
Karácsony felé közeledve az önkormányzatokat a következő év költ-
ségvetésének koncepciója foglalkoztatja. Bennünket is. Az Országgyűlés
még nem fogadta el a 2010. évi költségvetést, így a végleges számokkal
még nem tervezhetünk. Azt viszont már most is kijelenthetjük, hogy a kö-
vetkező esztendőben lényegesen kevesebb központi forrás áll rendelke-
zésünkre feladataink ellátására. A normatív támogatások drasztikus elvo-
nását némiképp ellensúlyozza a járulékcsökkenés, de sajnos nem egyen-
líti ki. Ez a tény arra kényszerít bennünket, hogy már most felhívjuk az
intézményvezetők figyelmét az eddigieknél is takarékosabb működésre.
A költségvetés konkrét megalkotásakor fog kiderülni az, hogy hány szá-
zalékkal kevesebb pénzeszközzel gazdálkodhatnak az intézményeink jö-
vőre, mint tehették ezt 2009-ben. Persze jó lenne a saját bevételeinket oly
mértékben növelni, hogy kompenzálni tudnánk az állami támogatás
csökkenését. Ennek realitása – sajnos – egyenlő a nullával, inkább a saját
bevételek csökkenésével számolunk. Mivel az iparűzési adót a következő
évtől az APEH szedi be, és csak utólag utalják az önkormányzatoknak,
így ez likviditási gondot is jelent majd számunkra. Ezért is kellett meg-
emelnünk folyószámlahitelünk összegét.

A költségvetési koncepcióban jelentős helyet foglal el a beruházások,
felújítások fejezet. A finanszírozási gondokat, tendenciákat látva jó szív-
vel reálisan tervezni nem lehet, így aztán csak az óhajainkról, az álmaink-
ról tudok beszélni. Hogy aztán ezekből az álmokból valójában mi is fog
megvalósulni, azt biztosan már csak a jövő év végén láthatjuk. No de néz-
zük ezeket!
– A vízhálózat fejlesztése, a vízminőség javítása, a víztározó kapacitás

növelése, megújítása a következő évek egyik legfontosabb feladata. A
pályázatunk kész, várunk az első fordulós döntésre.

– A Gróf Széchenyi István Általános Iskola központi épületének felújítá-
sa – azon belül is a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése – évekre
már nem odázható el. Egy új épületszárny építésére a tervek készen
vannak, várjuk a megfelelő pályázatot (2013 előtt nem várható).

– A dabi óvoda épületének rekonstrukciója, bővítése. Ezt csak pályázat
segítségével tudnánk megvalósítani.

– Az OMK fűtésének korszerűsítése, akadálymentesítése és más műszaki
tartalom növelése IKSZT pályázat segítségével (bírálat alatt).

– A Petőfi utcai Petrovics-ház felújítása pályázati pénzből (elnyert támo-
gatás).

– Játszótér építése a Széchenyi utcában (elnyert támogatás).
– A Hajós-kastély felújítása csak pályázati pénzből.
– A mozi felújítása csak pályázati pénzből.
– A csónakház felújítása csak pályázati pénzből.
– A polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó épületek részleges felújítása.
– Útfelújítási pályázatok (Wesselényi utca, Hold utca, Nap utca, Sző-

lők útja).
– A 2008-ban és 2009-ben elhalasztott dabi buszmegálló átépítése.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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– A Ren de zé si terv ké szí té se, be fe je zé se.
– A Kos suth L. ut ca és a Rá kó czi ut ca ke -

resz te ző dé sé nek ki ala kí tá sa.
– A Kos suth L. ut ca pá rat lan ol da lán a jár da

át ra ká sa, ez zel pár hu za mo san egy da rab
busz vá ró te le pí té se az észa ki meg ál ló hoz.

– A Kos suth L. ut ca – Sza bad ság ut ca sar kán
lé vő park to vább épí té se.

– A ré gi pi ac tér, és a gáz cse re te lep hely ze té -
nek ren de zé se.

– Az RSD pro jekt ke re tén be lül ren dez ni
kell a ma gán kéz ben lé vő utak tu laj don jo -
gát. 

– A te le pü lé sün ket be mu ta tó ki ad vány, tér -
kép és tá jé koz ta tó táb lák el ké szí té se (be -
nyúj tott pá lyá zat).

– A te le pü lé sünk csa pa dék víz-el ve ze té sé nek
fo lya ma tos kar ban tar tá sa.

– A strand át jár ha tó sá gá nak meg va ló su lá sa
ese tén az ez zel já ró já ru lé kos költ sé gek
ter ve zé se.

– A hi va tal kör nyé ké nek tér kö ve zé se a
temp lomfel újí tás sal pár hu za mo san.

– A köz vi lá gí tás eset le ges bő ví té se. 
– Leg alább négy tér fi gye lő ka me ra fel sze re -

lé se, a mű sza ki hát tér meg te rem té se.
– A hi va tal ud va rán lé vő la kás fel újí tá sa a

köz mun ka prog ram, il let ve a vá ros gaz dál -
ko dá si cso port irá nyí tói szá má ra.

– Ut ca névtáb lák, tá jé koz ta tó táb lák pót lá sa
és cse ré je.
El ső rá né zés ből is lát szik, hogy ezek nek

az ál mok nak a fi nan szí ro zá sa né hány mil li -
árd fo rint ba ke rül ne. Jö vő re ne künk csak tö -
re dé ke áll majd ren del ke zé sünk re, így to -
vább ra is a si ke res pá lyá za tok ban bíz ha tunk.
A kép vi se lő-tes tü let tel, a köz vet len mun ka -
tár sa im mal az el kö vet ke ző hó na pok ban is
eze ken a fel ada to kon fo gunk dol goz ni.

Im már ne gye dik al ka lom mal nyit hat tam
meg a Dömsödi Mű vé sze ti Na po kat. A nyi tó
hang ver se nyen jól eső ér zés sel nyug táz hat -
tam, hogy a ne héz sé gek el le né re tö ret len a
gyer me ke ink fej lő dé se. Ér de mes erő fe szí té -
se ket ten nünk en nek a nem kö te le ző fel ada -
tunk nak a to vább vi te lé re. Gra tu lá lok a di á -
kok nak, és ter mé sze te sen a fel ké szí tő tan tes -
tü let nek is.

Tisz te let tel kö szö nöm a Fá ra há zas pár nak
azt az ön zet len se gít sé get, ame lyet az el múlt
he tek ben nyúj tot tak jó né hány rá szo ru ló
dömsödi csa lád nak. Öröm ilyen eset ről ír ni.

Be fe je zé sül – a kép vi se lőtár sa im és a ma -
gam ne vé ben – ál dott, bé kés ün ne pe ket kí -
vá nok min den dömsödi la kó tár sunk nak! Kí -
vá nom, hogy min den ki sze re tet tel kö rül ölel -
ve pi hen je ki a mö göt tünk ha gyott év fá ra -
dal ma it, hogy az tán fel töl tőd ve áll junk a
2010-es év ki hí vá sai elé. Kö szö nöm va la -
men  nyi ük nek azt a se gít sé get, amel  lyel ere -
jük höz mér ten tá mo gat ták erő fe szí té se in ket,
és meg kön  nyí tet ték munkánkat.

Bencze Ist ván

2 XIX.  évfolyam  12.  szám

Szü let tek:
Stasinski Tamás – Stiasny-Nemoda Anna

HANNA MÁRIA
Bokor László – Füki Zsanett Anita

LEVENTE LÁSZLÓ
Slezák Zoltán – Mucsi Melinda

TÍMEA PETRA

Házasságot kötöttek:
Szabó András – Parlag Brigitta

Gábor Tamás Zoltán – Czaniga Annamária

El huny tak:
Farkas Istvánné Mendi Margit 66 éves
Katona Bálintné Mohácsi Julianna 90 éves
Turu Eszter 59 éves
Bangó Bálintné Végh Etelka 78 éves
Cser Illés 83 éves
Jónás Lászlóné Rajkó Mária 81 éves

Anya köny vi hí rek

HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve. 
Dömsöd, Zrinyi u. 8/b.
Tel.: (24) 435-103, 20/432-1033

A helyettesítés rendje:

II. körzet: 
Dr. Tóth István 
József Attila u. 8. 
Tel.: (24) 435-137, 30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig

csütörtök: 16.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a. 
Tel.: (24) 436-180, 30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig

kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153, 20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc 
Szabadság út 42. Tel.: (24) 434-998 
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

A Ma gyar Ko ro na
Gyógy    szer tár
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig: 7.30 – 18.30 
Szom ba ton: 7.30 – 12.00 

Tel.: 06-24-519-720

Ál lat or vo si ügye let
2009. december 5-6.

Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2009. december 12-13.
Dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-961-1694

2009. december 19-20.
Dr. Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2009. december 24-25.
Dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2009. december 26-27.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

2009. december 31. – január 1.
Dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2009. január 2-3.
Dr. Vona Viktor

Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

Háziorvosi ügyelet
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

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 14.00-ig
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te 2009.
no vem ber ben két al ka lom mal ülé se zett.

2009. no vem ber 9-én rend kí vü li ülést tar tott, ahol az aláb bi na pi -
ren de ket tár gyal ta:

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

161/2009. (XI. 9.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ülés na pi -

rend jét az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:
1.) A „Szü ret ut ca – Dabi krt. és Zrí nyi ut ca felújítása” című köz be szer -

zé si el já rás nyer te sé nek ki vá lasz tá sa 
2.) A 2010. évi szú nyog gyé rí tés
3.) Ivó víz mi nő ségja ví tá sa ér de ké ben pá lyá zat be nyúj tá sa 
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1.) A „Szü ret ut ca – Dabi krt. és Zrí nyi ut ca felújítása” című köz be -
szer zé si el já rás nyer te sé nek ki vá lasz tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

162/2009. (XI. 9.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te, mint aján lat -

ké rő (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.) „Szü ret ut ca – Dabi krt. és Zrí nyi ut ca
fel újí tá sa” tárgy ban le foly ta tott K.É.-21020/2009. sz. egy sze rű köz be szer -
zé si el já rás ban a Bí rá ló Bi zott ság az aján lat te vőn ként  és rész szem pont ok -
ként ki dol go zott, a dön tés-elő ké szí té se jegy ző könyv ben rész le te sen meg -
je lölt és ki fej tett in do kok alap ján meg ál la pí tot ta, hogy az ös  szes sé gé ben
leg elő nyö sebb aján la tot az I. rész (Szü ret u., Dabi krt.) vo nat ko zá sá ban a
SOL TÚT Kft. (6320 Solt, Kecs ke mé ti út 34.) ad ta, brut tó 12.000.000 Ft
ér ték ben, míg a II. rész (Zrí nyi ut ca) vo nat ko zá sá ban a VITÉP’ 95 Kft.
(2319 Szigetújfalu, Fő ut ca 1/a) ad ta, brut tó 7.954.500 Ft ér ték ben.

