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Mielőtt leültem a számítógép elé, hogy megírjam az év utolsó Aktuálisát, győzött a kíváncsiság. Elővettem az egy évvel ezelőtti Hírnököt, és elolvastam, hogy vajon miről is írtam
esztendővel korábban. Nos! Az akkori írásomnak vannak olyan fejezetei, amelyek szinte változtatás nélkül átültethetőek lennének a mába,
és vannak olyanok is, amelyeket ma is szívesen
vállalnék. Gondolok itt elsősorban a jövő évi
költségvetésünk koncepciójára. A múlt év végén a 2012-es büdzsénk bevételi és kiadási
főösszegét már előzetesen is milliárdos nagyságrendűre prognosztizáltuk, a most összeállított anyag viszont már csak ennek felét fogja
kitenni. Az iskolák fenntartásának és működtetésének költsége több-százmilliós kiadáscsökkentést jelent számunkra, azonban az ezzel párhuzamos normatíva átalakítás és adóbevétel elvonás a bevételi oldalon sokkal nagyobb kiesést jelent önkormányzatunknak. A múlt havi
írásomban már előrevetítettem azokat a megszorításokat, amelyek elengedhetetlenek intézményeink, hivatalunk, egész településünk zökkenőmentes működéséhez. Ezek a jövő évre
érvényes határozatok a november végi testületi
ülésen meg is születtek. A konkrét intézkedésekről már a múlt hónapban tájékoztattam
Önöket, és most az Önkormányzati hírekben is
olvashatnak ezekről. Ami még ehhez a témához tartozik, hogy az ünnepek előtt terveztük
egy Falugyűlés összehívását, amely során
megosztottuk volna az érdeklődőkkel azokat
az információkat, amelyek a jövő évi változásokat érintik. Amikor ezt terveztük, akkor még
arról volt szó, hogy hetekkel a megszokott december vége előtt megalkotja a Parlament a jövő évi költségvetést. Mivel ez ugyanúgy eltolódik a hónap második felére, mint máskor, így
konkrét számok nélkül nem láttuk értelmét
csak a vízióinkról beszélni. Ezek után így maradunk a hagyományosan január közepén megtartott Falugyűlésnél.
Mindenképpen beszélnem kell a közüzemi
szolgáltatások árainak alakulásáról. A víz- és
csatornadíjak nem változnak 2013-ban annak

ellenére sem, hogy jövőre megjelennek a közmű adók is. Nem így a hulladékszállítási díjak.
Legnagyobb sajnálatomra, sajnálatunkra, a térségünkben – a társulásban lévő tizenegy településen – a szolgáltatói díjak drasztikusan emelkednek. A közel háromszoros díjemelés már
több mint egy éve előrelátható volt, hiszen a térség érdeke miatt olyan megoldást kellett keresnünk, amely évtizedekre valós megoldást kínál.
Nincs más választásunk, mint hogy elfogadjuk
a tényt, de ez szinte megmagyarázhatatlan az
embereknek. Akkor is az, ha elfogadjuk, hogy a
169 település alkotta társulás területének túlnyomó többségén nem emelkedik a díj, illetve
van ahol csökken. 2014-től hatósági áras lesz a
hulladékkezelési díj is, így már most közelíteni
kell egymáshoz a teljes Közép-Duna-Vidék
tagönkormányzatainak díjtételét. A 169 település 11 régióra osztódik, és ezek közül csak egy
van, ahol szintén olyan alacsony a díj, mint nálunk. A másik kilenc kistérségben már évek óta
annyit fizetnek a hulladékszállítási díjért, amenynyit mi fogunk most. Néhány helyen még a most
elfogadott díjtételnél is magasabb árakon dolgoztak a szolgáltatók, ott most némileg csökkennek a díjak. Kőkemény alkuk után, tényleg nagyon nyomott áron tartottuk a szállítási és lerakási díjakat, ezt – velem együtt – mindenki természetesnek vette, de most kicsit ennek isszuk a
levét a nagyon nagy emeléssel. Csak egy példát
az eddigi árainkról. A múlt héten Dabason jártam egy értekezleten, és ott beszéltem a dányi
polgármester asszonnyal, aki elmondta, hogy az
a lerakói díj, amelyet mi most emeltünk 7.500
forint/tonnára, a gödöllői lerakóban jelenleg
20.000 forint/tonna. Reményeim szerint az elfogadott díjak még nem véglegesek, mert polgármester társaimmal azon dolgozunk, hogy a külső beszállítóktól, a lerakó kezelőjétől kapott bevétel minél nagyobb hányadát fordíthassuk a
térség lakóinak tehermentesítésére.
Szorosan az előzőekhez tartozik, hogy ez év
december 31-ével lejár a Bio-Pannonia Kft.
szerződése. Január 1-jétől a Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás által lefoly-
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minden kedves olvasójának a Dömsödi
Hírnök fenntartója és szerkesztősége.
Az újság megjelenésével kapcsolatos
változásokat a Szerkesztői levélben
olvashatják az újság 6. oldalán.

tatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevői
közül a Dunanett Kft. szolgáltathat nálunk. A
következő év első napjától ők fogják elszállítani
a térségünk tizenegy településéről a hulladékot.
Biztos vagyok abban, hogy az átmenet zökkenőmentes lesz, és bízom abban is, hogy az új
szolgáltatónál ki tudjuk szűrni azokat a probléFolytatás a következő oldalon.
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mákat, elsősorban nyilvántartási problémákat,
amelyek eddig rendszeresen jelentkeztek.
Már küldtem volna az anyagot a nyomdába,
amikor kaptam a hírt, hogy a Parlament által elfogadott új hulladékgazdálkodási törvény lehet,
hogy átírja az előző, a 2013-as évi díjtételekre
vonatkozó fejezetet. Magyarán szólva: még
semmi sem biztos a jövő évi díjtételekkel kapcsolatban.
A Dömsödi Művészeti Napok megnyitóján
hangsúlyoztam, hogy ez volt az utolsó alkalmam – fenntartóként – a rendezvényt megnyitni, ugyanis az állam a művészeti iskolák fenntartását is átvállalja január elsejétől. A megnyitóban így nemcsak az elmúlt év fáradozásait köszöntem meg az iskola pedagógus karának, hanem a bő hat esztendőét is. Ezen az estén ismét
jó érzéssel nyugtáztam, hogy az iskola tanulói
továbbra is töretlen előrehaladásról tesznek tanúbizonyságot. Varsányi Antal alpolgármestertől tudom, hogy a másnap esti, teltházas Katalin-bál ugyancsak nagyon jól sikerült.
Említettem, hogy az állam fenntartásába kerülnek az iskolák, és ez a tény arra inspirál, hogy

erről elmondjam a véleményemet. Nem tudom,
az arra illetékesek elfogadják-e jelzésünket,
hogy az alacsony bevételeink miatt az iskolák
működtetéséről is lemondanánk. Amennyiben
ez így lesz, akkor csak az épületek tulajdonjogának birtoklása marad önkormányzatunknak,
más kontaktus nem sok marad. Ettől függetlenül, úgy gondolom, az iskoláink sokkal jobb körülmények között fogadják majd a dömsödi fiatalokat. Miért is lenne ez másképp? Miért is lett
volna értelme másképp ennek a gyökerekig ható átszervezésnek? A szemünk, a szívünk azért
ezután is az iskoláinkkal lesz!
Befejezésül, Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek! Kívánom, hogy
nekünk, dömsödieknek minden olyan kívánságunk teljesüljön, amely segít bennünket – ebben
a nem egyszerű világban – közös céljaink elérésében! Tisztelettel köszönök minden ez évi segítséget – ezek közül is a legfrissebb segítség
Ács Balázsé és a Fáy András Takarékszövetkezeté. Kérem Önöket, hogy 2013-ban az eddig is
érezhető segítő aktivitásukat tovább erősítsék.
Szükségünk lesz rá!
Bencze István

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. NOVEMBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartotta novemberi rendes ülését, amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső alpolgármester,
Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József,
Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
166/2012. (XI. 28.) 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./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei I-III. n. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló megvitatása
4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési koncepciója

5./ Szakértői és könyvvizsgáló megbízási szerződés felülvizsgálata
6./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetését
megalapozó döntések
7./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi
belső ellenőrzési ütemterve és belső ellenőrzési stratégiai terve
8./ Községi Vízmű megszüntetése
9./ Budai Antal Dömsöd, Kunszentmiklósi út 9.
telekhatár rendezése
10./ Ráckevei Tűzoltóság fenntartásához hozzájárulás
11./ 2013. évi hulladékszállítási díjak megállapítása
12./ 2013. évi szúnyoggyérítés
13./ Traktorvásárlásról szóló ajánlat
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
167/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

dec. 19-én szerdán 14-15 óráig

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

viselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
168/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
és intézményei I-III. n. éves gazdálkodásáról
szóló beszámoló megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
169/2012. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei I-III. n. éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
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és intézményei 2013. évi költségvetési koncepciója
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
170/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ Szakértői és könyvvizsgáló megbízási
szerződés felülvizsgálata
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
171/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülte a Dr. Schmidt Géza Bt.-vel (1115
Budapest, Etele út 44/b.) 2013. január 1-jétől
2013. december 31-ig egy éves határozott időre
az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódó
előterjesztések auditálására, illetve szakvélemény adására megbízási szerződést köt.
A megbízási díj: 181.000 Ft+ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
172/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a FRAUDITOR Kft.-vel (1118
Budapest, Számadó u. 10.; I. ép. 4.) 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig egy éves határozott időre az 1990. évi LXV. tv. 92/A-92/D
§§-ban meghatározott könyvvizsgálói feladatok
ellátására megbízási szerződést köt.
A megbízási díj: 300.000 Ft+ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. jan. 1-jétől 2013. dec. 31-ig.
6./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó döntések
6.1 Költségtérítések csökkentése és a közalkalmazottak cafeteriájának elvonása 2013. január 1-jétől
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
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A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
173/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési egyensúly és a forráshiány elkerülése miatt az önkormányzat és intézményei alkalmazásában lévő
közalkalmazottak tekintetében 2013. január 1jétől az önkormányzat által eddig önként biztosított 5.000 Ft/hó étkezési hozzájárulást megszünteti.
Felelős: polgármester és intézményvezetők
Határidő: folyamatos 2013. január 1-jétől
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
174/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési egyensúly és a forráshiány elkerülése miatt az önkormányzat és intézményei alkalmazásában lévő
foglalkoztatottak részére megállapított költségtérítések 50%-kal való csökkentését írja elő, a
Dömsödi Hírnök főszerkesztőjének költségtérítése kivételével.
A képviselő-testület felkéri az egyes intézményvezetőket és a polgármestert, hogy a költségtérítések csökkentéséről gondoskodjanak.
Felelős: polgármester és intézményvezetők
Határidő: folyamatos 2013. január 1-től
6.2 A Dömsödi Hírnök főszerkesztője tiszteletdíjának megszüntetése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
175/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök főszerkesztője részére korábban megállapított tiszteletdíjat
2013. január 1-jétől megszünteti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 1.
6.3 A polgármesteri költségtérítés csökkentése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
176/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mód. 1994. évi LXIV. tör-

