. percben kiállította. Fog hiányozni a következő Taksony elleni mérkőzésen.
A következő mérkőzések: Dömsöd : Taksony okt. 7. 15 óra
Üllő II. : Dömsöd okt. 13. 15 óra
Dömsöd : Délegyháza okt. 21. 14 óra
Dabas-Gyón : Dömsöd okt. 27. 13.30
Dömsöd : Táborfalva okt. 3. 13.30
Ráckeve : Dömsöd nov. 10. 13.30
Bugyi : Dömsöd nov. 18. 13 óra
Dömsöd : Gyál nov. 25. 13 óra
Varsányi

PROGRAMOK A SPORTCSARNOKBAN

DÁTUM
OKTÓBER
2012.10.13.
2012.10.30.
2012.10.31.
NOVEMBER
2012.11.02.
2012.11.03.
2012.11.04.

KEZDÉS

ESEMÉNY

SPORTÁG

18.00
18.00
18.00

RÁCKEVE VKSK – FŐNIX ISE
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – BUDAPEST SE
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – VASAS ÓBUDA

KÉZILABDA FFI
RÖPLABDA NŐI
RÖPLABDA NŐI

18.00
18.00
16.00

IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – ALBRECHT MV SC MISI
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – UTE
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – ALUPROF TF BUDAPEST

RÖPLABDA NŐI
RÖPLABDA NŐI
RÖPLABDA NŐI
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Szüreti cécó…

„Meghívó.
A dömsödi iparos ifjuság 1923. szeptember 9-én az Iparoskör helyiségében, az iparoskör javára, tánc és egyéb bohóságokkal egybekötött SZÜRETI
CÉCÓT rendez, melyre a t. címet és b. családját tisztelettel meghívja az
Ifjuság.
Adatik tudtára országnak világnak
Különösen pedig az ifjuságnak
Hogy mer az idén az szilogférög bogár
Nem ötte a szöllött, nem maradt a kopár
Mög maradt gyümölcse, mög maradt a fája,
(Bár sose vesznék ki az nemes indája).
Hogy ezen esztendőt még mögemlögessük
Búnkat, gondjainkat eme napra elvetjük
Ezen az egy napon elvetjük a béklyót
Csinálunk egy olyan nagy szüreti cécót
Amilyet még nem látott a világ négy fája
Nyitva marad rája hét vármegye szája.
Gyüjjék hát mindenki: apja, anyja, lánya
Aki otthon marad csípje meg a kánya.
Lösz itt mindönféle bémutatvány, szerpentin, konfenctin, „A magyarok
begyüvetele” mög must árverezés, má ugy amerikai formába, vagy ahogy kinek kinek teccik. A nótárius bíró mög az kis bíró is ott lössz pereputtyostul.
A fővonulást mög kezdjük d.u. 4 órakó. A csőszlányokat mög a boroshordókat 8 czímörös ökör viszi, oszt hogy az egész cécó né mönnyön olyan csöndbe,
a rezes banda is mög mutatja, hogy tud é rezeni.
Azé nem muszáj e gyünyi este 6 óránál előbb, mer’ a tánczot ugy is csak 7-t
kó kezgyük mög; a zenét égy esőrendű zenekar húzza jó a tapunk alá.
Tudnivalók
A lugast mindönki dézsmálhatja kénye-kedve szerint, de ha mögfogják, a
rája kivetött büntetést köteles mögfizetni. Lopni muszáj; aki lop, az fizet, aki
nem lop, az is fizet.
Tekintettel a nemes célra, szőlő, alma, körte és egyéb gyümölcs adományokat az iparoskör szolgájánál vasárnap reggelig a legnagyobb köszönet mellett
elfogadunk.”
A fentebb olvasott 1923-as szüreti mulatságra a hívogató szórólapot Szvitek János könyvnyomdája készítette Kunszentmiklóson.

Jakab Gusztáv feleségével és unokáival

Mindannyiónk nagy örömére Dömsödön ismét megrendezésre került a
szüreti mulatság. Ez a tradicionális hagyomány talán az egyetlen amit falunk
lakói több évtizede ápolnak, őriznek. Számos megsárgult fotókópia, szórólap
és visszaemlékezés tanúskodik ezekről az örömteli eseményekről. Ma már
egyre kevesebb a háztáji szőlőültetvény, a nagyüzemben pedig gépekkel végzik a szüretelést. Mégis a munka végét ünneplő örömködés úgy tűnik, örök
marad. Ez sem számít újdonságnak, hiszen valaha (ma meg méginkább) azokon a vidékeken, mint pl. Erdélyben is, ahol nem termett meg a szőlő, szintén
tartottak szüreti mulatságokat. Hogy miért? A válasz roppant egyszerü: ezekről a vidékekről gyakran mentek az emberek bérmunkát végezni, úgy mint részes aratást, egyéb betakarítást, a szőlő szüretelését is beleértve. A munka el-
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végzésének megünneplésében is részt vettek, úgy az aratóünnepen vagy a
szüreti mulatságon. A vendégmunkások így vitték el az ünneplés szokását otthonaikba, azokra a vidékekre, ahol nem voltak jellemzőek a szőlőültetvények.
Azt sem hallgathatjuk el, hogy a hagyományos paraszti gazdaságokban státusz volt a saját szőlőültetvény. Sok esetben még akkor is törekedett a gazda
arra, hogy legyen szőleje, ha az nem hozott hasznot. Mert a vendéget saját borával volt illő kínálni.