A kép vi se lő-tes tü let a Bí rá ló Bi zott ság ja vas la ta alap ján az I. rész vo -
nat ko zá sá ban a SOL TÚT Kft.-t, míg a II. rész vo nat ko zá sá ban VITÉP’ 95
Kft.-t nyil vá nít ja nyer tes nek.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert az el -
já rás nyer te sé vel kö ten dő vál lal ko zá si szer ző dés alá írá sá ra.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let, pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal, szer ző dés alá írá sá ra 2009. no vem ber 16-ig

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

163/2009. (XI. 9.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Ber csé nyi

ut ca bur ko la tát fel kí ván ja újí ta ni, ha az Ön kor mány zat ál tal be ru há zá sa i -
nak fi nan szí ro zásá hoz fel vett hi tel ös  sze ge ezt le he tő vé te szi.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: fo lya ma tos

2.) A 2010. évi szú nyog gyé rí tés
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -
za tot:

164/2009. (XI. 9.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a 2010. évi

szú nyog gyé rí tést a Csepel-Sziget és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti
Tár su lás sal kö zö sen ké mi ai gyé rí tés mód sze ré vel kí ván ja meg va ló sí ta ni
az aláb bi te rü le ti ada tok sze rint:

– lé gi ir tás 500 ha
– föl di ir tás 50 ha.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a pol gár mes tert a pénz ügyi kö te le -

zett ség vál la lás ra vo nat ko zó nyi lat ko zat ki adá sá ra, a föl di és lé gi irtásra
vo nat ko zó te rü le ti ada tok köz lé sé re.

Fe le lős: pol gár mes ter 
Ha tár idő: azon nal

3.) Ivó víz mi nő ségja ví tá sa ér de ké ben pá lyá zat be nyúj tá sa 
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

165/2009. (XI. 9.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a 41/2009.

(III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat alap ján pá lyá za tot nyújt be a Köz sé gi Víz -
mű ál tal szol gál ta tott ivó víz mi nő sé gé nek meg óvá sa és ja ví tá sa ér de ké -
ben és  a víz ke ze lés meg va ló sí tá sá ra. A KEOP-1.3.0 szá mú két for du lós
konst ruk ci ós pá lyá zat  elő ké szí té sé nek (el ső for du ló KEOP-7.1.3.0)  ön -
ré szét az az 15%-át, va la mint a meg va ló sí tás ön ré szét az az  10% -át a kép -
vi se lő-tes tü let sa ját erő ként a költ ség ve té sé ből biz to sít ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

A kép vi se lő-tes tü let 2009. no vem ber 25. nap ján meg tar tott ren des
ülé sén az aláb bi na pi ren de ket tár gyal ta, il let ve  dön té se ket hoz ta.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

166/2009. (XI. 25.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ülés na pi -

rend jét az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:
1) Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
2) Be szá mo ló a két ülés kö zöt ti idő szak ese mé nye i ről
3) Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat gaz dál ko dá sá ról, költ ség ve tés ének 3

éves tel je sí té sé ről 
4) A 2010. évi költ ség ve té si kon cep ció 
5) Fo lyó szám la hi tel szer ző dés meg hosszab bí tá sa
6) Az ivó víz köz mű há ló zat fej lesz té sé ről és a csat la ko zás sza bá lya i ról

szó ló 6/2004. (VII. 1.) ren de let mó do sí tá sa
7) A Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé sek Szenny víz csa tor na és Tisz tí -

tó mű Tu laj don kö zös ség lé te sí té sé ről szó ló tár su lá si meg ál la po dás és
ala pí tó ok irat jó vá ha gyá sa

8) Pá lyá zat be nyúj tá sa a TÁMOP 6.1.2/A pá lyá zat ra
9) Tá jé koz ta tó a Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ösz tön díjpá lyá zat ered -

mé nyé ről (zárt ülé sen)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009. NOVEMBER2009. NOVEMBER
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10) Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel leb be zés el bí rá lá sa (zárt
ülé sen)

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1. Je len tés  a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

167/2009. (XI. 25.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról szó ló tá jé koz -
ta tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa a két ülés kö zött el telt idő szak ese -
mé nye i ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

168/2009. (XI. 25.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter két ülés kö zött el telt idő szak ban tett in téz ke dé se i ről szó ló
tá jé koz ta tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

3. Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi gaz dál -
ko dá sá nak 3  éves hely ze té ről

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

169/2009. (XI. 25.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te fi gye lem be

vé ve Dr. Schmidt Gé za szak ér tői vé le mé nyét és a Gaz da sá gi Bi zott ság ja -
vas la tát, az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi költ ség ve té si gaz dál -
ko dá sá nak 3 éves tel je sí té sé ről szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

4.) A 2010. évi költ ség ve té si kon cep ció
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

170/2009. (XI. 25.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te fi gye lem be

vé ve Dr. Schmidt Gé za szak ér tői vé le mé nyét és a Gaz da sá gi Bi zott ság ja -
vas la tát, az ön kor mány zat 2010. évi költ ség ve té si kon cep ci ó ját el fo gad ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

5.) Fo lyó szám la hi tel szer ző dés meg hos  szab bí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

171/2009. (XI. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te 45.000.000

Ft, az az negy ven öt mil lió fo rint fo lyó szám la hi tel OTP Bank Nyrt.-től tör -
té nő fel vé te lé ről dön tött.

A hi tel fu tam ide jét 2009. de cem ber 4-től  2010. de cem ber 3-ig ha tá -
roz za meg.

A hi tel és já ru lé kai vis  sza fi ze té sé nek biz to sí té ká ul az ön kor mány zat
költ ség ve té si be vé te le it, ezen be lül a sa ját be vé te le ket ajánl ja fel, kü lö nös
te kin tet tel a he lyi adó be vé te lek re.

Az ön kor mány zat, mint zá log kö te le zett hoz zá já rul ah hoz, hogy a tu laj -
do ná ban lé vő dömsödi 204 hrsz-ú, Dömsöd, Középső-Dunapart cí mű
sport te lep meg ne ve zé sű for ga lom ké pes in gat la nán 45.000.000 Ft hi tel és
já ru lé kai ere jé ig az Or szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res ke del mi Bank Nyrt.
szá má ra  elsőhelyi jel zá log jo got ala pít sa nak. A kép vi se lő-tes tü let ki je len -
ti, hogy a fent meg je lölt in gat lan for ga lom ké pes, fe let te kor lát la nul ren -
del ke zik, és sza va tol ja az in gat lan kár-, per- és te her men tes sé gét.

Az ön kor mány zat kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a hi telvis  sza fi ze tés
idő tar ta ma alatt a kért hi telt és já ru lé ka it a fu tam idő éve i ben – a fel hal mo -
zá si és tő ke jel le gű ki adá so kat meg elő ző en – a költ ség ve té sé be be ter ve zi
és jó vá hagy ja, il let ve költ ség ve té si elő i rány zat mó do sí tá sai so rán fi gye -
lem be ve szi.

A kép vi se lő-tes tü let nyi lat ko zik ar ról, hogy a más meg lé vő  hi te lek ből,
ke zes ség vál la lás ok ból és az igé nyelt hi tel ből adó dó éves kö te le zett sé ge it
fi gye lem be vé ve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kor lá to zás alá.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert és dr.
Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy a fen ti hi tel re vo nat ko zó an az OTP Bank
Nyrt.-nél el jár jon, az ügy let egyéb fel tét ele i ben meg ál la pod jon, a hi tel -
szer ző dést és egyi de jű leg a hi vat ko zott in gat lan ra a zá log szer ző dést alá ír -
ja az Ön kor mány zat kép vi se le té ben, va la mint a Föld hi va tal nál a jel zá log -
jog be jegy zé se ér de ké ben a szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 11 igen és egy nem sza va zat tal meg hoz ta a kö vet -

ke ző ha tá ro za tot:

172/2009. (XI. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te 171/2009.

(XI. 25.) Kt.számú ha tá ro za tá val 45.000.000 Ft, az az negy ven öt mil lió fo -
rint fo lyó szám la hi tel OTP Bank Nyrt.-től tör té nő fel vé te lé ről dön tött.

Az ön kor mány zat, mint zá log kö te le zett hoz zá já rul ah hoz, hogy amen-
nyi ben a  tu laj do ná ban lé vő dömsödi 204 hrsz-ú, Dömsöd, Középső-
Dunapart cí mű sport te lep meg ne ve zé sű for ga lom ké pes in gat la na nem
nyújt meg fe le lő hi tel biz to sí té ki fe de ze tet, ab ban az eset ben az ön kor -
mány zat tu laj do ná ban lé vő 713 hrsz-ú, Dömsöd, Sza bad ság út 48. szám
alat ti Ha jós kú ria in gat la non 45.000.000 Ft hi tel és já ru lé kai ere jé ig az Or -
szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res ke del mi Bank Nyrt. szá má ra elsőhelyi
jel zá log jo got ala pít sa nak. A kép vi se lő-tes tü let ki je len ti, hogy a fent meg -
je lölt in gat lan for ga lom ké pes, fe let te kor lát la nul ren del ke zik, és sza va tol -
ja az in gat lan kár-, per- és te her men tes sé gét.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert és dr.
Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy a fen ti hi tel re vo nat ko zó an az OTP Bank
Nyrt.-nél el jár jon, az ügy let egyéb fel tét ele i ben meg ál la pod jon, a hi tel -
szer ző dést és egyi de jű leg a hi vat ko zott in gat lan ra a zá log szer ző dést alá ír -
ja az Ön kor mány zat kép vi se le té ben, va la mint a Föld hi va tal nál a jel zá log -
jog be jegy zé se ér de ké ben a szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye.

A 171/2009. (XI. 25.) Kt. számú ha tá ro zat egye bek ben vál to zat la nul
ér vé nyes.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

6.) Az ivó víz köz mű há ló zat fej lesz té sé ről és a csat la ko zás sza bá lya -
i ról szó ló 6/2004. (VII. 1.) ren de let mó do sí tá sa
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(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta a kö vet ke ző

ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
15/2009. (XI. 30.) ren de le te

Az ivó víz köz mű há ló zat fej lesz té sé ről és a csat la ko zás sza bá lya i ról
szó ló 6/2004. (VII. 1.) ren de let mó do sí tá sá ról.

A ren de let ki hir de té sé nek nap ja: 2009. no vem ber 30.
A ren de let ha tály balé pé sé nek nap ja: 2009. no vem ber 30.