vényben biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:
Bencze István polgármester illetményét költségátalányát havi 72.000 Ft-ban állapítja meg
2013. január 1-jétől.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2013. január 1.
6.4 A képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megszüntetése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (XI. 30.)
rendelete
a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002.
(II. 6.) rendeletének módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. nov. 30. napján.
A rendelet hatályos: 2013. január 1.
6.5 A Dömsödi Sportközpont intézmény megszüntetése, az ott foglalkoztatottak felmentése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
177/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont önkormányzati intézmény megszüntető okiratát elfogadja, amely alapján a 18/2001. (III. 6.) Kt. számú
határozattal 2001. március 6-án létrehozott intézményt 2013. január 1. napjával jogutód nélkül
megszünteti. A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt és Zsoldos Gáborné gazdasági
vezetőt, hogy az eszközök és a források leltározásáról és a vagyonátadás lebonyolításáról, a megszüntetett intézmény 2012. évi költségvetési beszámolójának elkészítéséről gondoskodjon.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a megszüntető okiratot a Magyar Államkincstár részére nyújtsa be.
Felelős: Bencze István polgármester, dr.
Bencze Zoltán jegyző; Zsoldos Gáborné gazdasági vezető
Határidő: 2013. január 1.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
178/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a
3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 33. §
(1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
Pályázati felhívás
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a
dömsödi 1525/2 hrsz-ú, természetben Dömsöd,
Széchenyi utcában lévő sportcsarnok megnevezésű ingatlan bérletére.
1./ Az ingatlan főbb adatai:
használati módja: sportcsarnok
az ingatlanon lévő épületek: sportcsarnok
az épületek műszaki állapota: az épület
2001-ben került átadásra, műszaki állapota kiváló.
Bővebb információ a polgármesteri hivatal
műszaki csoportján Varga László főtanácsostól
kérhető (tel.: 06-24-523-134).
2./ A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:
A pályázatokat írásban két példányban kell
benyújtani Dömsöd Nagyközség Polgármesteri
Hivatalába (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.).
A pályázatokat a képviselő-testület a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleménye alapján bírálja el.
A képviselő-testület tekintettel arra, hogy önkormányzati közfeladat-ellátásról van szó, bérleti díj fizetését nem köti ki.
A képviselő-testület előírja, hogy a pályázónak vállalnia kell, hogy a létesítményt sportcsarnokként üzemelteti, továbbá hogy a létesítményben folyamatosan biztosítja a Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak, hogy
a mindennapos testnevelés keretében a testnevelési órák folytatásához a tanítási idő alatt a létesítményt igénybe vegyék. A testnevelési órák
biztosításához az önkormányzat 2013. évben
költségvetési támogatást biztosít. Amennyiben
az általános iskola intézményfenntartója a testnevelési órák biztosításához térítést fizet, úgy
annak összege az önkormányzat e célú támogatási összegét csökkenti.
A képviselő-testület az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő féllel köt bérleti szerződést.
A nyertes pályázónak az ingatlant sportközpontként a fenti feltételek elfogadásával kell
üzemeltetnie a jogszabályban meghatározott
feltételek biztosításával.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, és egyik pályázóval sem köt
szerződést. Ez utóbbi esetben kárigénnyel a pályázó nem léphet fel.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. december 14.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2012. december 19.
Szerződéskötés: 2013. január 1-jétől 1 éves
határozott időtartamra.
3./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó pontos megnevezését,
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– a kiírásban szereplő pályázati feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,
– a pályázó elképzeléseit az ingatlan használatára, hasznosítására vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 29.
6.7 A sportlétesítmények működési támogatásának csökkentése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
179/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd, Középső-Dunaparton található Sportpálya és sportöltöző 2013.
évi működtetési költségeinek finanszírozásával
kapcsolatban a következő döntést hozza.
A sportpálya és sportöltöző működtetési költségeihez 2013. évben csak a Csónakház bérleti
jogviszonya alapján a bérlő által fizetendő
850.000 Ft-os éves bérleti díj használható fel.
Képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetésben csak a fenti pénzügyi előirányzat tervezhető.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
6.8 A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ álláshelyeinek csökkentése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
180/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ költségvetési intézménynél 2012. december 1. napjával 1 fő technikai
személyzet és 1 fő gondnok álláshelyet megszüntet. A képviselő-testület a költségvetési
szerv engedélyezett álláshelyeinek számát
2012. december 1. napjától az alábbiak szerint
határozza meg:
– igazgató 1 fő,
– művelődésszervező 1 fő,
– technikai személyzet 1 fő,
– gondnok 1 fő.
A képviselő-testület elrendeli, hogy a Petőfi
Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2013.
évi költségvetésében az engedélyezett létszámot a fentiek szerint kell tervezni, ezen túlmenően a költségvetésben csak a létszámleépítés
miatt felmerülő munkáltatói kötelezettségek
pénzügyi előirányzatai tervezhetők.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos
munkáltatói intézkedést haladéktalanul tegye
meg.
Felelős: Csikós Lászlóné intézményvezető
Határidő: 2012. december 1.

6.9 A könyvtári ellátáson foglalkoztatott
közalkalmazottak munkaidejének módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
181/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtári ellátáson foglalkoztatott közalkalmazottak számát 2012. december
1. napjával 1 fővel csökkenti.
A képviselő-testület elrendeli továbbá, hogy
a könyvtári ellátáson foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát napi 4 órásra kell módosítani 2013. január 1-jétől.
Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2013. évi
költségvetésében az engedélyezett létszámot a
fentiek szerint kell tervezni, ezen túlmenően a
költségvetésben csak a létszámleépítés miatt
felmerülő munkáltatói kötelezettségek pénzügyi előirányzatai tervezhetők.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a létszámleépítéssel és a jogviszonyok
módosításával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2012. december 1-jétől 2013. január 1-jéig
6.10 A 70. életévüket betöltött személyek díjkedvezményeinek eltörlése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI. 30.) rendelete
a közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló
6/2002. (VII. 24.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2012. nov. 30. napján.
A rendelet hatályos: 2013. január 1.
6.11 A kommunális adó mértékének emelése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2012. (XI. 30.)
rendelete
az építményadóról és magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII. 18.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2012. nov. 30. napján.
A rendelet hatályos: 2013. január 1.
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A módosítás következtében a kommunális
adó mértéke 2013. január 1-jétől beépített belterületi telkek esetében 10.000 Ft/év, míg a beépítetlen telkek esetében 5.000 Ft/év mértékre változik.
7./ Az önkormányzat és intézményei 2013.
évi belső ellenőrzési ütemterve és belső ellenőrzési stratégiai terve
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
182/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2012. évi belső ellenőrzési munkatervét az 1., 2. és 3. számú melléklet
szerint jóváhagyja.
Az 1., 2. és 3. számú mellékletben foglalt belső ellenőrzési munkatervben meghatározott ellenőrzési feladatokkal a képviselő-testület az
EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató
Kft.-t bízza meg.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: folyamatos 2013. december 31-ig
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
183/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013 – 2016.
évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai tervét
a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: 2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig.
8./ Községi Vízmű megszüntetése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
184/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
1.) Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében, valamint 103.
§ (1) bekezdés c pontjában biztosított jogkörében eljárva a Községi Vízmű Intézményt 2012.
december 31. napi hatállyal jogutód nélkül
megszünteti.
2.) A képviselő-testület a Községi Vízmű által
már kiszámlázott, de a fogyasztók által meg
nem fizetett díjakat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint a jogutód nélkül megszűnő
költségvetési szerv alapítója jogosult beszedni,
a díjkövetelésekről rendelkezni.
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3.) A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán jegyzőt és Zsoldos Gáborné gazdasági vezetőt, hogy az eszközök és a források leltározásáról
és a vagyonátadás lebonyolításáról, a megszüntetett intézmény 2012. évi költségvetési beszámolójának elkészítéséről gondoskodjon.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a megszüntető okiratot a Magyar Államkincstár részére nyújtsa be.
Felelős: Bencze István polgármester; dr.
Bencze Zoltán jegyző és Zsoldos Gáborné gazdasági vezető
Határidő: 2012. december 31-ig
9./ Budai Antal Dömsöd, Kunszentmiklósi
út 9. telekhatár rendezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
185/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Budai Antal Dömsöd, Kunszentmiklósi út 9. telekhatár rendezése ügyében a
döntést a következő ülésére napolja. A képviselő-testület kéri, hogy a következő ülésre kerüljön
tisztázásra, hogy az 1769 hrsz-ú jelenleg önkormányzati tulajdonú telek kialakításához milyen
jogcímen és ellentételezés fejében került sor korábban Budai Antal telkéből területrész átvételére.
Felelős: dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2012. december 19-ig
10./ Ráckevei Tűzoltóság fenntartásához
hozzájárulás
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
186/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Ráckevei Önkormányzati
Tűzoltóság működéséhez kért 5.918.224 Ft-os
támogatást 2013. évi költségvetésében előreláthatólag nem tudja vállalni. Az önkormányzat
fenntartja, hogy amennyiben 2013. évben saját
forrásai lehetővé teszik, úgy ezen döntését felülvizsgálja, és támogatja a szervezet működését.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
11./ 2013. évi hulladékszállítási díjak megállapítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 30.) rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
5/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2012. nov. 30. napján.
A rendelet hatályos: 2013. január 1.
A döntést érinti, hogy november 30-án jelent
meg az új hulladékgazdálkodási törvény, amely
rendelkezései felülírják a hulladékszállítási díjakat. Amint ezek pontos mértékéről értesülést
szerzünk, tájékoztatást adunk róla.
12./ 2013. évi szúnyoggyérítés
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
187/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi szúnyoggyérítést a
Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulással közösen kémiai gyérítés
módszerével kívánja megvalósítani.
A képviselő-testület a szúnyoggyérítésre vonatkozó terület nagyságát a következők szerint
határozza meg:
– földi gyérítés 200 ha,
– légi gyérítés 100 ha.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi szúnyoggyérítés
költségeinek fedezetét saját költségvetéséből elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására, a földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Traktorvásárlásról szóló ajánlat
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
188/2012. (XI. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a községgazdálkodási feladatok
ellátásához vásárol a Contstar Hungary Kft.-től
(székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem
útja 79.)
– egy darab MTZ 320 traktort 3.215.500
Ft+ÁFA,
– egy darab BTL 165 tolólapot 300.000
Ft+ÁFA áron.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármester az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2012. december 19.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület 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

Szerkesztõi
levél
Tisztelt Olvasóink!

A 2013-as naptári évben ismét lehetőség
nyílik a Dömsödi Hírnök előfizetésére Richter Gyulánénál a főpénztárban. Régi előfizetőink a kiküldött csekkek befizetésével jelezhetik szándékukat.
Mindenképp beszélnünk kell azonban arról a tényről, hogy az önkormányzatunkat is
érintő gazdasági változások miként befolyásolják majd a Hírnök létjogosultságát. Fontos
leszögezni, hogy a Dömsödi Hírnök az
egyetlen hírcsatorna, mely a legtöbb háztartásba is eljut. 22 éve tölti be azon szerepét,
hogy tájékoztatja olvasóit a falut érintő
aktuális kérdésekről, mindig fontos értékeket
közvetített, függetlenül attól, hogy színes
volt-e vagy sem.
A most meghozott változások elsősorban a
lap külső megjelenésében és a terjedelmében
lesznek érzékelhetők, azonban havi rendszeressége megmarad. Tartalmi vonatkozásában
olyan írásokat közöl továbbra is, melyek informatív hírértékkel bírnak.
Mindannyiónk közös érdeke az előfizetések növelése és az újság tényleges megvásárlása az elárusító helyeken.
Vásároljanak szeretteiknek, hozzátartozóiknak Dömsödi Hírnök éves előfizetést!
Vass Ilona felelős szerkesztő és
felelős kiadó
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat,
Dr. Bencze Zoltán körjegyző
szerkesztői elérhetőség:
vassilona@citromail.hu

Mit végeztünk az utolsó
beszámoló óta?