Kiskun Néptánc Együttes

Az idei szüreti mulatság megszervezésében ismételten a művelődési központ, annak vezetője Csikós Lászlóné és munkatársai Bokor Zsolt, Csikós
Zsuzsi, Ferenczi Hajnalka, Kővári Zoltán, Pék Jánosné és Szakáll Sándorné
jeleskedtek. Ők gondoskodtak a bálterem díszítéséről, a rendezvény összehangolásáról, a hangosításról, valamint a kocsik szalagozásából is kivették részüket. A kisdobos már napokkal előtte hirdette és hívogatta a falu lakosait a
rendezvényre. A menetben több mint 20 kocsi és hintó vonult föl.

A csikósok csapata

Külön említést érdemelnek a csikósok! A lelkes fiatalokból álló csapat
Tassról, Szalkszentmártonból, Áporkáról, Dömsödről, Ráckevéről, Apajról és
Kiskunlacházáról verbuválódott össze. A menet előtt hírvivőként karikásuk
csattogása csalogatta, hívogatta az embereket. A csőszleányok minden megállónál hagymás zsíros kenyérrel és borral kedveskedtek, míg a Kiskun Néptánc
Együttes szatmári és kalocsai táncokat, Jakab Gusztáv feleségével és unokáival vérbeli cigány táncot mutatott be. A produkciók sikerét a sok bámészkodó,
a taps és a táncosok közé dobált aprópénz bizonyította.
A szépen feldíszített OMK nagytermében folytatódott a móka, a mulatozás. Ez alkalomra szürkemarhapörkölt került tálalásra, melyet Szomor Dezső
alpolgármester úr ajánlott fel.
Csikós Lászlóné a nagyszabású rendezvény lebonyolításához számos támogatónak mond köszönetet: Kiskun Néptánc Együttes, Fogatosok, Csikósok, Bíró – Bíróné, Kisbíró Nagy Sebastian aki hangját nem kímélve hirdette
a megállóhelyeken a szüreti mulatságot, Csőszlegények – Csőszleányok, cigány táncosok és jelmezesek, Ju és Zsu Társulat, Banya Klub,
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, Szomor Dezső, Dezső Lajos AMI,
Bődi Endre, Bődi Endréné, Hartai Mária, Kolompár Lajos, Tóth István, Török
János, Nagy János, Faragó Andris zöldségbolt, Dömsödi Borászati Kft. Kudar
Zsolt és Kassai István, Faragó Attila, Bakó Gábor és Horváth Zsigmond, akiknek köszönhetjük a fenséges marhapörköltet. Nélkülük nem jöhetett volna létre ez a nagyszabású rendezvény! Köszönjük szépen!
Köszönjük a felvonulás helyszíni biztosítását a dömsödi polgárőröknek és
a rendőrségnek.
Szöveg és fotó: -V.I.-
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Keresztyén élet
A kertész

Egy kertész barátom mondta.
Tavasszal, amikor a gyümölcsfákat metszettem, sokan figyelték munkámat, s látták, hogy
egymás után hullottak a földre a legszebbnek
látszó ágak. Sajnálkozva jegyezték meg, hogy a
fa elveszti díszeit. Én csak mosolyogtam, majd
elmagyaráztam, hogy ezek a látszólag szép
ágak mennyire haszontalanok, mert csak a többi
termő ág elől szívják el a táplálékot, veszik el a
napsugarat és a levegőt. Nézzék meg majd őszszel, hogy a fák így milyen bő termést hoznak.
Így is volt. A fölösleges díszeitől megfosztott
fák ősszel roskadoztak a bő termés alatt, és így
sokkal szebbek voltak, mint a dús koronájú, de
gyümölcstelen fák.
Így van ez velünk is. Szükségünk van arra,
hogy az élet tavaszán hitünk parancsai, szüleink, nevelőink gondos szeretete lenyesse rólunk
a látszólag jól álló, de gőgösen feltörő vadhajtásokat, hogy mire életünk ősze elérkezik és hajunk megderesedik, becsületes munkánkkal betöltött hivatásunk bő termése szépítsen meg
minket a Teremtő, az Örök Főkertész előtt.