A ren de let-mó do sí tás ér tel mé ben 2009. no vem ber 30-tól az új ivó víz
köz mű há ló zat ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás mér té ke in gat la non ként 117.000
Ft+ÁFA; mely a már ki épí tett köz mű re tör té nő csat la ko zás ese tén 33.500
Ft+ÁFA. A köz mű há ló zat ra tör té nő rá kö tés dí ja ha a törzs há ló zat és az in -
gat la non ki ala kí tott mé rő hely kö zöt ti tá vol ság a 10 mé tert nem ha lad ja
meg, 25.000 Ft+ÁFA, min den to váb bi mé te ren ként 600 Ft+ÁFA. 

7.) A Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé sek Szenny víz csa tor na és
Tisz tí tó mű Tu laj don kö zös ség lé te sí té sé ről szó ló tár su lá si meg ál la po -
dás és ala pí tó ok irat jó vá ha gyá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

173/2009. (XI. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te a Rác -

ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé sek Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu -
laj don kö zös ség Tár su lá si Meg ál la po dá sá nak mel lék let sze rin ti mó do sí tá -
sát an nak egy sé ges szer ke zet be fog la lá sá val el fo gad ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a Tár -
su lá si Meg ál la po dás alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

174/2009. (XI. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
1. Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te rög zí -

ti, hogy Apaj, Dömsöd, Lórév, Makád, Rác ke ve és Szi get be cse te le pü lé si
ön kor mány zat ok az ál ta luk kö tött Tár su lá si meg ál la po dás alap ján a he lyi
ön kor mány zat ok tár su lá sa i ról és együtt mű kö dé sé ről szó ló 1997. évi
CXXXV. tör vény (Ttv) 16-18. §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint 2010. ja -
nu ár 1-jei ha tál  lyal önál ló jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke ző költ ség ve té si
szer vet hoz nak lét re.

A költ ség ve té si szerv leg fon to sabb ada tai: 
A költ ség ve té si szerv ne ve: Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé sek

szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu laj don kö zös ség
A költ ség ve té si szerv szék he lye: 2300 Rác ke ve, Szent Ist ván tér 4.
A költ ség ve té si szerv tí pus sze rin ti be so ro lá sa: önál ló an mű kö dő köz -

ha tal mi költ ség ve té si szerv 
A költ ség ve té si szerv jog ál lá sa: önál ló jo gi sze mély
A költ ség ve té si szerv te vé keny sé gi kö re: a hul la dék gaz dál ko dás ról

szó ló 2000. évi XLIII. tör vény 21. § (3) b, c. pont já ban meg ha tá ro zott kö -
te le ző ön kor mány za ti hul la dék gaz dál ko dá si fel ada tok el lá tá sa:

A költ ség ve té si szerv ala pí tói: Apaj, Dömsöd, Lórév, Makád, Rác ke ve,
Szi get be cse.

2. A kép vi se lő-tes tü let az 1. pont ban meg ha tá ro zott költ ség ve té si szerv
Ala pí tó Ok ira tát a mel lék let sze rint el fo gad ja.

Fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál a nyil ván tar tás ba vé tel lel kap cso la tos in téz ke dé se ket te gye
meg.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

8.) Pá lyá zat be nyúj tá sa a TÁMOP 6.1.2/A pá lyá zat ra
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

175/2009. (XI. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te pá lyá za tot

nyújt be a TÁMOP 6.1.2/A kód szá mú pá lyá zat ra, brut tó 10 mil lió fo rint
ös  sze gű tá mo ga tás el nye ré sé re.
A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá za ti tá mo ga tás sal az aláb bi cé lo kat kí ván ja
meg va ló sí ta ni:
– A la kos ság rend sze res test moz gá sát elő se gí tő sza bad idős prog ra mok;
– Lel ki egész ség vé del me/meg őr zé se;
– Élet ve ze té si kom pe ten ci ák és ön gon dos ko dás ké pes sé gé nek fej lesz té se;
– El ső se gély-nyúj tá si és bal eset-meg elő zé si prog ra mok
szer ve zé sét és eh hez kap cso ló dó esz köz be szer zést kí ván meg va ló sí ta ni.

A kép vi se lő-tes tü let tu do má sul ve szi, hogy a prog ram 100%-os tá mo -
ga tott sá gú, ön kor mány za ti sa ját for rást nem igé nyel.

A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá zat ko or di ná lá sá val a HealthTime Egész -
ség fej lesz tő és Ta nács adó Kft.-t (szék he lye: 1045 Bu da pest, Berda Jó zsef
u. 32. VI/37.) bíz za meg.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert a pá lyá zat el -
ké szí té sé re és be nyúj tá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: pá lyá zat be nyúj tá sa 2009. de cem ber 15-ig

9.) Tá jé koz ta tó a Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ösz tön díjpá lyá -
zat ered mé nyé ről (zárt ülé sen)

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

176/2009. (XI. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az Ok ta tá si,

Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság 345/2009. (XI. 17.) OKB ha tá ro za tá -
val egyet ért. A kép vi se lő-tes tü let a Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ösz -
tön díjpá lyá zat ke re té ben 29 pá lyá zó ré szé re „A” tí pu sú és 6 pá lyá zó ré -
szé re „B” tí pu sú ösz tön díj tá mo ga tást nyújt az ön kor mány zat költ ség ve té -
sé ből, ös  sze sen 600.000 Ft ös  szeg ben.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri az Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi -
zott ság el nö két, hogy a pá lyá za ti dön tés köz zé té te lé ről gon dos kod jon.

Fe le lős: Patonai Istvánné
Ha tár idő: azon nal

10) Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel leb be zés el bí rá lá -
sa (zárt ülé sen)

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen sza va zat tal 1 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta

az aláb bi ha tá ro za tot: 177/2009. (XI. 25.) Kt. számú ha tá ro zat

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv sze rin ti ülé sé nek idő -
pont ja 2009. de cem ber 16.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i ről
ké szült jegy ző köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek a
www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon ol vas ha tók. A jegy ző köny vek
ol va sá sá ra a Nagy köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz zá fé rést
biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek meg hí vó it a pol gár mes te ri hi -
va tal hir de tő táb lá ján és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz zé. Az ön -
kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det -
jük ki, és az ön kor mány za ti hon la pon is közzétesszük.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te
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HIR DET MÉNY
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te, az Ok ta tá si, Köz mű ve -
lő dé si és Sport Bi zott ság in dít vá nyá ra a Bur-
sa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ösz tön díj pá lyá -
zat ön kor mány za ti tá mo ga tás ke ret ös  sze gét
129/2009. (IX. 16.) Kt. szá mú ha tá ro za tá val
600.000 Ft-ra emel te.

Dömsöd Nagy köz ség Kép vi se lő-tes tü let é -
nek Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott -
sá ga a Dömsöd Nagy köz ség Kép vi se lő-tes tü -
let ének 18/2000. (XI. 29.) ren de le té ben biz to -
sí tott jog kör ében el jár va el bí rál ta a be nyúj tott
Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ön kor mány -
za ti Ösz tön díj pá lyá za to kat. A bi zott ság dön té -
se alap ján 5 il let ve 10 hó nap ra, ha von ként
ösz tön díj ban ré sze sí ti a pá lyá zó kat.

„A” tí pu sú pá lyá zat:
29 fő át lag ban 2.000 Ft/hó

„B” tí pu sú pá lyá zat:
6  fő át lag ban 1.500 Ft/hó

Dömsöd, 2009. november 18.

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü let ének Ok ta tá si, Köz mű -

ve lő dé si és Sport Bi zott sá ga

Ru ha gyûj tõ kon té ne re ket
he lye zett ki Dömsödön a
Bocskay utcai par ko ló ban

a Vö rös ke reszt

A Ma gyar Vö rös ke reszt Pest Me gyei Szer  -
ve ze te (Szigetszentmiklós) és a GLH Ke res -
ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Iszka szent -
györgy) együtt mű kö dé si meg ál la po dást  kö -
tött a Dömsöd-Apaj Gyer mek jó lé ti és Csa -
lád se gí tő In téz mé nyi Tár su lás sal. A meg ál la -
po dás lé nye ge, hogy  ru ha gyűj tő kon té ne rek
ki he lye zé sé vel kí ván ják a la kos ság nál fel -
gyü lem lett, már nem hasz nált, fe les le ges sé
vált ru ha ne műt gyűj te ni, amit he ti ürí tés sel
el szál lí ta nak, tisz tí ta nak és fel ajánl ják a rá -
szo ru lók ré szé re.

A kon té ne rek he lye: Bocskay úti par ko -
ló, a sze lek tív gyűj tők mel lett.

Kér jük a la kos sá got, hogy kul tu rált mó don
hasz nál ják. Bár mi lyen ru hát, ka bá tot, ci pőt
be le le het dob ni (sze me tet nem!), akár da ra -
bon ként, akár sze me teszsák ban vagy rek lám -
sza tyor ban.

A Gyer mek jó lé ti Szol gá lat et től füg get le -
nül to vább ra is el fo gad fő leg gyer mek ru há -
kat, ci pő ket, já té ko kat, ami ből csü tör tö kön -
ként 10-12 óra kö zött le het vá lo gat ni a Ha -
jós-kas tély ban.

Csen gő di Józsefné mb. szolgálatvezető

LA KOS SÁ GI FÓ RUM
Ifj. He ge dűs Ló ránt és Gerecz At ti la volt a

meg hí vott ven dé ge an nak a la kos sá gi fó -
rum nak, me lyet a Job bik dömsödi szer ve ze -
te hirdetett meg 2009. nov. 17-ére.

Sán ta Ist ván kö szön töt te a ven dé ge ket,
majd is mer tet te a he lyi alap szer ve zet lét re -
jöt té nek kö rül mé nye it.

Ezt kö ve tő en ifj. He ge dűs Ló ránt ref. lel -
kész a meg osz tó jel le gű szol gá lat ról be szélt.
Va jon ki re keszt he tő-e a po li ti ka a min den na -
pi lel ké szi szol gá lat ból?

Gerecz At ti la, a Job bik or szág gyű lé si
kép  vi se lője lölt je is mer tet te párt ja prog ram -
ját. A fó rum vé gén a la ko sok nak le he tő sé ge
nyílt ész re vé te le i ket el mon da ni, il let ve kér -
dé se ket te het tek fel.

-V.I.-

TÁ JÉ KOZ TA TÁS
2009. szep tem ber 18-án meg ala kult a Kö -

zép-ma gyar or szá gi Ipar tes tü le tek Szö vet -
sé ge Köz hasz nú Nonprofit Kft.A nonpro fit
szer ve zet fő cél ja a mi nő sé gi gya kor la ti ok ta -
tás szer ve zé se. Az ala pí tók és a ve lük együtt -
mű kö dő ipar tes tü le tek szol gál ta tá sai bő  vül -
nek és a több anya gi be vé tel mi att a mű kö dé -
si fel tét ele ik biz to sí tot tak lesz nek. 