A községgazdálkodási karbantartó csoport
által végzett munkák rövid összefoglalását kívánom közreadni. Augusztus 20-ikára megújult
a Hősi emlékmű a hivatal előtti parkban. Mindez köszönhető Kecskés Lajosnak és Bődi Józsefnek, akik közfoglalkoztatottként vesznek
részt a munkákban. A sikeres felújítást folytattuk a Petőfi-szobornál, és a Petőfi-fánál lévő
emlékműnél is. A Petőfi téren Béczi András
megjavította a padokat, és Lakatos Károly működőképessé tette a szökőkutat. Sajnos az egyik
padról egy héten belül ellopták az ülőkét.
Közben a kőműves brigád felújította a Széchenyi utcai bérlakás kéményeit, megerősítette az alapokat. Részleges felújítást végeztünk
a Haladás utcai ingatlanunkon, és a Kossuth
Lajos úti emeletes házban is. Parkolót alakítottunk ki a dabi temető mellett. Akadálymentes feljárót készítettünk az 1. sz. háziorvosi
rendelőhöz.
Eközben igyekeztünk
rendben tartani zöld felületeket, amely az idén
jobban sikerült, hiszen
a lakosság az idén jobban elvégezte az ingatlana előtti karbantartást.
Ezért községünk az
idén sokkal szebb volt.
Közfoglalkoztatottakkal végeztük a dabi
játszótér, az Esze Tamás úti parkoló és a
CBA előtti közpark
rendben tartását. Ezenkívül működtettük a
strandot és a piacot.

Végeztünk útjavítást is. A Kunszentmiklósi
úton, az Attila és az Árpád utcában is. Sajnos a
Szőlők útja és a Pósa Lajos utca elmaradt. Külső cég kátyúzta a Nagy tanyai utat. Grédereztük
a Kossuth L. út elejét, a Nyár, Irinyi, és Magyar
utcákat. Némi javítást végeztünk a Táncsics és a
Bem utcákban.
A dabi óvodában helyreállítottuk a kéményt
és olcsó fatüzeléssel spórolunk a gázzal, munkaidőben.
Ezenkívül végeztük napi feladatainkat. A
községben szeptember 15-től önkéntes dolgozók havi váltásban segítik a közterületek tisztántartását.
Karácsonyra szeretnénk feldíszíteni községünket a szokásoknak megfelelően.
Kellemes karácsonyt és boldog új évet kíván
a csoport nevében:
Varsányi Antal
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a
3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 33. §
(1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Pályázati felhívás

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a
dömsödi 1525/2 hrsz-ú, természetben Dömsöd,
Széchenyi utcában lévő sportcsarnok megnevezésű ingatlan bérletére.
1./ Az ingatlan főbb adatai:
használati módja: sportcsarnok
az ingatlanon lévő épületek: sportcsarnok
az épületek műszaki állapota: az épület 2001ben került átadásra, műszaki állapota kiváló.
Bővebb információ a polgármesteri hivatal műszaki csoportján Varga László főtanácsostól
kérhető (Tel.: 06-24-523-134)
2./ A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:
A pályázatokat írásban két példányban kell
benyújtani Dömsöd Nagyközség Polgármesteri
Hivatalába (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.).
A pályázatokat a képviselő-testület a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleménye alapján bírálja el. A képviselő-testület tekintettel arra, hogy önkormányzati közfeladatellátásról van szó, bérleti díj fizetését nem köti ki.
A képviselő-testület előírja, hogy a pályázónak vállalnia kell, hogy a létesítményt sportcsarnokként üzemelteti, továbbá hogy a létesítményben folyamatosan biztosítja a Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak, hogy a mindennapos testnevelés keretében a testnevelési órák
folytatásához a tanítási idő alatt a létesítményt
igénybe vegyék. A testnevelési órák biztosításához az önkormányzat 2013. évben költségvetési
támogatást biztosít. Amennyiben az általános iskola intézményfenntartója a testnevelési órák
biztosításához térítést fizet, úgy annak összege az
önkormányzat e célú támogatási összegét csökkenti. A képviselő-testület az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő féllel köt bérleti szerződést. A nyertes pályázónak az ingatlant sportközpontként a fenti feltételek elfogadásával kell üzemeltetnie a jogszabályban meghatározott feltételek biztosításával. A pályázat kiírója fenntartja
magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja, és egyik pályázóval sem köt szerződést. Ez utóbbi esetben kárigénnyel a pályázó nem léphet fel.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. december 14.
Elbírálásának határideje: 2012. dec. 19.
Szerződéskötés:
2013. jan. 1-jétől 1 éves határozott időtartamra.
3./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó pontos megnevezését,
– a kiírásban szereplő pályázati feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,
– a pályázó elképzeléseit az ingatlan használatára, hasznosítására vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 29.
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A téli hónapokban (december, január, február)
csak a szántóföldi növénytermeléssel, szabadföldi
kertészkedéssel foglalkozóknak nincs feladatuk.
Ezek a hónapok a pihenés, felkészülés a jövő évre
és az elmúlt év tapasztalatainak a számbavétele, a
szükséges tanulságok időszaka, illetve a hatékonyabb termeléshez e tapasztalatok hasznosítása.
A régi magyar közmondás is azt tartja, hogy a
„jó pap is holtig tanul”, és ez igaz a gazdálkodókra, kertészkedőkre is.
Mint minden egyéb, az utóbbi évtizedekben
nagyon sok minden megváltozott a mezőgazdasági termelésben is, de nem csak a termelés, hanem emellett a vidéki életfeltételek is gyökeresen
átalakultak.
E sorok írója, aki már túl van a hetvenen, bizony
csak csodálkozik, hogy mennyire megváltozott a
világ, és ezen belül a falusi lakosság, a „parasztság”
életkörülményei. Ma már nem is beszélhetünk parasztságról, mert már nincs is ilyen, illetve néha
mint jelzőt használják, és ezt a mi korosztályunk
sértésnek veszi. Régen a vidéki lakosság, a falvakban, községekben, tanyavilágban lakók szinte
teljes egészében a föld megmunkálásából, állatok
tartásából éltek. Voltak a községben a mezőgazdasági termelést kiszolgáló, az akkori termelőeszközöket javító iparos emberek, műhelyek, úgymint
kovács, bognár, kádár, kötélgyártó stb. Emlékszem,
hogy vittük a kovácsműhelybe a szántóekevasakat
élezni, szekeret javítani, lovakat patkolni és egyéb
mezőgazdasági eszközöket javítani. A falusi lakosságnak nagy része idehaza a községben dolgozott,
bizony néha kemény fizikai munkát végzett, mint
például a gabonaaratás, de a földmunka sem volt
könnyű, valamint az állatok gondozása is folyamatos kemény munka volt télen-nyáron.
A fejlődésnek, az emberi munkát kiváltó, megkönnyítő gépeknek, az új mezőgazdasági termelési technológiának örülni kell (a bizonyos negatív
jelenségek ellenére is), mert ez így van világszerte, és mi sem lehetünk kivételek. A termelési feltételek és a vidéki lakosság életlehetősége nagyon
megváltozott. Úgy érzem, hogy a mai globális, lélektelen világban a kétkezi termelő munka becsülete is nagyon leértékelődött.
Nagyra becsülöm a mai fiatalság szellemi, technikai tudását, az elektronika, mikroelektronika, a
modern világ vívmányait, amit egyben csodálok,
de sajnos azt kell tapasztalnom, hogy e folyamatoknak van negatív hatása. Az emberi, családi kapcsolatok is teljesen átalakultak, egyre ritkábbak a
családi összejövetelek, baráti társaságok, mert ott
van az internet, a mindent tudó okostelefon meg a
lelkünket mérgező televízió, ahol az a menő műsor, ahol az erkölcstelenséget, erőszakot láthatjuk
meg az idegen nyelvű énekléseket. Nagy öröm
számomra (és még gondolom vannak egypáran),
hogy végre láthatunk a „Duna” televízióban régi
szép magyar hagyományokat, táncosokat, énekeseket. Nem vagyok az új dolgok ellensége, de szerintem a régi magyar hagyományokat is ápolni

kell, és a múltunkat nem szabad elfelejteni. Ezek
után azért nézzük, hogy most a téli hónapokban
mi is a gazdálkodóknak és kertészkedőknek az aktuális teendője.
Mint már az előzőekben írtam, most az év lezárásával azért érdemes összegezni az elmúlt évi termelés tapasztalatait, és abból levonni a tanulságokat, hogy azt a jövő évben hasznosíthassuk. Sajnos a környezetemben is tapasztalom, hogy egyre
több a megműveletlen kert, föld, pedig e válságos
és rendkívül ellentmondásos világunkban, a romló
megélhetéssel, munkanélküliséggel küzdő világunkban meg lehetne termelni a a zöldség és gyümölcsszükségletünk jelentős részét, és nem kellene a nagy bevásárlóközpontokban vásárolni.
Most pedig egy konkrét példát kívánok megemlíteni, amiért lehet, hogy nem minden helyi vezető fog örülni. Itt lakom a Sportcsarnok mellett,
és itt van egy jelentős szabad terület, amit már
több éve a gyom, a gaz ver föl. Jönnek a közmunkások, és ha már nagyon nagy a gaz, lekaszálják,
letakarítják évente többször is – ami nem kis költségbe kerülhet.
Mi lenne, ha a területen burgonyát vagy egyéb
zöldségfélét, vagy esetleg kukoricát termelnének?
Amikor még általános iskolába jártam, de még azt
követően is, mindig volt az iskolának gyakorlókertje, ahol a diákok dolgoztak és termeltek. Nem
ismerem a mostani iskolai szabályokat, törvényeket, de ha van hozzá szándék, akkor azt most is
meg lehetne és kellene oldani, hogy ne a gyom
uralkodjon ezen a területen.
A téli hónapokban kell felkészülnünk a kora tavaszi, tavaszi munkákra. Ha van rá lehetőségünk,
már most megvásárolhatjuk a termeléshez szükséges anyagokat, főként a kora tavaszi műtrágyázáshoz a nitrogéntartalmú műtrágyát. A kerti eszközöket, szerszámokat, kisgépeket, fűnyírót és
egyéb javításra váró eszközöket most nézzük át és
javítsuk meg, hogy ha jön a tavasz, akkor azokat
gond nélkül vehessük használatba. Akik állattartással is foglalkoznak, azoknak a téli hónapokban
még nagyobb odafigyeléssel kell ellátni az állatokat, mert befagyhat az itató edénybe, vályúba a
víz. Ugyancsak oda kell figyelnünk az állatok helyére, az ólakra, lehetőleg a túl hidegtől védjük az
állatainkat, főként a baromfiakat védjük a huzatos
ólaktól, be kell csukni az ablakokat.
A fentieken kívül is azért van még teendő a ház
körül, éppen e sorok írásakor esik a hó, és el kell takarítani az utcai járdákat és az állatokhoz vezető
utakat. Ugyancsak fontos a komolyabb fagyok beálltával a járdák jégmentesítése, illetve a szükséges
csúszásgátló anyagok, fűrészpor stb. kiszórása,
hogy lehetőleg előzzük meg a baleseteket.
Befejezésül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedőnek jó évzárást, jó egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag új esztendőt kívánok.
Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász
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TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410

„Program a dömsödi lakosok egészségi
helyzetének javítására” c. pályázat
november–decemberi elõadásai:

A Dömsöd Nagyközség Önkormányzat által megpályázott és elnyert
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-20100410 számú „Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására”
megnevezésű pályázatának keretében:
November 8-án dr. Csapó Krisztina
tartott előadást az iskolásoknak Aktívan
a lakáson kívül, illetve Felnőttkori veszélyek a tinikor küszöbén címmel.
Az alsó tagozatos gyermekeknek kiemelten beszélt az aktív mozgás jelentőségéről, mely által sokat tehetünk
testi és szellemi épségünk, egészségünk megőrzéséért. A rendszeres és
aktív mozgás fejleszti és erősíti az izmokat, javítja a légzést, csökkenti a
stresszt és növeli az agy vérellátását, mely által jobb az emlékezés. Részletesen kitért a helyes táplálkozásra és a káros szenvedélyek kerülésére.
Kiemelte a megfelelő mennyiségű alvás fontosságát is.
A felső tagozatosok fegyelmezetten figyeltek a doktornő jótanácsaira,
melyek a felnőttkori problémákról nyújtottak bővebb felvilágosítást. Kitért a diszkó veszélyeire, az ivászat, a szex, a dohányzás és a facebook
okozta ártalmakra. Az alkohol fogyasztása megváltoztatja az ember természetét, büdös és még drága is. A partidrogok szintén drágák, függőséget okoznak, és ráadásul nem tudni, milyen ártalmas anyagokat tartalmaznak, ami akár halált is okozhat. A féktelen szex, a partnerek gyakori
váltogatása abszolút melegágya a nemi úton terjedő számtalan fertőzésnek, nemi betegségnek. Ezért az óvszer használata erősen javallott.
Végül az interneten leselkedő veszélyekről beszélt a doktornő. A
csetelős közösségi oldalakon sosem tudhatjuk, hogy kikkel érintkezünk,
ki ül a másik oldalon, ki figyel minket, és ki milyen céllal használja fel
személyes adatainkat vagy megosztott gondolatainkat.
A felnőttek számára a jellemző betegségek (magas vérnyomás, cukor,
magas koleszterin…) ismertetéséről és azok megelőzéséről beszélt hoszszasan a doktornő. Szinte minden betegség megelőzésében nagy szerepet
kap a helyes táplálkozás (megfelelő ételek elkészítése, fogyasztása), a fizikai aktivitás fontossága és az állandó ellenőrzés.
December 5-én Ősz Gyula tartott előadást Elsősegélynyújtás és baleset-megelőzés gyermekek részére címmel.
Az előadás tartalmazta a keringésmegállás (klinikai halál) fogalmát,
annak leggyakoribb okait. Eszméletlenség, légzés jeleinek vizsgálatát –
átjárható légutak biztosítását eszköz nélkül, stabil oldalfekvés létrehozását, segélyhívás és mellkasi kompresszió helyes technikáját, valamint
mesterséges lélegeztetést.
A pályázat előadássorozata ezzel végéhez ért. A szervezők és rendezők nevében bízunk abban, hogy valóban elgondolkodnak az emberek egészségük fontosságáról, és apró lépésenként tesznek is
annak javításáért.
-V.I.-

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.
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November 23-án a Dömsödi Művészeti Napok megnyitóját tartottuk a
zeneiskola épületében. A rendezvényen Bencze István polgármester úr
köszöntötte a megjelenteket, majd a színjáték tanszakos növendékeink
adtak elő őszi versetűdöket. Ezután a zeneiskolások műsora következett.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Simonidesz Kovács Hajnalka elhozta
festményeit az iskolánkba. December 14-ig az alkotások megtekinthetők
a folyosó-galérián.
Az est befejezéseképpen a szülők által hozott finom süteményekkel és teával kedveskedtünk vendégeinknek. Köszönet mindenkinek a fáradozásért.
Másnap, november 24-én néptánc és társastánc tanszakos növendékeink tartottak bemutatót. Köszöntőt mondott Varsányi Antal alpolgármester úr. A néptáncosokat Bagi Ferenc, a társastáncosokat Mihó Diána pedagógus készítette fel. A táncok mellett a Ju és Zsu Társulat előadásában is
gyönyörködhettünk. Köszönjük!
A harapnivalóról a szülők gondoskodtak: hozták a finomabbnál finomabb ételeket, süteményeket. A teljesség igénye nélkül szeretnénk felsorolni és köszönetet mondani az alábbiakban azoknak a személyeknek és
szervezeteknek, akik segítséget nyújtottak iskolánknak abban, hogy a XII.
Dömsödi Művészeti Napokat ismételten megtarthattuk.
Köszönjük a segítséget:
Klszák Tamás polgárőrparancsnok és a Dömsödi Polgárőrség, Szabó
Pálné, Horváth Zita, Riszter Ágnes, Spinyhért Ibolya, Tóthné Ispán Ilona,
Gerenday Éva és Új Óvoda – dekoráció, Faragóné Pádár Tünde, Ispán
Karina, Nagy László, Bene Jánosné, Tarr Istvánné és a Konyha dolgozói.
Tombola, zsákbamacska felajánlások:
VAS ÉS FÉM Kft., Kolompár Lajos és családja, Mihó György, Mihó
Györgyné, Keresztes János és családja, CS-Z ÉPGÉP Kft., Faragó Attila,
Kiss Zoltán, Mizsei Beáta – MIZSI Élelmiszer, Bődi Endréné – Lila Söröző, Picard Ancsa („holisztikus” kozmetika, Átrium Üzletház), Kovács
Zoltánné Papír-, Írószer- és Nyomtatványbolt, Kovács Zoltán Élelmiszer
– Vegyesbolt, Ács József, Perger János Barkács- és Festékbolt, Havasi István Kutya-Macskaeledel, „Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet, ifj. Pék János és családja, Rüsics István – Universum

GSM, dr. Katona Ágnes, Mihó Diána, Sipos Söröző, Sipos Vegyesbolt,
id. Bélavári Tibor Élelmiszer Diszkont, Gyivi János, Gyiviné Székely Ildikó – Virágüzlet, Varga Anikó és családja, Szűcsné Surnyák Diána, Tarr
László, Jancsó Attila és családja, Matus Alexandra és családja, Kudar
Zsolt és családja, Ambruska József és családja, Takács Zita és családja,
Klinkó Anett HOLI-SUN, Matula Gabriella – Nail Designer, Burján András Attila – Burjánhús, H. KOVÁCS TRANS KFT., Belencsik család,
Csörgő István és családja, Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Kék Duna Vendéglő, Dabi Vegyesbolt, Floyd-Line Kft., Mátrix
Szépségstúdió, Csinos és Társa Bt.
…és nem utolsósorban még egyszer köszönjük a kedves szülők sütemény- és hidegtál-felajánlásait.
A művészeti iskola tanárai

Örömmel tudatjuk elsősorban a résztvevőkkel, valamint a község
vezetőivel és minden érdeklődővel, hogy a Dezső Lajos AMI 2010-2012
között futó uniós Grundtvig projektjét sikeresen zárta az intézmény. A
projekt során dömsödi felnőttek két éven keresztül hetente táncórák,
kézműves foglalkozások, filmvetítések, irodalmi elemzések segítségével,
munkáik feldolgozásával digitális ismeretekre tettek szert, megtanultak
blogolni, kezelni a Moodle felületet, videókat készíteni, szkennelni, és
nem utolsósorban nemzetközi kapcsolatokra tettek szert. A projektben a
következő személyek vettek részt: Mihó Diána, Mihóné Surányi Erzsébet, Csiszárné Stefánovics Kinga, Csiszár Géza, Nagy László, Horváth
Balázs, Perger Éva, Nagy Sebastián, Gerenday Éva, Takács Tiborné,
Miskolczi Beáta, Guba Anita, Jancsó Attiláné, Pékné Fekete Ildikó. A projekt az iskolaigazgató, Köntös Ágnes nagyfokú közreműködésével és
támogatásával, valamint a MOStart NKKE (Bajzák István) asszociációs
szerepével bonyolódott le. A projektet Varga Anett koordinálta.
A két évet lezáró jelentést a Tempus Közalapítvány elfogadta, és nagyon megdicsérte a csapatot. Részletek a zárójelentésből:
„Rendkívül gazdag program valósult meg az együttműködés során,
mind a projekt-találkozók alatt, mind azok között. A partnerek a kitűzött
célokat maradéktalanul teljesítették, a tervezett projekt termékeket megvalósították. (...) Különösen értékelendő, hogy a partnerek a találkozók

között is heti rendszerességgel találkoztak felnőtt tanulóikkal különböző
aktivitásokat végezve. A magyar intézmény (...) számos területen „túlteljesítette” a számára előírt feladatokat.”
„A felnőtt tanulókat aktívan bevonó együttműködés rendkívül jó
hatásúnak bizonyult: a résztvevők nem csak az IKT eszközök sokoldalú
felhasználásában szerezhettek jártasságot, hanem számukra is vonzó
tevékenységek során nemzetközi tapasztalatcserére is módjuk nyílt egy
mindannyiukat érintő témában.”
„A beszámoló nagyon részletesen és meggyőzően mutatja be mindazon
tevékenységeket, amelyeket az értékelés és nyomon követés érdekében
végeztek. Ez alapján megállapítható, hogy az együttműködés tudatos tervezés és folyamatos önellenőrzés mentén zajlott, a tapasztalatokat a
továbbiak során beépítették. Az eredmények másokkal való megosztása
számos csatornán keresztül, változatos módon történt – ráadásul az
intézményi kereteken jóval túlmutatóan. Különösen jó, hogy a magyar
partner szinergiát tudott teremteni egyéb folyamatban levő LLP projektekkel, ami még hatékonyabbá tette az ismeretek, tapasztalatok átadását.”
Kedves résztvevők és intézményvezetés! Köszönjük mindenkinek az
együttműködést, a lelkes hozzáállást és a támogatást! Ügyesek voltunk,
indulhat a következő nemzetközi projekt!
Varga Anett koordinátor, a Dezső Lajos AMI képzőművész tanára

Az intézmény vezetőjeként szeretném tájékoztatni a kedves olvasókat, hogy 2013. január 1-jétől az önkormányzati iskolák fenntartója az
állam lesz. A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola a Ráckevei Tankerülethez tartozik majd.
Mindenkinek tudnia kell, hogy amikor 2005-ben az alapfokú művészetoktatást kivették a kötelező önkormányzati feladatok közül, sok
művészeti iskola megszűnt. A dömsödi önkormányzat fontosnak tartotta, hogy a községben működjön ez a „szolgáltatás”, így, mondhatni, az
utolsó pillanatig küzdött az iskolánkért.
Itt, nyilvánosan szeretnék köszönetet mondani Dömsöd volt és jelenlegi vezetőinek a magam, a pedagógusok, a dolgozók – és nem utolsósorban a növendékeink nevében azért, hogy a művészeti iskolát
megtartották. Úgy gondolom, hogy a maga szintjén az iskola is hozzájárult ahhoz, hogy a település kulturális-művészeti életét gazdagítsa. A
község a jövőben is számíthat a művészeti iskolára, hiszen reményeink
szerint megmaradunk és ITT maradunk. Növendékeink zökkenőmentesen fogják megélni az átvételt, és már javában készülnek a 2013-ban
megrendezésre kerülő megyei és országos versenyekre.
Köszönettel:
Köntös Ágnes igazgató

A D e z s õ L a j o s A M I G r u n d t v i g p ro j e k t j e
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Az Ön KöBE partnere:
Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
tel./fax: 06 24 435 416, 06 70 318 6325
e-mail: ipartestulet.d@pr.hu

Csökkentse havi kiadásait!
Válassza a KöBE-t,
és a tudatos vezetõ kedvezménnyel

csökkentse tovább GFB díját!
Kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítása mellé kössön
PARKOLÁS BIZTOSÍTÁST!