A forrás

Libanonban egy iszlám falu lakóinak egy része áttért a keresztyén hitre. Ennek az lett a következménye, hogy kiközösítették őket. A férfi-
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akat a falu főterén beszélgető és dohányzó régi
barátaik kinézték maguk közül, és az asszonyok
nem hordhattak vizet a falu kútjáról. Az új keresztyének kénytelenek voltak egy másik kutat
fúrni maguknak.
Egy szép nyári napon a falu kútjában megcsappant a víz, és később teljesen kiszáradt. Ekkor a keresztyének hívták a falu lakóit, hogy
menjenek vízért az ő kútjukhoz. Sőt még tovább
is mentek. Házaik ajtajára kiakasztottak egy kis
táblát a következő felirattal: „Itt keresztyének
laknak”.
Így mindenki megtudta, hogy azokban a házakban bármikor, bármilyen helyzetben testvéri
szeretetre találnak.

„Végül pedig legyetek mindnyájan együttérzők, résztvevők, testvérszeretők, irgalmasak és
alázatosak. Rosszért rosszal, szidalomért szidalommal ne fizessetek! Inkább áldást mondjatok.
Hiszen arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen
az örökrészetek.” (1Pt 3,8-10)

„Még az előbb szemembe néztél,
Erőtlen kezeddel megérintettél
Arcodra mosolyt erőltettél,
S halkan súgtad fülembe: Ne félj!”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
LESI GYÖRGYÖT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban velünk éreztek, és sírjánál a kegyelet virágait
helyezték el.
Felesége és gyerekei

EMLÉKEZÉS

BAZSONYI ARANY
halálának 1. évfordulója alkalmából
Szerető Férje és barátaik

Temetõi istentiszteletek
Halottak napja alkalmából

2012. október 28-án vasárnap délután
2 óra
katolikus temető
3 óra
dömsödi református temető
4 óra
dabi temető

LEJÁRT SÍRHELYEK

Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1987-ben vagy
korábban váltották meg a DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMETŐBEN, úgy annak
érvényessége a törvények értelmében – 25 év elteltével – idén lejár. Amennyiben szeretnék azt
megőrizni, újra meg kell váltani 2012. dec. 31-ig. Újraváltani a Lelkészi Hivatalban lehet:
Dömsöd, Petőfi tér 7. Hivatali idő: hétfő és csütörtök 9-12 óra. Tel.: 06-24-434-477.

EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise:
Plébános:

Vasárnap 9 óra
Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Ügyintéző lelkész:
Dr. Almási Mihály
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REFORMÁCIÓ
ÜNNEPÉN,
2012. október 31-én
szerdán délután 5 órakor

ÜNNEPI ISTENTISZTELET
A BAPTISTA IMAHÁZBAN
(Dömsöd, Szabadság u. 125.)

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Jakab János – Gulyás Anasztázia
JÁZMIN
Jaksa Csaba – Csaplár Eszter
ÁDÁM
Selmeczi Zoltán – Kiss Zsuzsanna
OLIVÉR ATTILA
Hevér Lajos Tamás – Schloska Krisztina
PATRIK

Házasságot kötöttek:

Darázs Sándor – Kis Brigitta Zsuzsanna
Lipták József – Mounaji Fatima

Elhunytak:

Bucsi Béla
Brassó Zsigmondné Cser Eszter
Lesi György

75 éves
89 éves
66 éves

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

Tel.: +36-24-519-720

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

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

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

HA BAJ VAN:
defibrillátor

elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: október 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: november eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Budai Ignácné,
Csikós Lászlóné, Gáspár László, Habaczellerné
Juhász Judit, Markóné Zöldág Ágnes,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné,
Richter Gyuláné, dr. Siket Péter, Szabó Andrea,
Szabó Péter, Tóth István, Varsányi Antal
Készült 800 példányban.

Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

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

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

Tisztelt Ebtartók!

Valószínűleg hallottak már róla, hogy jövő
év január elsejétől kötelező az ebek mikrochipes (transzponderes) jelölése és központi
nyilvántartásba vétele. A 115/2012. (VI. 11.)
rendelettel módosított 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet 17. § b pontja előírja: ,,Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
megjelölve tartható.” A rendelet szerint januártól minden állatorvosi beavatkozás előtt kötelesek vagyunk ellenőrizni, hogy az adott kutya
rendelkezik-e mikrochippel. Ha nem, jelentenünk kell a jegyzőnek, aki jelentős bírságot is
kiszabhat. A beültetés nem jár nagyobb fájdalommal, mint egy védőoltás beadása. Kérem a
tisztelt ebtulajdonosokat, hogy személyesen
vagy telefonon jelezzék, ha kérik kutyájuk részére a chip beültetését. Díja: 3.500 Ft/eb, amely
tartalmazza a regisztráció költségeit is. Ha valakinél elmaradt az idei veszettség elleni védőoltás, a beavatkozással együtt most pótolható.
Ennek díja továbbra is 4.000 Ft/eb.
Dr. Nagy Zoltán állatorvos
Tel.: 06-20-9347-625

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: Dr. Wagner Viktor
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, 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
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153, 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

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