Szék he lye: 2220 Vecsés, Te le pi út 58.
Cég jegy zék szá ma: 13-09-130357
Adó szá ma: 14848618-2-13
A tár sa ság e-mail cí me:
nonprofit@tisztesipar.hu
A tár sa ság ala pí tó tag jai: Szent end rei

Kis  tér sé gi Ipar tes tü let, Dömsödi Ál ta lá nos
Ipar tes tü let, Gyáli Ipar tes tü let, Vecsési Ipar -
tes tü let, Ipar tes tü le tek Pest Me gyei Te rü le ti
Szö vet sé ge.

A tár sa ság ügy ve ze tői: Kövesi Ágo ta és
Skribek Pál.

A Fel ügye lő Bi zott ság tag jai: Csi szár
György el nök, Sajben Szil via, Ka ri kás Pál.

2009. no vem ber 20.

Kövesi Ágo ta, Skribek Pál
ügy ve ze tő

A fen ti tá jé koz ta tás sal kap cso lat ban bő -
vebb fel vi lá go sí tás sal ál lunk az ér dek lő dők
ren del ke zé sé re: 

Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let 2344
Döm söd, Pe tő fi u. 11-13., tel.: 06-24-435-416

Csi szár György al el nök 06-30-3349-355

Gépjármû-tulaj-
donosok figyelem!!
Felmondott kötelező biztosítását

decemberben kösse újra!!!

a Közlekedési Biztosító Egyesületnél

További szolgáltatásaink:
Casco, önrész és ingatlanbiztosítás kötése.

Biztosítását megkötheti a területi
képviselőnél:

Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06-24-435-416
06-70-318-6325

ÚJ TERMÉK !!!!!!!!
KÖBE LENDÜLET TOP CASCO

KEDVEZŐ DÍJAKKAL
KÖTHETŐ

Közlekedési Biztosító Egyesület
Képviseleti Iroda

Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

06-24-435-416
06-70-318-6325

DDDDöööömmmmssssööööddddiiii    ÁÁÁÁllllttttaaaa    lllláááá    nnnnoooossss    IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt
hhhhiiiirrrrddddeeeettttéééésssseeeeiiii

Köszönet -
nyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni

Fára Gáborné Áginak
és Fára Gábor vállalkozóknak,

hogy rendszeres
ruha adományaikkal segítik

a rászorulókat.

-Szabó Andrea-
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Mé zes ka lács-ké szí tõ ver seny
Mé zes ka lács-ké szí tő ver senyt hir det tünk is ko lánk ban min den osz tály ta nu ló i nak szá má ra.
Nagy iz ga lom mal fog tak hoz zá a gye re kek a nagy ma mák, az édes anyák vagy ta ní tó né ni jük,

osz tály fő nökük se gít sé gé vel a ha ran gocs kák, szí vecs kék, csil la gok for má zá sá hoz, dí szí té sé hez.
Ki csi há zacs ká kat, temp lo mo kat is épí tet tek a tü rel me seb bek, ügye seb bek.

A dömsödi gye re kek ha gyo mányt őriz nek. De tud juk-e, hogy mi lyen ré gi örök sé get hagy tak
ránk őse ink a mé zes sü te mé nyek ké szí té sé vel?
– 3800 év vel ez előt ti Euf rá tesz-men ti, su mér vá ro sok (Ur, Nipp úr, Mári) fel tá rá sa kor mé zes ka -

lács-dí szí tő for má kat ta lál tak. Te hát Me zo po tá mi á ból ter jedt el Bel ső-Ázsi á ba (ahol őse ink is
ré sze se i vé vál tak), majd Egyip tom ba.

– A bel ső-ázsi ai ász ta nai ása tá sok nál 2300 éves „mézeskalácsos” há zas pár le le té re buk kan tak.
– Ha zánk ban az el ső fel jegy zé sek 1000 tá já ról ma rad tak fenn. Az Ár pád-há zi ki rá lyok ide jén a

ko los to rok ban ké szí tet tek val lá si tár gyú mé zes ka lá cso kat.
– 1300-as évek ben Po zsony tól Kas sá ig, Deb re ce nig „mézeseink” cé he ket ala pí tot tak.

Né met vá ro sok ba (Aachen) ma gyar za rán do kok ter jesz tet ték.
– Fel jegy zé sek bi zo nyít ják, hogy pl.: Thö köly Im re, Beth len Gá bor fe je del mi aján dék ként ké -

szít tet te a mé zes bá bo kat.
– Nem is olyan ré gen ma gyar ex pe dí ció járt Észak-Kí ná ban (Ke let-Tur kesz tán) a jugarok (uj gu -

rok, kö ze leb bi ge ne ti kai ro ko na ink) föld jén. Mé zes ka lács HU SZÁRT vit tek aján dék ba. Mo so -
lyog va is mer tek rá a jugarok, hogy ez az ő ha gyo má nya ik ban is „guszár” = lo vas ka to nát je lent.
Így nyú lik vis  sza a mé zes ka lács-ké szí tés a mi ki csit su mér, ki csit hun, szkí ta, avar, ma gyar ősi

gyö ke re ink hez. Jó ha tud ják a gye re ke ink is.
Krnájszki Istvánné

For rás: Kiszely Ist ván

NÕI-FÉRFI FODRÁSZAT
Adj esélyt magadnak, legyen szép a hajad ma!

Benczéné Erika
2344 Dömsöd, József Attila utca 7.

Bejelentkezés: 06-20-522-2712 telefonon.

Modern frizurák • kedvezőbb árak • állan -
dó akciók • barátságos környezet • ajándék -
utal  vány vásárlási lehetőség

Nyitás: december 1-jén.

AKCIÓS
SHELL PB GÁZ

Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

Tel.: 06-30-9-337-357
06-24-434-948

Szikvízüzem

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

BBAAZZSSOONNYYII   AARRAANNYY  és VVEECCSSÉÉSSII   SSÁÁNN  DDOORR
ál lan dó ki ál lí tá sa

NYIT VA TAR TÁS: kedd, pén tek, szom bat: 1000 – 1600 órá ig
BE LÉ PŐ JE GYEK: fel nőtt: 200 Ft; nyug dí jas, di ák: 100 Ft

Gyé mánt la ko dal muk ra a meg hí vón ez állt:
„Mi u tán az el múlt 60 év há zas ság alatt meg győ ződ -

tünk ar ról, hogy Ne künk együtt a leg jobb, a si ke res
foly ta tás ér de ké ben 2009. no vem ber 7-én is mét egy be -
ke lünk.”

A dömsödi ka to li kus temp lom ban szép szám mal
gyűl tek ös  sze a je les al ka lom ra csa lád tag ok, ba rá tok,
is me rő sök, hogy együtt osz toz za nak Ró zsi ka né ni és
Sa nyi bá csi örö mé ben!

Nemeskürti Fe renc atya meg ál dot ta Őket. Pré di ká -
ci ó já ban ki emel te, hogy az együtt el töl tött hat van év
men  nyi min dent tar to ga tott szá muk ra, gon dol va a tör -
té nel mi vi ha rok ra, csa lá di ese mé nyek re, s az el telt
évek el le né re még is mind ket ten egész sé ge sek és szé -
pek! Pél da ér té kű, Is ten be ve tett erős hi tük, mely se gí -
tet te és se gí ti  kö zös út ju kat. -V.I.-

SSzzee  rree  tteett  tteell  ggrraa  ttuu  lláá  lluunnkk
CCzzaahheesszz  RRoo  zzáá  lliiaa  ééss  ˘̆ccss  SSáánn  ddoorr

eeggyy  bbee  kkee  lléé  ssüükk  6600..  éévv  ffoorr  dduu  llóó  jjáánn!!
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A mű vé sze ti is ko lá ban az idei év ben ki len ce -
dik al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a Döm-
södi Mű vé sze ti Na pok. A két na pon át tar tó ren -
dez vény el ső nap ján, no vem ber 27-én, az ün ne -
pé lyes meg nyi tón a ze nei, szín já ték és gra fi ka
tan sza kos nö ven dé ke ink mu tat koz tak be. Ben -
cze Ist ván pol gár mes ter úr kö szön tő sza vai után
kez dő dött a kon cert, ame lyen nem csak nö ven -
dé ke ink, ha nem az in téz mény pe da gó gu sai is
fel lép tek.

A szín já ték tan sza kos nö ven dé kek Dsida Je -
nő és Charles Baude laire ver se i ből sza val tak
egy cso kor ra va lót. A ver sek té má ja az ősz volt. 

A gra fi ka tan sza kos nö ven dé kek mun ká i ból
ki ál lí tást lát hat tak ven dé ge ink. Az al ko tá sok a
mű vé sze ti is ko lá ban meg te kint he tők de cem ber
11-ig.

A mű sor után a szü lők ál tal ké szí tett sü te mé -
nyek kel kí nál tuk meg a sze rep lő ket és a ven dé -
ge ket. Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni a szü -
lők se gít sé gét.

A meg nyi tó si ke ré ért a kö vet ke ző pe da gó gu -
sok nak sze ret nék kö szö ne tet mon da ni: Gá bor
Tün de (szín já ték), Kér ges Tün de (gra fi ka), So -
mos And rás (fu ru lya, fu vo la), Se bes tyén Gá bor
(gi tár), Nyikes Krisz ti án (trom bi ta), Povázai
Gyu la (kla ri nét), Csák Pé ter (zon go ra).

A má so dik na pon ren dez tük meg a Ka ta lin-
na pi bált. A bál mű so rát a tár sas tánc és nép tánc
tan sza kos nö ven dé ke ink ad ták. A te rem de ko rá -
ci ó ját Kér ges Tün de ta nár nő ké szí tet te. Az elő -
ző évi bál be vé te lé ből sok ru hát si ke rült ké szít -
tet nünk, de még így sem tel jes a ru ha tá runk. Ép -
pen ezért a tánc tan szak ta ná rai biz to sí tot ták a hi -
ány zó ru há kat: Tóth And rea, Mihó Di á na, An -
gyal Lász ló és Bagi Fe renc. Kö szön jük!

Csi kós Lászlóné kö szön té se után egy nagy -
sze rű al ko tó, Agár di Ko vács At ti la fest mé nye i -
ből ös  sze ál lí tott ki ál lí tást nyi tott meg Jakus Ot tó
atya. A ki ál lí tás cí me: Ke ret nél kül. A ki ál lí tás az
OMK-ban te kint he tő meg. Ké rem, hogy aki te -
he ti, lá to gas son el a mű ve lő dé si ház ba, néz ze
meg a ki ál lí tást, bát ran mond ha tom, meg éri!