TEMETKEZÉS
Madarász András
06-30-325-91-60
2344 Dömsöd

Református temető
Állandó, éjjel-nappali ügyelet

06-30-257-04-03
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Márton-napi vigadalom
a Petrovics háznál...
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November 10-én, szombaton lelkes felnőttek
és gyermekek népesítették be a Petrovics portát.
Dömsödön elsőként került megrendezésre a
Márton-napi vigadalom, a Gyermekbarát Egyesület és a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás szervezésében.
Márton-napi szimbólum a liba, illetve számos időjóslás, valamint paraszti hagyomány
kötődik eme naphoz.
Hogy miként kapcsolódik a liba Szent Mártonhoz? Nos, a legenda szerint, mikor 371-ben
Tours püspökévé szerették volna megválasztani, erős tiltakozásában egy libaólban próbált elrejtőzni. Ám a ludak hangos gágogásukkal elárulták őt…
Időjóslatok is kötődnek ehhez az időszakhoz:
„Márton napján, ha a lúd jégre áll, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Ha jókedvű Márton,
kemény tél lesz, borús Márton borongós tél.” A
liba mellcsontjából is következtettek az időjárásra, ha a csont fehér és hosszú volt, akkor havas telet jelzett, ha pedig barna és rövid, akkor
az sáros telet ígért.
Az újbor is kiforr Márton napjára, ezért
mondják, hogy „A bornak Márton a bírája”.
Márton ünnepe a téli évnegyed kezdőnapja, míg a paraszti gazdaságokban az ősz végét
jelentette. A 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, mikoris megengedett a jóízű
falatozás, evés-ivás. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok, ahonnan sem a libafogás, sem az újbor nem hiányozhatott.

Dömsödön a vigadalomban libatepertő, libazsíros kenyér, libasüti és forró tea várta a résztvevőket. Az 5. b osztályosok dinamikus néptánccal színesítették a programsort, majd Babity
Misi 2. osztályos tanuló tüneményes versmondásával bűvölte el a közönséget. Bárki kipróbálhatta, milyen lehet libatollal levelet írni, vagy
hogyan lehet „libát tömni”.
Szó esett arról is, miként kötődik Szent Márton Dömsödhöz:
„A dömsödi katolikus templom (1928) védőszentje: Szent Márton.

Dabas-Gyón : Dömsöd 0 : 0
A jó játékerőt képviselő ellenfél ellen jó eredménynek számít az idegenben elért döntetlen.

Bugyi : Dömsöd 0 : 1 (0 : 0)
Palotai góljával fontos győzelmet aratott csapatunk.

Dömsöd : Táborfalva 2 : 0 (0 : 0)
Nehezen szerzett vezetést csapatunk, de a vége biztos győzelem a szerényebb képességű ellenféllel szemben. 0 : 0-nál Balázs 11-est védett.
A második félidőben Végh G. egy szöglet után
fejelte a labdát az ellenfél kapujába, majd a Fehérvári buktatásáért megítélt büntetőt Balázs
értékesítette.

Dömsöd : Gyál 3 : 0 (1 : 0)
Dömsöd, 50 néző
Játékvezető Németh (Oláh, Zsiga)
Dömsöd: Balázs I. – Faragó, Taskovics, Kelemen, Hegedűs – Turcsán, Agócs, Fehérvári –
Palotai, (Király 69’), Csontos, (Balogh, 64’)
Végh (Szabó L. 77’). Edző: Halász Gyula.

11-est ítélt. A büntetőt Balázs értékesítette. Ezután az egész csatársor lecserélésre
került. Palotai és Végh esetében már megszoktuk. A sokat hajtó Csontos elfáradt. A helyére
beállt Balogh Viktor még lőtt egy gólt. A végén
Szabó Lacinak is volt egy helyzete, de sajnos kimaradt.
A mezőny legjobbja Faragó Gábor volt.
Ezen a mérkőzésen dicsérhető az egész csapat.
Ki kell emelni Balázs kapus teljesítményét,
aki az őszi idényben 5 gólt szerzett.

Kiegyenlített mezőnyjáték után több helyzete
volt csapatunknak. A 39. percben megszerezte a
vezetést a Dömsöd. A gyáli kapus nagy védése
után Faragó helyezte a labdát a hálóba. A második félidőben Csontos tört a kapura. A kivetődő
kapus elérte Csontos lábát, ezért a játékvezető

A csapat az elvárások fölött teljesített. Összesen két vereséget szenvedett el. A mezőny nagyon kiegyenlített. Az első tíz bármelyike lehet
bajnok. A legnagyobb esélye a kiváló játékosállománnyal rendelkező Taksony csapatának van.
Varsányi

A legenda szerint római lovaskatona korában egy didergő koldust megszánva, kardjával
kettévágta köpenyét és azzal takarta be. Álmában a koldus Krisztusként jelent meg neki.
Ezt a momentumot festette meg Szokol
Willibárd (nemzetközileg elismert festőművész).
Ez a kép jelenleg a templom kórusán található.
A plébánia bélyegzőjén ugyancsak Szt. Márton látható lovon ülve, ahogyan köpenyét karddal vágja szét a koldusnak. A dömsödi gyülekezet november 11-én, Márton napján, illetve az
ahhoz legközelebb eső vasárnap tartja a templom búcsúját, Szt. Márton tiszteletére”.
Vásári hangulatot varázsolt az udvarra az a
néhány kézműves és osztály, akik munkáikat
közszemlére kiállították.
A rendezvény szervezőinek ügyessége, kreativitása, valamint a résztvevők érdeklődése tette
emlékezetessé ezt a délelőttöt.
Köszönet a támogatók anyagi és természetbeni felajánlásaiért, munkájukért és részvételükért, mely nélkül nem jöhetett volna létre a
rendezvény.
A támogatók: Gyermekbarát Egyesület tagjai, Még 1000 év Egyesület, Településgazdálkodás karbantartó csoportja, Petőfi Emlékmúzeum, 5. b osztály tanulói, Babity Mihály, Kovácsné Borza Orsolya, Gulyás Gábor, László
Eszter, Varsányi Antal.
-V.I.-

S P O RTHÍ R E K • S P ORTHÍ R EK
7. helyen zárta az õszt labdarúgó csapatunk

Ráckeve : Dömsöd 3 : 2 (2 : 1)
A dömsödi gólokat Csontos és Balázs 11esből szerezték. Papírforma eredmény született,
de kicsit pontosabb és fegyelmezettebb játék
esetén legalább az egy pontot elhozhattuk volna.

Nyílt nap a Kis her ceg Gye rek ház ban
12

November 24-én nyílt napot tartott a Kisherceg Gyerekház. Ebből
az alkalomból kerestem fel és beszélgettem a gyerekház szakmai vezetőjével, Biricz Mártával, valamint a gyerekház koordinátorával,
Csányiné Laczó Judittal.
A Biztos Kezdet Gyerekház program egy teljesen új, országos intézményrendszert jelent. Ennek tagja a „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület által életre hívott Kisherceg Gyerekház, mely 2011-ben
nyitotta meg kapuit Dömsödön.
– Mit nyújthat ez az intézmény a kicsiknek, és mit nyújt szüleiknek?
– Biricz Márta: A Biztos Kezdet program 0-5 éves korig szól. Településünk sajátossága, hogy már 3 éves kortól óvodába mehetnek a
gyerekek. Így nálunk jobbára 0-3 éves korú gyermekekkel látogatnak
ide a szülők, illetve szünetben az óvodásokat is behozzák.
A hét minden napján tervezett foglalkozásokkal várjuk látogatóinkat, pl. hétfőn a mozgásfejlesztésen van a hangsúly. Gyógytornász,
korai fejlesztő jön. Irányított játékokon keresztül a 3 év alatti gyerekek testi, érzelmi, kommunikációs fejlettségi szintjét fel tudjuk mérni, majd hónapokra lebontva ezeket fejleszteni tudjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk kommunikáció, a figyelem, látás, hallás, mozgás érzelmi fejlesztésére természetesen játékos módszerekkel.
Foglalkozásaink azonban gyerekre-felnőttre egyaránt vonatkoznak, mert interaktív jellegűek. Sok esetben a szülőt rávezetjük arra,
hogy hogyan kapcsolódjon be gyermeke játékába, mikor kell beavatkozni és mikor nem. Minden pénteken közös sütögetős nap van, amikor szülők és gyerekek együtt sütnek-főznek. Ilyenkor mindenki nyakig porcukros, lisztes, krémes.
– Csányiné Laczó Judit: „A Biztos Kezdet Programban dolgozó
szakemberek joggal érzik, hogy a gyermekszegénység és az esélytelenség elleni küzdelem legszélesebb összefogásának a részévé válnak. Ma Magyarországon ez a program kínálja a legátfogóbb megoldást arra, hogy a kiszolgáltatott helyzetben élő gyerekek negatív sorskönyvei ne kezdjenek a születés után azonnal valóra válni.” (Ez a
Biztos Kezdet alapfilozófiája.)
A Gyerekház program elsősorban azoknak a szülőknek, családoknak szól, akiknek segítségre van szüksége. Akiknek nem elméletekre
és nem papírokra meg határozatokra van szüksége, hanem arra, hogy
valaki kézen fogja és megmutassa, hogy hogyan kell pl. tisztába tenni
egy gyermeket. Illetve ha egyéb probléma adódik, akkor rendelkezésre áll egy szakemberekből álló csapat, akik segíteni tudnak, illetve
teljes nyitvatartási időben rendelkezésre áll egy pszichológus, aki a
gyerekház vezetője is egyben. Úgy vélem, hogy a Gyerekházaknak
(beleértve a dömsödit is) az ad létjogosultságot, hogy gyakorlatban
tud segíteni pl. élelmiszerrel, ruhaneművel, játékokkal, tüzelővel és
még folytathatnám. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog!
– Tulajdonképpen a Biztos Kezdet program, melyet nálunk a
Kisherceg Gyerekház testesít meg, nemcsak a gyerekek fejlődését-esélyegyenlőségét segíti, hanem rajtuk keresztül családjaikat
is érinti.
– Csányiné Laczó Judit: Igen, ez a program nemcsak a gyerekekre, hanem családjaikra, és azon keresztül az egész közösségre szeretne hatást gyakorolni.
– Biricz Márta: A szülőket is bevonjuk a mindennapjainkba pl. a
közös reggeli készítésével, annak megtervezésével, valamint hogy a
meglévő pénzt miként osszák be, hogy jusson az asztalra zöldség-gyümölcs, ami a gyerek számára alapvető élelmiszert és vitamint jelent.
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Ezek életvezetési tanácsok, de pl. segítünk a szülőknek a munkaerőpiacra is visszakerülni, felkészítjük őket állásinterjúra – önéletrajz
megírása, megjelenés, bemutatkozás – állandó internet-hozzáféréssel
segítjük őket abban, hogy munkát keressenek. Havonta családi programokat is szervezünk: piknik, vízitúra, testvérnapok.
– Csányiné Laczó Judit: Ha a szocializációs folyamatok beindulnak, azok ha akarjuk, ha nem, hatással lesznek településünkre is! A
Kisherceg Gyerekházban működő szolgáltatások (pl.: a 3 év alatti
gyerekek fejlettségi szintjének felmérése, szakemberrel) a térségben
is egyedinek mondhatók.
– Milyen koncepciót alkalmaz a dömsödi gyerekház? Központilag meghatározott irányelvek szerint, vagy egyéni program
alapján dolgoznak?

– Biricz Márta: A Biztos Kezdet a kora gyerekkori fejlődésre 4
alapelvet határozott meg: Támogatói környezet, Pozitív kapcsolatok,
Tanulás és fejlődés, valamint Minden gyerek egyedi.
Ezeket a központi irányelveket figyelembe véve, valamint a szülők
által kitöltött kérdőíves felmérés alapján dolgozzuk ki saját településünkre vonatkozóan a programtervünket. Magyarországon 46 gyerekház működik, melyek közül a Kisherceg Gyerekház több szempontból is egyedinek mondható, egyrészt a legnagyobb, másrészt a
mi szakmai programunk egyes elemeit elsőnek védték le.
Kapcsolatban állunk az óvodával, gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői szolgálattal, gyermekorvossal is.
A továbbiakban csecsemőprogramokat is tervezünk, lesz csecsemőtorna, babajóga és babakonyha is, amelyre szeretettel várjuk a kisbabás családokat!
A nyílt napon alkalmam nyílt néhány szülőt megkérdezni, hogy milyen tapasztalataik vannak az intézmény munkájával kapcsolatosan?