A bá li mű sort Radványi Pat rik nyi tot ta meg
zon go ra szó ló já val. Ez után kö vet kez tek az is ko -
la tán co sai: Mihó Di á na, An gyal Lász ló és Bagi
Fe renc nö ven dé kei. A mű sort Mihó Di á na ta -
nár nő ál lí tot ta ös  sze. Az es tét szí ne sí tet te, hogy
a szen te si Jö vőn kért Tánc együt tes el lá to ga tott
hoz zánk, és gyö nyö rű nép tánc ko re og rá fi á kat
mu ta tott be ne künk. Az együt test Bagi Fe renc
ta nít ja, aki – mindenki meg le pe té sé re és örö mé -
re – sa ját imp ro vi zá ci ót is be mu ta tott.

A mű sor ban fel lép tek a Ju és Zsu Tár su lat
tag jai, Gyivi Il di kó és Csi kós Lászlóné. Kö -
szön jük, hogy a sze rep lést el vál lal ták. 

A nép tánc és a tár sas tánc tan szak sok-sok nö -
ven dé ke szin te ki vé tel nél kül be mu tat ta tu dá sát.
Mihó Di á na tár sas tánc ta nár nő nagy hang súlyt
fek tet a ver seny zés re, ezért a ver seny ző tán co -
sok is be mu tat ták tu dá so kat: Er dős Sán dor –

Bak Bar ba ra, Sass Lász ló – Tillinger Tí mea,
Nagy Lász ló – Is pán Kar ina. A leg utol só mű sor -
szám Gerenday Éva és Pergerné Szadai Éva
tán ca volt, akik egy tár sas tánc for má ci ót mu tat -
tak be. Őket szin tén Mihó Di á na ta nár nő ta nít ja.

Itt kö szö nöm meg, hogy Tóthné Porvay Zsu -
zsan na, Ácsné Jaksa Szil via, Ko vács Bálintné
fon tos nak tar tot ták, hogy osz tá lyu kat a De zső
La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény be
irá nyít sák.

A mű sor után kez de tét vet te a haj na lig tar tó
bál, ame lyen a ze nét Csó ka Sza bolcs szol gál tat ta.

Kö vet kez ze nek a ren dez vény tá mo ga tói:
A sze rep lő gye re kek ré szé re a Retro Kis ven -

dég lő (Kiskunlacháza) szál lí tot ta a fi nom
szend vi cse ket, in nen kö szön jük meg Doroszlay
Lász ló nak és csa lád já nak a fel aján lást.

A ren ge teg tom bo la- és zsák ba macs ka-fel -
aján lást, anya gi tá mo ga tást a kö vet ke zők nek
kö szön jük: ifj. Pék Já nos és csa lád ja, Kovácsné
Garbacz Szil via és csa lád ja, Bur ján Ka ta lin,
Jancsó Attiláné, Fa bu la Dominik, Ko lom pár
La jos és csa lád ja, Belencsik Mi hály és csa lád ja,
Sipos Sö rö ző, Fábiánné Cser Ilo na, Fa ra gó At ti -
la, Még 1000 Év Dömsödért Köz hasz nú Szer -
ve zet, Mihó Di á na, Ácsné Jaksa Szil via, Fé szek
Bú tor bolt, Sass Lászlóné, Her má nyi Va lé ria,
Szanyiné Hirschler Ró zsa, Győ ri Szil via, Rü -
sics Ist ván, Dr. Ka to na Ág nes, Kudar Zsolt,
Föld  vá ri At ti la, Patonai Istvánné és csa lád ja,
Ben czéné Eri ka, Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű -
ve lő dé si Köz pont, Ko vács Dó ra.

A szend vi csek ké szí té sét, a te rem be ren de zé -
sét, a bá lon nyúj tott se gít sé get a kö vet ke zők nek
kö szön jük: Izsákné He ge dűs Edit, Keresztesné
Zsi ba Zi ta, Izsák Gáborné, Bor bí ró Sándorné,
Csi kós Lászlóné, Gá bor Tün de, Kér ges Tün de,
Faragóné Pádár Tün de, Bene Jánosné, Tóthné
Is pán Ilo na, Csák Pé ter, So mos And rás, Povázai

Gyu la, Bo kor Zsolt, Csi kós Zsu zsi, Jó zan Lász -
lóné, Jancsó Attiláné, Bur ján Ka ta lin, Vass
Krisz ti na, Szücsné Zsi ba Va lé ria, Belencsikné
Bejczi Krisz ti na, Fá bi án Fan ni, Fá bi án Bi an ka,
Ko vács Dó ra, Jancsó An na, Bajnóczi An na má -
ria, Kuna Or so lya, La ka tos Dó ra, Sán dor Ni ko -
lett, Fel föl di Bri git ta, Tabajdi Fru zsi na.

Kö szön jük Tarr Istvánnénak, hogy a Kony ha
te rí tő it biz to sí tot ta a bál ra, az OMK dol go zó i -
nak, hogy az elő ké szü le tek ben és az utó mun ká -
la tok ban se gí tet tek, va la mint a Dömsödi Pol -
gár őr ség tag ja i nak, hogy a rend re ügyel tek a
ren dez vény ide je alatt.

Vé ge ze tül sze ret nék kö szö ne tet mon da ni
azok nak is, akik tá mo gat ták ren dez vé nyün ket,
de ne vük el hall ga tá sát kér ték, va la mint nö ven -
dé ke ink szü le i nek, akik sü te mé nye ket hoz tak a
bál ra, hogy áru sít has suk.

A bál be vé tel ét a tár sas tánc és nép tánc tan -
szak ru ha tá rá nak bő ví té sé re for dít juk, s re mél -
jük, a ru há kat a jö vő évi bá lon be mu tat hat juk.

Még egy szer meg kö szö nöm min den ki nek,
aki hoz zá já rult a Dömsödi Mű vé sze ti Na pok si -
ke ré hez!

Kön tös Ág nes
igaz ga tó

Dömsödi  Mû vé sze t i  Na pok

Agár di Ko vács At ti la: Látogatás

Szüleink,

TTuurrccssáánn  FFeerreenncc
ééss

TTuurrccssáánn  FFeerreennccnnéé
sszz..  ZZööllddáágg  ÉÉvvaa

2009. 11. 28-án ünneplik 

5500..  hháázzaassssáággii
éévvffoorrdduullóójjuukkaatt..

Isten éltesse Őket még
nagyon sokáig erőben és

egészségben!

Gyermekeik, Menyük,
Vejük, Unokáik és a

család többi tagja
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A ka rá csony
szláv ere de tű szó,
leg ősibb alak já ban
„lé pő”, „át lé pő”,
„ f o r   d u  l ó  n a p ” ,
„nap  for du lat” le -
he tett a je len té se.

Orosz nyelv já rás ok ban „pusz tu lást”, „ha lált”,
„vég órát” is je len tett.

E bal jós fo gal mak a té li hi deg re, hos  szan tar -
tó sö tét ség re, az óév szel le mé re vo nat koz nak.
Ka rá cso nyi szo ká sa ink kö zött sok a ha lál lal,
szel lem já rás sal kap cso la tos hi e de lem. De cem -
ber 24., Ádám-Éva nap ja a ka rá cso nyi ün nep -
kör leg je le sebb nap ja, ka rá csony „vigiliája”, az
ad ven ti idő szak utol só nap ja. Szá mos szo kás,
hi e de lem kap cso ló dik eh hez a nap hoz: ti los volt
köl csön ad ni és -kér ni, mert az el vit te a gaz da
hasz nát. Min den ki a ház kö rül dol go zott, ti los
volt er dőn, me zőn te vé keny ked ni. Nem volt ta -
ná csos varr ni, fon ni, fol toz ni, mo so gat ni. E na -
pon a ki te rí tett mo sott ru ha is bajt, be teg sé get
hoz ha tott a csa lád ra. Az el adó lá nyok, ha az es ti
ha rang szó kor a kút ba te kin tet tek, meg lát hat ták
vő le gé nyü ket. A le gé nyek nek nem volt sza bad
zsí ro sat en ni, ne hogy csú nya meny as  szonyt
kap ja nak.

E na pon ál lí tunk ka rá csony fát, mely nek előz -
mé nye egy részt a ter mé keny sé get, éle tet je len tő
élet fa, ter mő ág. Más részt kö zép ko ri egy há zi
ere de tű szo kás, mi sze rint Ádám-Éva nap ján
elő ad ták a te rem tés tör té ne tét. A pa ra di cso mi
élet fát örök zöld del, fe nyő fá val he lyet te sí tet ték.
A ka rá cso nyi aján dé ko zás a ka rá csony fa ál lí tá -
sá nál is újabb szo kás. Aján dé kot ré gen a kán tá -
lók, bet le he me zők kap tak, étel fé lét, eset leg egy
ke vés pénzt. Sok he lyen a ka rá csony fa és a raj ta
lé vő nya lánk sá gok je len tet ték az aján dé kot.  

De cem ber 25. – ka rá csony nap ja, a té li nap -
for du ló ősi ün ne pe, a ke resz tény ség ben Jé zus
Krisz tus föl di szü le té sé nek em lék nap ja, az éle -
tet adó fény meg szü le té sé nek nap ja. A ha gyo -
má nyos ma gyar pa rasz ti élet ben a csa lád ün ne -
pe. Ez a nap mun ka ti la lom mal járt, csak a leg -
szük sé ge sebb mun ká kat vé gez ték el. Ez a nap a
bet le he me zés ide je. Ek kor mu tat ta meg ered -
mé nyét ad vent, Már ton, Ka ta lin, And rás, Bor -
bá la, Mik lós, Lu ca nap ja andrásoló vagy más

jós ló cse lek mé nye. Az éj fé li „mi se vég ző” ha -
ran go zás sal fe je ző dött be a nap for du lás, a szü le -
tés szent idő sza ka. Az ek kor meg te rí tett ka rá -
cso nyi asz tal, a há zi ol tár a há la adás és a kö -
nyör gés esz kö ze volt.

De cem ber 26. – ka rá csony má sod nap ja. Ist -
ván nap ján za bot és sót szen tel te tett a ré gi fa lu
né pe, re gö sök jár ták a há za kat. Is ten tisz te let
után „istvánoltak”: ze ne szó val, rig mu sok kal
kö szön töt ték fel az Ist vá no kat. 

A re gö lés a le gé nyek és a há zas em be rek ter -
mé keny ség-, bő ség- és pá ro kat ös  sze va rázs ló,
ház ról ház ra já ró kö szön tő szo ká sa. A té li nap -
for du ló pogánykori em lé ke. A ma gyar ság egyik
leg ar cha i ku sabb szo ká sa, fő idő pont ja de cem -
ber 26. Ha gyo má nya, szö ve ge és dal la ma a leg -
to vább Nyu gat-Du nán tú lon és Udvarhely szé -
ken ma radt fenn.

A re gö lést ar cha i kus rí tus ének nek tart ja a ku -
ta tás, amely a sá mán ének kel is ös  sze függ het. A
re gös (ének mon dó) a ré gi ma gya rok sá mán ja i -
nak, va rázs ló i nak egyik el ne ve zé se le he tett.

A kö zép kor ban a regus szó ki rá lyi együtt ivót
je len tett. A 16-17. szá za di ka len dá ri u mok re ge -
lő hét fő ként em lí tik a víz ke reszt utá ni el ső hét -
főt. Az el ső re gös éne ket 1838-ban kö zöl ték
nyom ta tás ban. A szo kás rend sze res gyűj té sét
Se  bes tyén Gyu la vé gez te el a szá zad for du lón. 

A re gö sök kö csög du dák kal, csör gős bo tok -
kal, csen gő vel, re gös síp pal, fu ru lyá val ke res ték
fel el ső sor ban a lá nyos há za kat. Öl tö ze tük: ki -
for dí tott bá rány bőr kucs ma és bun da. Ál ta lá ban
20-30 fős cso por tok ban men tek, pá lin ká val, sü -
te mén  nyel kí nál ták őket. 

A re gö lés a kö vet ke ző jel leg ze tes ré szek ből
áll: en ge dély ké rés, be kö szön tő, csodafiú szar -
vas ról szó ló ének, jó kí ván ság ok, pá rok ös  sze re -
gö lé se, ado mány ké rés, zá ra dék.

A re gös ének ál lan dó szö veg ré sze a ref rén,
pél dá ul:

„Rót ökör, ré gi tör vény, haj regö rej tem, azt is
meg en ged te az a nagy Úristen!, Haj regö, rej -
tem azt is meg en ged te az a nagy Úr is ten!”

Tisz telt Dömsödiek! Egye sü le tünk a 2009-es
ka rá cso nyi ün nep kör még meg hit teb bé és han -
gu la to sab bá té te le cél já ból, a ta va lyi si ke res
kez de tek után, a Mi ku lás-vá rás Dömsödön el -
ne ve zé sű több éves ha gyo má nyát egy a Pe tő fi

Mú ze um kert jé ben tör té nő bet le he mes já szol
fel ál lí tá sá val és egy ah hoz kap cso ló dó új kez de -
mé nye zés sel egé szí ti ki. 

A bet le he mest 2009. de cem ber 6-án va sár nap
dél előtt ál lít juk fel a mú ze um kert ben, egy kis
mű sor ke re té ben ad juk át jel ké pe sen a döm-
södieknek, majd at tól kezd ve egé szen Víz ke -
resz tig fo lya ma to san lesz meg te kint he tő, es te
fo lya ma to san ki vi lá gít va gyö nyör köd het nek
ben ne az ar ra já rók! 2009. de cem ber 24-én is -
mé tel ten  – a ta va lyi si ke res fo gad ta tá son fel -
buz dul va – sok sze re tet tel hív juk és vár juk
azo kat a szü lő ket, gye re ke ket, akik a ka rá -
csony fadí szí tés ide jén sze ret nék, ha a csa lád
ott hon ma ra dó tag jai ké nyel me sen fel tud -
nák dí szí te ni a csa lád fe nyő fá ját. S amíg az
An gyal ka át su han a lel künk ben, a fa lun és a
szo bán, ad dig pe dig egy kis sé tá val vagy au -
tó val el le het jön ni a mú ze um hoz és meg te -
kin te ni a ki vi lá gí tott Bet le he mest! Egy kis
ének lés re, for ralt bor ra és te á ra, sü te mény re
vár juk az ér dek lő dő ket 16,00 órá tól 18,00-ig,
de cem ber 24-én a gyer tya gyúj tás előtt, a sze -
re tet ün ne pén!

Ka rá csony nap jai, az ün nep nap jai!
A hõn áhí tott sze re tet nap jai!

Ez úton kí vá nunk min-
den ked ves Dömsödinek

Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe -
ket és Bé kés, Bol dog Új Évet!

Még 1000 év Dömsödért
Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet

e-mail:
megezerevdomsod@vipmail.hu

„Minden szívből szóló karácsonyi énekben, a kandalló ropogásában és melegében,
az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban, amit egy
barát vagy a család küldött, minden, amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat
bennünket, az maga a szeretet.” (Noren Braman)

A könyvtár 2009. december 21–2010. január 3-ig zárva lesz.
Nyitás: 2010. január 4-én.

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



Dömsöd te rü le tén az aláb bi bal esetek tör téntek:
Sz. J. az ál ta la ve ze tett te her gép ko csi szerelvénnyel 2009. 10. 24. na -

pon 06:15 idő pont ban Dömsöd la kott te rü le tén ha ladt Ba ja fe lé a Kos suth
La jos utcában. Ha la dá sa so rán a Kos suth L. u. 122. szá mú ház hoz akart
bal ra be ka nya rod ni. Le hú zó dott az út jobb szé lé re és on nan kezd te meg a
bal ra ka nya ro dást, de elé ka nya ro dott a mö göt te ve le azo nos irány ban
köz le ke dő és őt elő ző D. P. ál tal ve ze tett te her gép ko csi nak, mi nek kö vet -
kez té ben ös  sze üt köz tek.

2009. 11. 14-én R. J. Dömsöd, Kos suth L. u. 92. szám előtt az út test
jobb szé lén par ko ló sze mély gép ko csi ve ze tő ol da li aj ta ját úgy nyi tot ta ki,
hogy előt te nem győ ző dött meg ar ról, hogy köz le ke dik-e mö göt te va la ki,
mely kö vet kez té ben a Kos suth L. úton Ba ja irá nyá ból a köz pont irá nyá ba
ke rék pá ro san köz le ke dő K. E. a nyi tott aj tó nak há tul ról ne kiüt kö zött. A
bal eset so rán sze mé lyi sé rü lés nem történt.

Mind két ese tet a Rác ke vei Rendőkapitányság Köz le ke dés ren dé sze ti
Osz tá lya vizs gál ja. 

Dömsödön az aláb bi bűn cse lek mé nyek tör tén tek:
W. Z. feljelentést tett is me ret len tet tes el len, aki 2009. 10. 12. 18:05 és

2009. 10. 13. 06:30 kö zöt ti idő ben Dömsöd, Baj csy -Zsi linsz ky ut cai ital -
disz kont ba la katle fe szí tés, aj tó fe szí tés és ab lak be tö rés mód sze ré vel be ha -
tolt, és on nan ci ga ret tát, sze szes ita lo kat és kész pénzt tu laj do ní tott el. A
bűn cse lek mén  nyel oko zott kár: 3.000.000 Ft, ron gá lás sal: 100.000 Ft.

P. M. Dömsöd, középső-dunaparti hét vé gi há zá ba ha tolt be is me ret len
tet tes 2009. 10. 14. és 2009. 10. 16. kö zött 12:00 idő pont ban. A be tö rés so -
rán mű sza ki cik ke ket tu laj do ní tot tak el kb. 300.000 Ft ér ték ben.

Az el múlt idő szak ban Dömsöd Hárs fa ut ca, Fűz fa ut ca, Nyír fa ut ca,
Bocs kai ut ca, Fel ső szi ge ti út, ill. Baj csy -Zsi linsz ky ut cai hét vé gi há za kat,
csa lá di há za kat il let ve üz le te ket tör tek fel ismeretlen tet te sek. Te kin tet tel az
is mét el sza po ro dó be tö ré ses lo pá sok ra, a Rác ke vei Rendőkapitányság fo -
koz ta a rend őri je len lé tet, il let ve ak cióso ro za tot szer ve zett a lo pá sok visz  -
sza szo rí tá sa il let ve az el kö ve tők fel de rí té se ér de ké ben. Ké rem a tisz telt la -
kos sá got, hogy na gyobb fi gyel met for dít sa nak ér té ke ik meg őr zé sé re, fi -
gyel jünk egy más ra, a szom szé dok ra, il let ve bár mi lyen, akár je len ték te len -
nek tű nő in for má ci ó val is ke res sék fel kol lé gá in kat, se gít sék mun kán kat.

2009. 11. 05-én 18 óra 40 kö rü li idő ben Dömsöd, Véd gát so ri csa lá di
ház nál gát lás ta lan, pénz éhes el kö ve tők meg ver ték Sz. J. 76 éves dömsödi
la kost, majd ott hon tar tott, meg ta ka rí tott pén zét el vet ték.

Ta núk, il let ve la kos sá gi in for má ció kap csán ju tot tak el kol lé gá ink R.
L., R. T.,  R. L. és H. L. dömsödi la ko sok hoz, akik re a sze mély le írás il lett,
il let ve na gyobb pénz ös  szeg volt ná luk.

A négy főt a rab lás el kö ve té sé től szá mí tott egy órán be lül el szá mol ta tás
mi att a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság ra elő ál lí tot ták, ahol az el kö ve tők kö -
zül hár man be is me rő val lo mást tet tek, egy fő ta gad ta a rab lás el kö ve té sét.
A négy fő el kö ve tőt a Rác ke vei Rendőkapitányság őri zet be vet te, kö zü lük
je len leg is elő ze tes le tar tóz ta tás ban van nak.  

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság fel fegy ver kez ve, cso por to san el kö ve -
tett rab lás bűn tet te mi att foly tat ja a nyo mo zást az el kö ve tők kel szem ben.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság Köz rend vé del mi Osz tály ve ze tő je,
Papp At ti la r. őrgy. tá jé koz tat ja Dömsöd la kos sá gát, hogy a kör ze ti meg bí -
zot tak Dömsödön min den pá ros hét csü tör tö ki nap ján 14.00-16.00 óra kö -
zöt ti idő ben tar ta nak fo ga dó órát a Dömsöd, Pe tő fi tér 6. szám alatt. Ke res -
sék Ódor Zol tán vagy Ba ka Mik lós ura kat és in for má ci ó ik kal se gít sék
mun kán kat.

Kö rö zé sek:
Takáts Pé ter 46 éves Dömsöd, Sza bad ság u. 97. sz. tar tóz ko dá si he lyű

fér fi el len a Szeg hal mi Vá ro si Bí ró ság adott ki kö rö zést tar tás el mu lasz tá -
sa bűn cse lek mény el kö ve té se mi att.

Bödő György 55 éves Dömsöd, Kö zép ső út 118. sz.alatti la kos el len a
Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tá lya adott ki el -
fo ga tó pa ran csot.

Elsik At ti la 40 éves Dömsöd, tó ker ti la kos el len a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság adott ki kö rö zést, tar tóz ko dá si he lyét kell meg ál la pí ta ni egy
magánokirathamisítás bűn cse lek mény ügy ben.

Fe hér Ist ván Já nos 31 éves Dömsöd, Véd gát sor 7. szám alatti la kos el -
len a Fő vá ro si Bí ró ság BV cso port ja adott ki el fo ga tópa ran csot, aki bör -
tön bün te té se le töl té sét nem kezd te meg.