„Rendszeresen járunk foglalkozásokra. Itt van játék, tanulás, feladatok, tulajdonképpen ezért jövünk. Én is együtt játszom a gyerekekkel, nagyon szeretnek ide jönni. Később majd a menyem is jön velem,
mert ő most babát vár.
Szeretek itt lenni, de mielőtt eljönnék otthonról, mindig megfőzök
és elvégzem az otthoni teendőimet.”
Kun Istvánné Terike
„Sokat fejlődött a kislányom. Míg oviba nem mentünk sokszor jöttünk ide, mert a közösségben jobban érezte magát a gyermek. Fejlő-
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dött a kézügyessége és jobban figyelt mindenre. A közös foglalkozáson mindig ölbe vettem és dolgoztunk.”
Nagy Évi
Olyan anyukával is beszélgettem, aki először jött el a gyerekeivel.
Elmondta, mennyire jól érezték itt magukat, és tervezik, hogy máskor
is ellátogatnak majd ide.
A hallottak és látottak alapján az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy a Kisherceg Gyerekház munkáját hogyan érzékeli az óvoda, a védőnői szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat?

A védőnői szakszolgálat és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai rávilágítottak arra a tényre, miszerint szociális téren intézményeik jól kiegészítik egymás tevékenységét.
Végezetül pedig köszönet az intézmény fenntartójának, a Még
1000 év Dömsödért Közhasznú Szervezetnek, hogy biztosítják az intézmény zavartalan működtetését, továbbá a gyerekház szakmai partnereinek az odaadó együttműködésért: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak, a Védőnőknek, az óvodának és a Gyermekorvosnak!
-V.I.-

Orosz Lajosné vezető óvónő elmondta, hogy már volt olyan csoport, akik ellátogattak a gyerekházba, illetve azok a gyermekek, akik
már ott korábban megfordultak, jó kommunikációs készséggel rendelkeznek.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag, Békés,
Boldog Új Évet kíván minden
kedves Dömsödinek a
„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület Közhasznú Szervezet
KORLÁTLAN SVÉDASZTALOS EBÉDEK,
VACSORÁK 9 9 0 , - / f õ Á R O N
A DÖMSÖDI HAT TESTVÉR FOGADÓBAN
DECEMBERTŐL
BEJELENTKEZÉS, ASZTALFOGLALÁS SZÜKSÉGES:
06-24-435-276, 06-20-323-6887, 06-30-257-1170

Hetente megújuló, gazdag választék. Leves, készételek, tészta, saláta, köretek, saláta, savanyúság, desszert.

www.fogado.hupont.hu

Facebook: Hat Testvér Fogadó Rendezvényház
Dömsödi Fogadó Falusi Turizmus

MINDEN VASÁRNAP 19 ÓRÁTÓL
„LAST MINUTE” ÉTELEK
ELVIHETŐK!
VÁRJUK SZERETETTEL!
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Mi ilyennek láttuk október huszonharmadikát

„Esti csillag! Magasan jársz az égen,
Ily fényesnek nem láttalak már régen!”
(Petőfi István: Szabadszállás 1858)

Nemzeti ünnepeink sorában nagy jelentőséggel bír az 1956-os forradalomra való megemlékezés, amelynek összeállítása mindig nagy kihívás. A ünnepi megemlékezések lényege nem
más, mint egy üzenetátadás: amikor a résztvevők, a szereplő gyerekek és a közönség nemes
gondolatokkal, érzésekkel tér haza. Ezek a
megemlékezések teszik élő valósággá a múltat,
amelyet nem szabad elfelednünk, amely utat tör
magának a jelen felé, folyton újra- és újraszületik. Az emlékezet az elmúló és a felnövekvő
nemzedékek közt épít hidat. A műsor szervezése során kifejezett célunk volt, hogy a szereplő
gyerekek a megtanult versek és
szövegek birtokában minél közelebb kerüljenek
1956 lényegéhez.
Megértsék mindazt, amiért elődeik harcoltak, ismerjék meg az
igazságot felvállaló bátor magatartást, a közösségért való önzetlen
munka értékét, s
tágabb értelemben érezzék meg,
mit jelent magyarnak lenni,
egyazon nemzethez tartozni. Fontos szempont volt,
hogy olyan gyerekeket kértünk
meg a szerepekre,
akik saját személyiségük hitelességével támasztják alá mindazt, amit a színpadon előadnak. Csak a szelíd lelkű, romlatlan fiatalok képesek az értékek megtartására, tiszta jövő építésére. Nagyon fontos, hogy legyenek
ilyen fiatalok. Akiket úgy neveltek, hogy értsék,
mi az igazság, akiknek tetteit értelmes gondolatok és célok vezetik.
Jó lett volna fiatalokat viszontlátni a közönség soraiban is. Jó gyerekek jó családban teremnek. Nem jöhetett volna létre ez a műsor sem,
ha nem állnak mellettünk a szülők, akik rengeteg segítséget nyújtottak a kiállítások, a színpad
és a díszletek megalkotásában. Pillanatok alatt
megtöltötte a házat az ötven évvel ezelőtti Budapest őszi hangulata. Ruhák, díszletek kerültek
elő a padlások, pincék zugaiból, s a gyerekek izgatott örömmel próbálgatták a katonaruhákat,

csizmákat, kabátokat. Érezni akarták a múltat.
Kezdetben több volt a ruhánk mint a katonánk,
aztán egyszerre csak minden ruhába került gyerek, s már képesek voltunk felállítani egy katonai szakaszt is. Bennünket elvarázsolt lelkesedésük, nyüzsgésük, s a tudat, hogy a rájuk bízott
üzenetet szent komolysággal szeretnék átadni a
közönségnek.
Némileg rendhagyóvá tette a műsort az olimpia hangulata, amely 56 évvel ezelőtt is benne
volt a levegőben. Szabó Gabriella, olimpiai bajnok kajakozó körül nyüzsögtek a gyerekek.
Szerény bájával sok fontos gondolatot osztott
meg az őt koszorúként átölelő fiatalokkal. Szavai az ember életét vezérlő célokról szóltak, a
célokhoz vezető küzdelmes útról. Példája a kitartó, sikert hozó akaratot állítja elébünk.

A mi üzenetünk így szól: csak azok az emberek tudják tovább vinni a közös ügyeket, akik
egymást képesek elfogadni és tisztelni, akik képesek jutalmat nem várva szolgálni egy közösséget, egy nemzetet. Akik ócsárló és gátlástalan
rosszindulat helyett csendesen munkához fognak. Akik nem lelik örömüket a bomlasztó irigységben, mások eltaposásában.
Igenis, 1956 szellemével elválaszthatatlanul
összeforrt a melbourne-i olimpia, a tiszta és bátor küzdelem, a szabadság egységes akarata
odakinn és idehaza.
Gyarmati Dezső 2012. október 23-án ünnepelte 85. születésnapját. Ebből az alkalomból
nyilatkozott a Magyar Nemzet sport rovatának
hasábjain. Nincs szükség nála hitelesebb tolmácsra mindennek megértéséhez:

„A forradalom történetének csupán kis szelete ez a mérkőzés, a sport történetének viszont az
egyik legemblematikusabb találkozója…
Görög tragédiával ért fel a búcsúzás. Barátságok szakadtak szét. Megható, egyben rendkívül
szomorú pillanat volt. A magyar sors igazi
tragédiája…”
Gyarmati Dezső üzenete pedig így szól:
„Kicsi nemzet vagyunk, de talpon kell maradnunk, így hát soha nem szabad feladnunk.
Mindig arra kell törekednünk, hogy a legjobbat,
legeredményesebbet hozzuk ki magunkból,
akár sportról, akár a tanulásról, akár a munkáról
van szó. Mert csak így tud ez az ország talpon
maradni!”
(Magyar Nemzet, 2012. október 24. szám, Vízilabda sport rovat)
A világ pedig
csak azoktól fog
tovább menni,
akik képesek előhozni a jót magukból. Akikből
mindez hiányzik, azok élete
semmibe hull.
Ezúton szeretném megköszönni a közreműködő gyerekeknek
a sikeres szereplést, a kitartó és
lelkes felkészülést. Szeretném
megköszönni a
sok-sok szép rajzot, amelyek tükrözték, hogy az
olimpia milyen
termékenyen
megihlette a gyerekek fantáziáját.
Köszönjük a
pedagógusok segítő hozzáállását és felkészítő munkáját. Köszönjük a szülők segítségét és támogatásait,
hogy otthonossá és élővé varázsolták a házat,
hogy családi estéiket feláldozták a közös munka érdekében. Köszönjük a Fókusz Takarékszövetkezet dolgozóinak, hogy figyelmet szentelnek a dömsödi kultúra támogatására, hogy részvételükkel és ajándékaikkal díjazták az olimpiai
rajzverseny legjobbjait.
Az ünnepség alkalmával rengeteg szép fotó
és videó készült Bábel László és Kővári Zoltán
jóvoltából, amelyeket megtekinthetnek a
www.domsod.hu weboldalon.
Reméljük, ezek a felvételek majd ékesen
szólnak arról, mit jelentett nekünk a „Szabadság
napja”.
Szabó Andrea
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„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)

Ünnepi zárva tartás!

Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár
2012. dec. 24. – 2013. január 6-ig
zárva lesz.
Nyitás: 2013. január 7-én.
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TA L Á LTA M E G Y
KÉPET
Az alábbi fényképet Tóbisz Lászlótól kaptuk, amely 1970 őszén készült a dömsödi
focipályán, és az alakuló focicsapatot ábrázolja, amely már bajnokságban is indult.
A csapat DVSC, azaz Dömsödi Vízügyi Sport Club néven indult a bajnokságban.
Fő támogatójuk a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság volt.
Hosszú szünet után ez volt az első bajnokságban induló csapat, ugyanis 1965-69-ig
nem volt labdarúgás Dömsödön. A pálya felgazosodott, alkalomszerűen rendeztek
rajta tornaversenyeket vagy tűzoltó bemutatókat.
A frissen megalakuló sportegyesület elnöke Sasvári Gyula bácsi volt, aki nagyon
szerette a futballt. Abban az időben az ő sport- és futballszeretete egyértelművé tette,
hogy senki más nem lehet az egyesület elnöke, csak ő.
Gyula bácsi a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál dolgozott, és jórészt
neki köszönhető, hogy a vízügy felkarolta a csapatot.

Minden kedves látogatónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

A Nagyközségi
Könyvtár
új nyitvatartása

2013. január 7-től a nagyközségi
könyvtár az alábbiak szerint
várja olvasóit:

Hétfő:
Zárva
Kedd:
12-16
Szerda: 12-16
Csütörtök: 12-16
Péntek: 12-16
Szombat: 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.