Sár kö zi De zső 31 éves Dömsöd, Tó kert ut ca 21. szám alat ti la kost lo -
pás el kö ve té se mi att ke re si a Rác ke vei Vá ro si Bí ró ság.

Cser An tal 83 éves Dömsöd, Váczi ut ca 24. szám alatti la kost a Rác ke -
vei Rend őr ka pi tány ság el tű nés mi att kö rö zi, aki hol lé té vel kap cso lat ban
ér dem le ges in for má ci ó val ren del ke zik, ke res se a dömsödi rend őr kol lé -
gá kat. Ko rá ra és egész sé gi ál la po tá ra va ló te kin tet tel na gyon fon tos len ne
Cser An tal mi előb bi meg ta lá lá sa. 

In for má ció vagy egyéb adat ese tén ér te sít he tik Romanóczkiné Ke nes -
sey Ilo na r. tzls. höl gyet  a kö rö zé si elő adót is vagy bár me lyik rend őrt.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság te le fon szá mai: 06-24-518-680, 06-24-
518-690, 06-30-960-0572, 06-20-444-1268.

Ráckeve, 2009. no vem ber 18. 

Feiglné Fe ke te Ani ta r. főhadnagy                                                                                      

Most újra 100% -os támogatási
lehetõség a közalkalmazottaknak is!
Ha Önt a közszférából bocsátották el, vagy dolgozik, de hamarosan

meg fog szűnni a munkaviszonya, tanuljon az  Ú J  P Á L Y A
program keretében!

Választható képzéseink:
Pincér, Irodai asszisztens, Kéz- és lábápoló, műkörömépítő,

Panziós, falusi vendéglátó, Szociális gondozó és ápoló
Érettségire épülő képzések: Gyógymasszőr, Logisztikai ügyintéző, 

Gyógyszertári (szak-asszisztens) 

A képzéseket folyamatosan indítjuk, min.10 fő esetén, kunszentmik-
lósi, ráckevei, kecskeméti és budapesti helyszíneken.

Információért hívja a 76/550-220 vagy a 70/424-2330-as számokon
Lukácsi Tündét!

Jöjjön MOST és tanuljon a Mátrix Oktatási Központban,
mi támogatjuk elképzeléseit!
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Ny.sz.: 03-0039-06

Rend õr sé gi hí rekRend õr sé gi hí rek
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– Az én éle tem ben a ka rá csony min dig is nagy
je len tő ség gel bírt, kis gye rek ként azért, mert ak -
kor imád tam hogy jön nek az aján dé kok. Sze -
rény kö rül mé nyek kö zött él tünk, ép pen ezért a
ka rá csony je len tet te azt, hogy ko mo lyabb men  -
nyi sé gű aján dé kot kap hat tam. Ilyen kor kap  tam
meg azo kat a dol go kat, ami ket anyu kám egyéb -
ként nem tu dott vol na meg ven ni.

Mi kor na gyobb lány let tem, azért volt a ka rá -
csony nak je len tő sé ge, mert ak kor én ma gam
tud tam már hogy mit sze ret nék, meg be szél tem
a csa lád tag ok kal, hogy ki mit ve gyen, té li ka bát,
csiz ma, ami re szük sé gem volt, amit sze ret tem
vol na.

Ek kor már én is át él tem az aján dé ko zás örö -
me it, az ös  szes spó rolt pén ze met min dig ka rá -
csony kor osz tot tam szét, min dig ki ta lál tam hogy
ki nek mit ve gyek, anyu kám nak, nagy ma mám -
nak, és azok nak a csa lád tag ok nak, akik kel szent -
es te il let ve más nap ös  sze jöt tünk. Én min dig kü -
lön vet tem aján dé kot, min dig kü lön cso ma -
goltam, be zár kóz tam a szo bám ba és csi nál tam a
kü lön cso ma go kat, ez ne kem egy jó egy na pos
mun ka volt de én ezt hi he tet le nül él vez tem, én
csi nál tam a leg dí sze sebb kis cso ma go kat.

Szá mom ra az el ső iga zán kü lön le ges ka rá -
csony Ro bi val, a fér jem mel volt. Si ke rült na -
gyon ko moly meg le pe tést sze rez ni. Et től kezd -
ve tu da to sult bennem, ha az em ber meg tud ja
lep ni a szerettét olyasva la mi vel ami re na gyon
vá gyik,  ak kor an nak mi cso da ere je, mi cso da ér -
té ke van.

Ro bi val va ló meg is mer ke dé sem mel majd -
nem egy idő ben ala kult ki egy mai na pig tar tó
szo ros ba rát ság egy na gyon ked ves há zas pár ral,
ők a lá nyom ke reszt szü lei is.

Ők szin tén na gyon sze re tik a ka rá csonyt és
na gyon meg ad ják a mód ját az ün nep lés nek,
min dig együtt is töl tünk ve lük egy kis időt
ilyen kor.

Én már az el ső ad ven ti va sár nap tól el kez dem
a la kást dí szít get ni, min den hol ég nek a fé nyek
és lóg nak a dí szek, ez az tán meg ad ja a han gu la -
tot már jó elő re, az al más-fa hé jas il la tok a kü -
lön bö ző pá ro log ta tók ban, gyer tyák ban.

Az 1997-es ka rá csony pe dig egy ér tel mű en
víz vá lasz tó volt, hi szen szent es te nap ján jö het -
tem ha za négy na pos Zoé lá nyom mal. Ott egy
má sik élet kez dő dött ne künk, de olyan csen des
és nyu gal mas szent es ténk az óta sem volt és
nem is lesz. 

Ak kor én kap tam egy ha tal mas meg le pe tést,
gyö nyö rű en fel volt dí szít ve nél kü lem a la kás,
és az nap dél után szem be sül tem a tén  nyel hogy
van ve lünk egy csöpp ség aki már a mi énk.

Ma már ő be szé li meg ve lünk hogy mit sze -
ret ne, ő cso ma gol ne künk aján dé ko kat, és ná -
lunk évek óta be van oszt va hogy ki mit csi nál
ka rá csony kor. Ro bi és a lá nyunk dí szí tik a fát,
idén a pi ros és zöld szí nek fog nak do mi nál ni, én
pe dig be vo nu lok a kony há ba és sü tök-fő zök.

23-án anyu kám csa lád já val van egy kö zös
ös  sze jö ve tel, mert mint szak ma be li, ne kem a
25-26-a az mun ka nap nak szá mít, ilyen kor már
van nak fel lé pé sek.

Én anyu kám tól ta nul tam na gyon-na gyon sok
min dent főz ni ami csak ka rá csony kor ke rül az
asz tal ra, ő meg ta nul ta az ő anyu ká já tól és én már
ta ní tom a sa ját lá nyom nak. Ne kem fon to sak a
ha gyo má nyok, be vál tak ezek az ízek, ezek az
éte lek, amit más kor egyéb ként nem fő zünk meg.

Ná lunk mind a há rom nap  más étel ke rül az
asz tal ra. Sok szor gon dol koz tam, hogy le het ne
el ke rül ni a ka rá cso nyi „fő ző maratont” de enél -
kül nincs meg a ka rá csony iga zi han gu la ta és
ízei.

Szent es tén né met me leg krump lisa lá ta van,
eh hez rán tott hal és rán tott sze zám ma gos csir -
ke mell ke rül.

Más nap krump ligom bóc vö rös pá rolt ká -
posz tá val és mar ha roládnival amit bar na már -
tás sal tá la lok.

És 26-án jö het a töl tött ká posz ta amit én puly -
ka hús ból ké szí tek. Ter mé sze te sen a bejgli sem
ma rad hat el, vi dé ki nagy ma má tól ka pom meg,
ami min dig na gyon fi nom.

Sok időt töl tök a kony há ban ka rá csony kor,
de azt gon do lom, utá na ilyen kor ös  sze ül ni a

csa lád dal az na gyon fon tos, ne kem Ro bi és Zoé
min de nek fe lett áll, de nem csak ilyen kor ha -
nem az év 365 nap ján is. A fi gyel mem fe lé jük
ak kor is ugyan olyan, ne csak ka rá csony kor sze -
res sük egy mást, ná lunk már a csa lá di ös  sze jö -
ve te lek kez de nek tra dí ci ó vá vál ni. Azo kat, akik
az éle tün ket je len tik, nem csak ka rá csony kor
kell  sze ret ni.

Kancsár Pé ter

Ka rá cso nyi krumplisalá-
ta, ahogy Trudi ma ma

ta ní tot ta

Hoz zá va lók:
– 2 kg sa lá ta krump li
–  2 fej li la hagy ma
– 2 fej fran cia (fe hér) hagy ma
– 500 gramm ba con sza lon na
– 1 üveg cse me geubor ka
– Só, ecet

El ké szí tés
A meg mo sott krump lit hé já ban meg főz -

zük. Ezt meg te het jük a sa lá ta ös  sze ál lí tá sa
előt ti na pon, hi szen meg pu col ni és sze le tel ni
hi de gen le het. A már ki hűlt, hé já ban főtt
krump lit meg há moz zuk és egy nagy ke ve rő -
tál ba  té ve fel ka ri káz zuk. A kétfé le hagy mát
fel sze le tel jük és a krump li hoz tes  szük. A cse -
me geubor ká ról le önt jük a le vét, és az üveg
tel jes tar tal mát fel ka ri káz va a hagy más
krump li hoz tes  szük. A ba con sza lon nát ap ró
da ra bok ra sze le tel ve zsír já ra süt jük. A szép
pi ros ra sült pör cö ket rá tes  szük a krump li ra.
A ser pe nyő ben ma radt sza lon nazsír hoz hoz -
záadunk egy-két ka nál 10%-os ece tet, ezt ter -
mé sze te sen íz lé sünk sze rint te gyük, de mi e -
lőtt a zsír hoz hoz záad nánk az ece tet, min den -
képp húz zuk le a tűz ről. Hir te len, egy pár
má sod per cig a sza lon ná hoz adott ecet től foj -
tó gőz sza ba dul fel, et től ne ijed jünk meg, hi -
szen pár má sod perc el tel té vel el osz lik a gőz,
vis  szate het jük az ece tes sza lon na zsírt a tűz -
re. For rá sig he vít jük, majd rá önt jük a hagy -
más, ubor kás, sza lon na pör cös krump li hoz.
Óva to san fa ka nál lal ös  sze ke ver jük. Ameny  -
nyi ben a sza lon ná tól nem elég sós, még utá -
na sóz ha tunk. Egy-két órát hagy juk áll ni,
hogy jól ös  sze ér je nek az ízek. Hi de gen és
me le gen egy for mán fo gyaszt ha tó. A mi csa -
lá dunk ban ez a sa lá ta a kö ret a rán tott hal hoz
és csir ké hez szentes te. 

Jó ét vá gyat kí vá nok! 