Álló sor balról:

Józsa László edző, Sasvári Gyula elnök, Jávorka József, Szarka Sándor,
Tóbisz László, Ispán Sándor, Hegedűs Árpád, Zima József, Saller Sándor,
Madarász Ferenc.
Ülő sor:

Madarász András, Szabó Lajos, Jaksa István, Mózes József, Nagy József
kapus, Molnár Csaba.
A képeket Bujáki István cipőkereskedő készítette, aki az ÁFÉSZ cipőboltját
vezette, és emellett amatőr fényképész volt. A meccseken mindig fényképezőgéppel
a nyakában láthattuk.
Szabó Andrea –
Tóbisz László
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A méhek 12 hónapja

A Csernus Méhészet az idén indított cikksorozatának utolsó része egy kis olvasnivaló a méhek életéről,
a családról, s hozzá ajándékul néhány téli mézes sütirecept karácsonyra

A Magyarországon legelterjedtebb méhfaj a krajnai méh.
Teste tömzsi, szürkés, a potroh világosbarna csíkos. Nem összetévesztendő
a darázzsal, aminek fekete-élénksárga csíkos a teste, vékony a „dereka”. A
méhek lakása a kaptár, melynek sok típusa létezik. Nálunk egyik legelterjedtebb a fekvő típusú nagyboczonádi 15 és 24 keretes kaptár. A másik legelterjedtebb típus a rakodó rendszerű kaptár, mely keretmérettől függően lehet alacsonykeretes, félboczonádi vagy hunorkaptár. Egy méhcsalád öszszetétele a következő egyedekből áll: A méhanya (nem királynő, mert nem
uralkodik, hanem a faj fenntartásáért felel) átlagosan 2-3 évet él, a méhcsalád motorja. A munkásméhek nőneműek, számuk akár 50 ezer is lehet,
gyűjtőmunkát és a kaptár belső munkáját végzik. A herék a hímneműek,
számuk 100 és 3000 között ingadozik, 3-5 hónapig élnek. Az anya teljesen
kifejlődött nőstény, míg a dolgozóméh ivartalan nősténynek tekinthető. A
méhcsalád fejlődése ciklikus. Az erőteljes méhcsaládfejlődés a tavaszi hónapokra jellemző. A legaktívabb időszak a május, az akácvirágzás ideje. Ekkor az anya napi 1000-1500 petét is képes lerakni. A munkásméh élettartama hordástól és évszaktól függ. Tavasztól őszig 4-8 hét. Télen 5-6 hónapig
is él. A kikelést követően a munkamegosztásuk nagyon precíz és megtervezett. A fiatal dolgozóméh viaszsejteket takarít, fiasítást etet, viaszt termel,
mézet érlel, kaptárt őriz. Ezek után virágport és nektárt gyűjt, s élete legvégén pedig vizet és propoliszt gyűjt. A here munkát nem végez. Feladata a
méhanya megtermékenyítése. A telelésre készülve a dolgozóméhek kiüldözik a heréket a kaptárból. Télen nincs here a családban. A méhek télen nem
alszanak téli álmot. Fürt-gömb alakzatban összehúzódva, de állandó cserélődő mozgással hőtermelő munkát végeznek. Az energiát a nyár folyamán
elraktározott mézből nyerik. Ha ez ősszel nem elégséges, akkor a család etetésre szorul. A méhek már júliusban a telelésre készülnek. A tél átvészeléséhez a méhcsaládnak kb. 15 kg élelemre van szüksége, amit a méhész őszig
beetet. A tél átvészelése után az anya már január-februárban megkezdi a petézést. Ezt az idő javulásával fokozza. A téli kis népesség tavasszal fejlődésnek indul, s az akácvirágzásra tetőzik. Ha egy kaptárban túlszaporodnak a
méhek, akkor a munkásméhek új anyát nevelnek, s a méhcsalád megrajzik. A népesség egy része az új anyával másik fészket keres magának. A méhész feladata ennek megakadályozása, s a túlnépesedett család mesterséges szétválasztása, mellyel új család születik.
A mézes különlegességek egyedi ajándéknak is kiválóak!
Mézeskalács
Hozzávalók: 0,5 kg liszt, 25 dkg méz, 12,5 dkg margarin, 1 tojás, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 2,5 dkg kakaó, fűszerek: szegfűszeg, fahéj. Díszítéshez: 1 tojásfehérje, 10 dkg cukor. A mézet cukorral felforraljuk, beletesszük a margarint, s megvárjuk, amíg kihűl. Ezután beletesszük a tojást, majd hozzáadjuk a lisztet, fűszereket, szódabikarbónát. Jól összedolgozzuk. 2 órára a hűtőbe tesszük alufóliába, hogy meg ne száradjon. Kivéve a hűtőből kinyújtjuk, formákat vágunk belőle szaggatóval. Megsütjük közepesen meleg sütőben, amikor kivettük akkor díszítjük a cukormázzal. Száradni hagyjuk, egy nap múlva megpuhul.
Csokoládés mézes rúd
Hozzávalók: 15 dkg darált mandula vagy dió, 15 dkg étcsokoládé, 15
dkg méz, 8 dkg darált keksz vagy mézes pogácsa morzsa, 30 dkg porcukor,
2 tojásfehérje, 3 dkg mák. A mézet lábasba tesszük, összekeverjük a darált
mandulával, a feldarabolt csokoládéval és a keksszel. Felmelegítjük, majd a
tűzről levéve az átszitált porcukorhoz öntjük, és kemény masszává gyúrjuk.
Kézzel kis rudakat formálunk belőle, egyik végét tojásfehérjébe mártjuk,
betekerjük sztaniolpapírral, szabad végét pedig mákszembe hempergetjük.
Szobahőmérsékleten megszárítjuk, majd levesszük róla a sztaniolpapírt.
Mézes diókrém
Hozzávalók: 8 dkg méz, 12 dkg vaj, 12 dkg dió, 1 tojássárgája, 8 dkg porcukor, fél tasak vaníliás cukor. Keverőedénybe tesszük a vajat, a cukrot és a

tojássárgáját, majd habverővel felverjük. Hozzáadjuk a darált diót, belecsorgatjuk a mézet, és világos, habos krémet keverünk belőle. Felhasználható:
tortákba tölteléknek, lehűtve krémnek, illetve bevonó masszának is.
Mézes aprósütemény
Hozzávalók: 1 dl méz, 15 dkg liszt, 12 dkg porcukor, 2 tojássárgája, 1 dl
tejföl, késhegynyi szalalkáli, 8 dkg vaj, 1 tojásfehérje, 8 dkg dió, reszelt citromhéj, vegyes gyümölcsdzsem. A mézet keverőedénybe helyezzük, hozzáadjuk a tojássárgákat, a porcukrot, a lágy vajat, a szalalkálit és a tejfölt.
Megszórjuk a reszelt citromhéjjal, majd fakanállal habosra keverjük. Hozzátesszük a lisztet, majd gyúródeszkára borítjuk, és puha tésztát gyúrunk
belőle. Fél centi vastagra nyújtjuk, és különböző formákat szaggatunk belőle. Kikent tepsibe helyezzük és bekenjük tojásfehérjével, majd negyedre
vágott dióval díszítjük. A tepsiben egy órát hagyjuk állni. A sütőt 240 °C-ra
hevítjük, és belerakjuk a tepsit. Amikor a tészta felemelkedett, 180 fokra
visszavesszük a hőt, és rózsaszínűre sütjük. Kihűlve kettesével megkenjük
a gyümölcsdzsemmel és összeragasztjuk. Hosszú ideig tárolható.
Dióval töltött mézes sütemény
Hozzávalók: 30 dkg méz, 30 dkg liszt, 25 dkg vaj, 4 tojás, 20 dkg barackdzsem, 0,5 dl rum, ánizs, 20 dkg dió, sütőpor. A vajat és a mézet felolvasztjuk, beletesszük a darált dió felét, a tojásokat, az ánizst, majd habosra
keverjük. A lisztet elkeverjük a sütőporral, majd a mézes masszába dolgozzuk. A maradék diót megpirítjuk, hozzáadjuk a rumot és a dzsemet, majd
jól kikeverjük. Egy fóliával kibélelt formába tesszük a massza felét, bekenjük a rumos dzsemmel, betakarjuk a massza másik felével, és középmeleg
sütőben készre sütjük. Kiborítjuk a formából, megkenjük glazúrral, amibe
1 evőkanál rumot keverünk. Háromszög alakúra vágva kínáljuk.
Gyümölcsös mézeskalács
Hozzávalók: 25 dkg méz, 15 dkg porcukor, 10 dkg vaj, 40 dkg liszt, fél
tasak sütőpor, 15 dkg darált dió, 10 dkg mazsola, 10 dkg cukrozott gyümölcs, őrölt fahéj, 5 tojás, ánizs, őrölt szegfűszeg. A glazúrhoz 15 dkg
porcukor, 4 tojásfehérje, 1 evőkanál rum. A vajat, a mézet és a cukrot keverőtálba tesszük, majd folyamatosan kavargatva gőz felett felolvasztjuk.
Egyenként beleütjük a tojásokat, és habosra keverjük. A gyümölcsöket
apróra daraboljuk, és a tésztához adjuk. Fokozatosan hozzáadjuk a lisztet
és a sütőport, és simára keverjük. A tésztát kikent, kilisztezett kalácsformába öntjük. A sütőt 240 °C-ra hevítjük, és a formát belehelyezzük. Amikor a tészta felemelkedett, 180 °C-ra visszavesszük a hőt, és a tésztát megsütjük. Közben a tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd lassan hozzákeverjük a porcukrot és a rumot. A megsült kalácsot kiborítjuk a formából, és megkenjük a rumos glazúrral.
Narancsos sütemény
Hozzávalók: 1 csésze vaj, 2 tojás, 2 ek. friss narancslé, 2 csésze finom
kiőrlésű liszt, 3 tk. szódabikarbóna, 1 csésze méz, 1 csésze tej, 1-1/2 tk.
reszelt narancs héja, 1 tk. só. Helyezzük a vajat nagy tálba, keverőgéppel
verjük krémesre, folyamatosan keverjük, miközben a mézet adjuk hozzá.
Rakjuk bele a tojásokat egyesével, mindig jól keverjük fel! Külön a tejet, a
narancslevet és a narancshéjat is keverjük össze. A száraz hozzávalókat
szintén külön tálban elegyítsük. Majd váltakozva a krémes és a tejes hozzávalókat dolgozzuk össze, melynek végén adjuk hozzá a szódabikarbónás
lisztet, és az egészet jól dolgozzuk össze. Vajazzuk ki a tepsit, rakjuk bele a
tésztát, és 350 fokos sütőben 25-30 percig süssük. Jó étvágyat hozzá!
Ajándékozzon Ön is viaszgyertyát, aszalt gyümölcsöt, magvas mézet díszcsomagolásban szeretteinek! Az Átrium Üzletház Drogériájában kaphatóak méhészeti termékeink több kiszerelésben! Kóstolja
meg őket és fogyassza egészséggel! A dömsödi karácsonyi vásáron is keressenek bennünket! Békés Ünnepet és Boldog Új Évet Kívánok!
Üdvözlettel és tisztelettel:
Ágfalviné Csernus Rita (őstermelő méhész)
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
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Október – november hónap

Szeptemberi cikkem óta 2 riasztást kaptunk, 2012-10-08-án 14 óra 40
perc körül, amely viszont kiemeltnek minősült, mivel a művelődési házhoz kellett menni. Éppen délutáni foglalkozást tartottak az emeleten az iskolásoknak, és a földszinten meg tüdőszűrés folyt abban az időpontban. A
lángok az épület körfolyosóján egy a ruhák tárolására ideiglenesen kialakított részen okoztak kárt. A helyszínre érkezésünkkor már tűz nem volt,
mert az ott dolgozók porral oltók segítségével eloltották. Az épületet átvizsgáltuk a ráckevei és a szigetszentmiklósi kollegákkal közösen, de szerencsére a gyors dolgozói észlelés és oltás miatt nem terjedt a tűz át az
épületre. Kiérkezésünkkor az épület kiürítése már megkezdődött, az iskolások már az udvaron voltak, csak a tüdőszűrésre érkezetteket kellett felkérni az épület elhagyására, kb. 100 fő volt az egész objektumban.

A szénmonoxid-mérgezésre jellemző tünetek:
– Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, szédülés, hányinger, tüsszentés,
– Közepes mérgezés: erős fejfájás, erős szédülés, felgyorsult szívdobogás,
– Erős mérgezés: nehéz levegővétel, ájulás, súlyos esetben halál.

Ezzel kapcsolatos balesetek és tűzesetek megelőzhetőek:
– ha a fűtésre használt készülékeket évente egyszer a fűtés megkezdése
előtt szakemberrel átvizsgáltatjuk,
– ha a kéményünk állapotát is rendszeresen ellenőriztetjük,
– ha kérünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkre (konvektor, gázkazán, gázbojler),
– ha nem rakunk vagy tárolunk semmilyen tűzveszélyes dolgot a kazán
körül,
– ha a kandalló közvetlen közelében nem szárítunk ruhát és nem tárolunk
gyúlékony dolgokat,
– ha a lakásunkat felszereljük füst- és szénmonoxid-érzékelővel.
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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: Pongrácz József Dömsöd ÖTE

A tűzesetet a hatóságok vizsgálták, mert nem volt kizárható a szándékosság. Az épületben nem keletkezett kár, de az ott lévő ruhákban igen.
2012-11-26-án Dömsöd Gesztenye sorra kaptunk riasztást egy a KisDunába csúszott gépkocsihoz. A helyszínen egy Peugeot Boxer zárt kisfurgon volt belecsúszva a Duna ezen szakaszába. A kocsit drótkötél és az
IFA szer segítségével a partra vontattuk és a tulajdonosának átadtuk. Személyi sérülés ebben az esetben sem történt.
Ismét itt vannak a hideg őszi-téli napok, és elkezdődik a fűtési szezon.
Ilyenkor sajnos rendszeresek az ebből adódó tűzesetek és szénmonoxidmérgezések. Néhány gondolat a megelőzéshez.

Köszönjük!

Nagyon szépen KÖSZÖNJÜK Ács Balázs úrnak a támogatását, ezt a
felajánlást is működési költségeink fedezésére fogjuk felhasználni!
Egyesület Vezetősége

Dömsödre vonuló tűzoltóságok elérhetőségei:
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

KÖZLEMÉNY

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ) Elnöksége értesíti
a tisztelt horgászokat, hogy a Makádi tógazdaságból a teljes halállomány
forgalmi korlátozása miatt haltelepítés nem történt. E rendkívüli helyzetben az RDHSZ Elnöksége az elmaradt haltelepítések miatt az általános
horgászati tilalmat feloldotta, majd rendkívüli napirendi pontban tárgyalta a vállalt haltelepítési tervének teljesíthetőségét.
Az Elnökség úgy határozott, hogy a Szövetség pénzügyi stabilitásának megtartásával, a dunaági horgászok érdekének védelmében, még
november hónapban 60.000 kg egészséges, szép pikkelyes pontyot vásárolt az Aranyponty Halászati Zrt-től.

Az őszi halvásárlások tették lehetővé az éves halgazdálkodási terv teljesítését.
Mindezek alapján a következőképpen alakultak a Szövetség 2012. évi
pontytelepítései:
Tavasszal háromnyaras
33 315 kg
Nyáron háromnyaras
21 165 kg
Ősszel kétnyaras
65 165 kg
Ősszel háromnyaras
43 205 kg
Összesen
162 850 kg
Ráckeve, 2012. november 30.
RDHSZ Elnöksége
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Keresztény élet

„Feltündökölt szép
hajnalunk, vidám szívek
repesnek itt, hűséges
hang kiáltja már a jó
hírt: üdvünk napja kél.”
(adventi himnusz)

Az ADVENT (Adventus Domini – az Úr
eljövetele) karácsony előkészületi időszaka,
amely négy hétből áll. December 25-től viszszaszámolva a negyedik vasárnapon veszi
kezdetét, ez idén december másodikára esik.
Advent első vasárnapja az új egyházi év kezdete is egyben. Az advent tehát annyit jelent:
várni valakire, aki eljön. Az Egyház tanítása
Jézus hármas eljöveteléről emlékezik meg
ebben az időszakban. Évszázadok várakozása előzte meg a Megváltó születését. Jézus
ma is eljön kegyelmében hozzánk. Az idők
végén újra visszatér majd, hogy ítéletet tartson. Ezért legyünk készen Krisztus eljövetelére! A mi adventünk a bűnbánat ideje, erre

figyelmeztet a templomban a dísztelen oltár
és a pap lila színű miseruhája.
Karácsonyi készületünk keresztény hagyományokban bővelkedik. Adventi koszorút készítünk fenyőágakból, melyre három lila és egy rózsaszín gyertyát teszünk. Ennek
növekvő fénye Jézusnak, a „világ világosságának” érkezésére irányítja figyelmünket.
Luca napján (december 13.) búzát ültetünk,
melynek sarja a karácsonyfa alatt jelzi az új
élet kezdetét. Szép magyar adventi szokás,
hogy hajnali misén (rorate) veszünk részt,
így hangolódunk lelkileg az előttünk álló
napra és az ünnepre. Adventi estéken betlehemesek járják a házakat, hogy mindenhová
eljusson a kis Jézus születésének örömhíre, s
ezáltal őseink időtlen értékei jelenjenek meg.
A „Szállást keres a Szent Család” szokása
megerősíti a családok együvé tartozását, és
arra biztat, hogy befogadjuk az otthonunkba
és a szívünkbe a Gyermeket.
Manapság a hagyományok és a lelki készülődés egyre inkább háttérbe szorul, helyét

XXII. évfolyam 12. szám

átveszi az üzlet, a vásárlás, a tolakodás, a
csillogás. Vajon megvásárolhatjuk-e az igazi
örömöt és boldogságot? Nem üresedik ki ezáltal az ünnep?
Emlékezzünk vissza gyermekkorunk egyszerű karácsonyaira, melyeknek fénye és illata mégis belénk ivódott. Ezt a hangulatot
próbáljuk meg felidézni úgy, hogy a téli estéken gyújtsunk gyertyát, és egy forró tea mellett családunkkal együtt elevenítsük fel a régmúlt eseményeit és Krisztus születésének
örömteli történetét.
Fazekas Gábor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik jelenlétükkel részvétüket fejezték ki

BÖDŐ CSABA

temetésén, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték.
Gyászoló szülei

Önzetlen felajánlások, avagy temetõi kút körkép

Kedves dömsödi lakótársam hívta fel a figyelmem, hogy a katolikus
temetőben készül a harmadik kút.
A helyszínre érkezve már a kapuból megpillantottam a kútverő állványt
és egyéb szerszámokat. Csörgő István és fia, ifj. Csörgő István munkálkodtak a kellemes napsütésben. Kérdésemre, hogy honnan jött az ötlet
és miért volt szükség új kútra, Csörgő István válaszolt:

– A templomból kifelé jövet megütötte a fülem, hogy idősebb asszonyok
arról beszélgetnek, milyen jó lenne, ha a katolikus temetőben lenne egy
másik kút is, nem kellene annyit gyalogolni a ravatalozóig. Ekkor tettem
egy olyan kijelentést, hogy majd én megcsinálom a kutat, és állom annak
anyagi költségeit, így egy komplett, kész kutat adok át, ami le lesz majd
betonozva is. Tavasszal felszerelem, november tájékán meg leszedem, és
ha bármilyen probléma adódna, én azt majd orvosolni fogom.
– És mit szólt ehhez a temető tulajdonosa?
– A tulajdonos a katolikus egyházközség, ezért beszéltem az atyával.
Neki semmilyen kifogása nem volt a kezdeményezés ellen. Egyeztettem az
üzemeltetővel, a polgármesterrel meg a jegyzővel is. Senkinek sem volt

kifogása, jogi akadályokba sem ütközött a kút fúrása. Egy sírhely épp erre
a célra lett kihagyva.
A fiammal közösen szoktunk dolgozni, meg is beszéltük ezt a felajánlást
a katolikus egyház felé.
Örülök, hogy mindenki támogatott ebben az ügyben!

Temetői kútjaink helyzetéről néhány mondatban…:

A nyári aszályos időjárásnak köszönhetően a dömsödi református
temető első kútja is kiapadt. Lakossági kezdeményezésre a kutat
kitakarították és az oldalára nyomófejet szereltek fel. A takarítás során
sajnos nagyon sok olyan tárgy került eltávolításra, ami nem oda való.
Köztük két szovjet típusú lőfegyver, ami a rendőrség részére azonnal
átadásra került. Az alsó kútgyűrűn 1928-as dátum található, ami a kút
építésének idejét őrzi.
A református temető belső kútjára már a tavalyi esztendőben nyomófej
került, megkönnyítve ezzel a víz felszínre emelését. Ennek kivitelezése
szintén önzetlen adományozás
folytán valósult meg.
A dabi temetőben három
kút működik. Közülük egy
kerekes kút, egy kútfejes, egy
pedig ártézi. Ezeket a temető
üzemeltetője tartja karban. A
kannatartó állvány adományból létesült. A sírkert gondozásakor olykor nagy segítséget jelent, ha van kéznél
vizeskanna.
Köszönet minden önzetlen
felajánlásért, adományért és
elvégzett munkáért, mely a
közjó javát szolgálja!
Fotó: Kővári
-V.I.-
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Szeretettel hívjuk és
várjuk Testvéreinket
ünnepi alkalmainkra!
Dabi református egyházközség

Dec. 24-én (hétfőn) du. 16 órakor
gyermekkarácsony, szentesti istentisztelet
Dec. 25-26-án (kedd-szerdán) de. 9 órakor
istentisztelet és úrvacsoraosztás
Dec. 31-én (hétfőn) du. 18 órakor
óévi istentisztelet
Jan. 1-jén (kedden) de. 9 órakor
újévi istentisztelet

Baptista gyülekezet

Dec. 25-én (kedden) de. 10 órakor és
du. 17 órakor
istentisztelet
Dec. 31-én (hétfőn) du. 17 órakor
óévi istentisztelet
Jan. 1-jén (kedden) de. 10 órakor
istentisztelet

Katolikus egyházközség

Dec. 24-én (hétfőn) este 22.30-kor
éjféli szentmise
Dec. 25-26-án (kedden és szerdán) de. 9
órakor
ünnepi szentmise
Jan. 1-jén (kedden) de. 9 órakor
szentmise

Dömsödi református egyházközség

Dec. 23-án (vasárnap) de. 10 órakor
adventi istentisztelet a templomban
Dec. 24-én (hétfőn) du. 3 órakor
karácsonyi istentisztelet a gyermekek szolgálatával a templomban
Dec. 25-én (kedden) de. 10 órakor
úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban; délután: házi úrvacsora – kérés szerint
Dec. 26-án (szerdán) de. 10 órakor
úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban
Dec. 30-án (vasárnap) de. 10 órakor
istentisztelet a templomban
Dec. 31-én (hétfőn) du. 3 órakor
óévi istentisztelet a gyülekezeti házban
Jan. 1-jén (kedden) de. 10 órakor
újévi istentisztelet a templomban

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

Tel.: 06-24-519-720
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Anya köny vi hí rek
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Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lapzárta: december 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: január eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők: Bencze István, Budai Ignácné, Csikós Lászlóné, Habaczellerné Juhász
Judit, Köntös Ágnes, Orbánné Kiss Judit,
Richter Gyuláné, Szabó Andrea, Szabó Péter,
Tóth István, Varsányi Antal
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Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

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

(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: 06/24-385-342

Háziorvosi rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103,
06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
Szabadságát tölti a két ünnep között, illetve
jan. 2-án. Helyettesíti dr. Rókusfalvy Sylvia
saját rendelőjében, saját rendelési idejében.
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 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.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
Szabadságát tölti dec. 12-13-14-én. Helyettesíti dr. Szőnyi Alíz saját rendelőjében, saját
rendelési idejében.
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
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.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig,
hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

Fotó: Guba Anita

Nyílt nap a Gyerekházban

Cikk a 12-13. oldalon.

Fotó: Vass