EErriikkaa  kkaarrááccssoonnyyaa
Zoltán Erika számára a karácsony azt hiszem felér egy anyák napjával: tizenkét évvel ezelőtt
ugyanis pont szenteste napján hagyhatta el a szülőszobát Zoé lányával.
Meghitt, boldog pillanatok voltak, amikor a lakásba érve a feldíszített karácsonyfa fogadta
anyát és lányát.
Ezek az érzések azóta is ott vannak mindhármuk szívében.
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LEMEZAJÁNLÓ

ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té ne ti ki ál -
lí tás a könyv tár ban Ko vács Lász ló ta ní tó úr
gyűj te mé nyé ből. Nyit va tar tás a könyv tá ri
nyit va tar tá si rend sze rint.

ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben, szerdán -
ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály

MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓ BÁI
Pén te ken ként 18.00 órá tól a Szé che nyi úti Ál -
ta lá nos Is ko lá ban

NYUG DÍ JAS KLUB
Két he ten te ked den (pá ros hé ten).
Ve ze ti: Ferenczi Lászlóné

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör pró bái
18.00 óra kor.
Ve ze ti: Feketéné Párkányi Éva

KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak be mu ta -
tó ja az OMK elő te ré ben.

FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét be mu ta -
tó ki ál lí tás ra hí vunk min den vál lal ko zó ked vű
be mu tat ko zót.

BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2009. DECEMBER HAVI PROGRAMJA

2009. december 5.  10,00 – 16,00 óráig
CSALÁDI MIKULÁS NAP

10,00– 14,00 JÁTSZÓHÁZ légvárakkal,
csúszdával, arcfestés. A játszóházban a belépő -

díj mellé ingyen arcfestés jár. 15,00 –16,00
óráig a WILLIAMS CIRKUSZ műsora

(belépés díjtalan). Helye: OMK nagyterem.
2009. december 9. 10,00 órától Mindenki kará -

csonyfájának díszítése a CBA parkolóban

2009. december 12.  9,00 – 12,00-ig
LUCA-NAPI  BOLHAPIAC
Gyermek- és Felnőttruha Börze.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnék:
gyermekük, unokáik, saját kinőtt ruháit

(korhatár nélkül), babahordozó, babakocsi, járó-
ka, kiságy, gördeszka, korcsolya, PC játék,

kirakó, felnőtt kiegészítőket és egyéb hasznos
tárgyakat jutányos áron eladni, vásárolni.

Asztalfoglalás: 30/588-9383 Szücsné Vali,

30/616-7010 Bakonyi Annamária. 
Kicsi asztal 300 Ft, nagy asztal 400 Ft. Az asz-
talfoglalásból befolyt összeggel a Még 1000 Év
Dömsödért  Egyesületen keresztül támogatjuk

az új építendő játszóteret.

2009. december 12. 16,00 óra
INTERNATIONAL COMBAT WEAPONS

KICK-BOX  ALL styleS ASSOCIATION
HUNGARY KICK-BOX JITSU & JEET
KUNE DO HARCMŰVÉSZETI GÁLA
KICK-BOX *  BELSŐ ERŐGYAKORLA-

TOK * UTCAI ÖNVÉDELEM *
FORMAGYAKORLATOK

!!!Rekord kísérlet egykezes fekvőtámasz!!!
Mesterek: Oprea Arthúr, 7. Dan; Sárvári Zoltán,

3. Dan; Szarka Szilveszter, 2. Dan; Temesy
Lász ló, 2. Dan; Bontovics Márton, 1. Dan és
tanítványaik. A műsort előadásával színesíti:

Gajdács Ágota énekesnő. Belépő: 600 Ft.
Helye: OMK nagyterem

2009. december 13. 15,00 órától
ADVENTI HANGVERSENY

A Dezső Lajos A.M.I. növendékei és tanárai
közreműködésével. Helye: OMK nagyterem

2009. december 14. 14,00 órától
Kedves dömsödi Nyugdíjas!

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az
Oktatási és Művelődési Központban 

KA RÁ CSONYI ünnepi műsort rendez, melyre
Önt ezúton szeretettel hívja és várja! Karácsonyi
összeállítást hallhatnak: Szász Kati operett éne -
kes, Egri József operetténekes, valamint a Gróf
Széchenyi István Általános Iskola tanulói, a De -
zső Lajos A.M.I. növendékei és a Ju és Zsu Tár-
sulat tagjai előadásában. Fogadja el meg hí vá -
sun kat, hogy közösen tölthessünk el egy kelle -

mes délutánt a karácsony jegyében! 
Helye: OMK nagyterem.         Képviselő-testület

2009. december 17. (csütörtök)  16,00 órától
BETLEHEMES RENDEZVÉNY

16,00 órától illatos karácsonyi teázás, fogadás.
Édes mézes díszek kiállítása, vásárlási

lehetőséggel, melyet a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola tanulói előzőleg készítettek.
16,30 – 17,30: ünnepi dalok tanulása. A teljes
műsor bemutatása: Szigetszentmárton, Sziget-
szentmiklós I., Kiskunlacháza – Pereg, Sziget-

szentmiklós II., Szigethalom részvételével.
18,00 órától ünnepi műsor Karácsonyi Koncert.

Vendég betlehemes csoportok bevonulása
beköszöntő rigmussal, dallal. Díszvendég Budai
Ilona mesemondó – népdalénekes. A műsorban
részt vesznek: a 8. b osztály tanulói, az iskola

énekesei, valamint a Musica Nostra Női Kórus.
Helye: OMK nagyterem.

Békés, Örömteli Ünnepeket és Boldog Új Esz-
tendőt kíván a Petőfi Sándor Oktatási és

Művelődési Központ!

ELŐZETES
2010. január 10.  ÚJÉVI HANGVERSENY

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
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El mél ke dé sünk höz alap ige ként a kö vet ke -
ző Bib lia rész let fog szol gál ni: 

Jn. 1.14-18
„Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és lát -

tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya egy szü lött -
jé nek di cső sé gét, tel ve ke gye lem mel és igaz -
ság gal. Já nos bi zony sá got tett ró la, és azt
hir det te: „Ő volt az, aki ről meg mond tam:
Aki utá nam jön, meg előz en gem, mert előbb
volt, mint én.” Mi pe dig va la men  nyi en az ő
tel jes sé gé ből kap tunk ke gyel met ke gye lem re.
Mert a tör vény Mó zes ál tal ada tott, a ke gye -
lem és az igaz ság Jé zus Krisz tus ál tal je lent
meg. Is tent so ha sen ki sem lát ta: az egy szü -
lött Is ten, aki az Atya ke be lén van, az je len -
tet te ki őt.”

A ka rá csony ról sok fé le vé le ke dés fo rog az
em be rek kö zött, az el esz mé sí tett „sze re tet
ün nep” el kép ze lés től a tel je sen torz „egy al -
ka lom bu liz ni” el gon do lá sig.

A ke resz tyén ség szá má ra min dig is a meg -
vál tó szü le té sé re va ló em lé ke zést je len tet te.
Per sze ez eset ben fel kell ten ni a kér dést,
hogy van-e ak tu a li tá sa még az ün nep nek?
Hi szen el telt két ezer év a Krisz tus ese mény
óta. Vál to zott a vi lág (leg alább is so kan hi -
szik így, ne kik mon dom, ér de mes fon to ló ra
ven ni a pré di ká tor sza va it: „nincs új a nap
alatt”, leg fel jebb a dísz let más hoz zá). Nincs-e
iga za azok nak, akik az előb bi mó do kon pró -
bál nak va la mi új ér tel met csi hol ni az egyéb -
ként meg üre se dett ün nep nek?

Ha meg fon tol juk azt, hogy Jé zus ban az je -
lent meg, aki fel sza ba dít a bűn át ka és éle tet
ron tó kö vet kez mé nye alól, ak kor még van
ér tel me a ré gi ka rá cso nyi üze net nek! 

Fi gyel jük csak az igé ket! 

„…mi lát tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya
egy szü lött jé nek di cső sé gét, tel ve KE GYE -
LEM MEL és IGAZ SÁG GAL.”

Az tán is mét:

„…a KE GYE LEM és IGAZ SÁG Jé zus
Krisz tus ál tal je lent meg.”

A több ször is em lí tett szó for du lat kul csa
az üze net meg ér té sé nek. Az em ber alaphely -
ze tét úgy lát tat ja a Bib lia, mint a bű nö ző ét,
aki fel lá zadt, és ez zel sa ját ma gát is, de má -
so kat is vég ve szély be so dort. An nak az em -
ber nek, aki an  nyi hi bát kö ve tett már el a tör -
té ne lem ben és kö vet el je len leg, nem len ne
szük sé ge ke gye lem re, az új rakez dés le he tő -
sé gé re? An nak az em ber nek, aki a sa ját élő -

he lyét, a Föl det te szi tönk re ma ga alatt ha -
szon le sés ében és fe le lőt len ség ében, nincs
szük sé ge a ke gye lem re és ön ma gá tól va ló
meg óvás ra? An nak az em ber nek, aki si ke re -
sen lel ki de fek tes sé te szi ma gát akar nok sá -
gá ban és hajt ha tat lan sá gá ban, nem len ne
fon tos, hogy új szem pon to kat és esé lye ket
kap jon? An nak az em ber nek, aki nek a lé tét
rö vid ér tel met len pá lya fu tás sá tet te a bűn -
eset, nem len ne szük sé ge az üd vös ség és
örök élet ki lá tás ba he lye zé sé re?

Ha meg fon tol juk azt, hogy Jé zus ban ma ga
a Min den ha tó és Örök ké va ló je lent meg, azt
kell mon da nunk, hogy a ka rá csony ere de ti
üze ne te nem ve szít het te el az ere de ti ér tel mét!

„Is tent so ha sen ki sem lát ta. Az egy szü lött
Is ten, az, je len tet te ki Őt.”

A bűn eset ről azt is ta nít ja a Bib lia, hogy az
em ber szá má ra alig meg kö ze lít he tő vé tet te a
Min den ha tót. A Vég te len Is ten nem ért he tő,
nem lát ha tó a vé ges és kor lá to zott lá tás sal
ren del ke ző em ber nek. Ha nem ér ti, és nem
lát ja, ho gyan tud na kö ze led ni hoz zá? Ho -
gyan tud ná el ren dez ni ve le a vi selt dol ga it?
Ho gyan kap hat na új és üd vös sé ges táv la to -
kat az éle te?

Ez eset ben se ho gyan sem. Jé zus Krisz tus
je len tő sé ge az, hogy em be ri sze mé lyé ben el -
ér he tő vé te szi a Vég te len Is tent. Amit be lő le
fel kell fog nia az em ber nek, az Jé zus ban lát -
ha tó vá és ért he tő vé lesz. Amíg nem az üd vö -
zült élet ben já runk, az em ber nek a men  nyei
dol gok ér zé ke lé sé re vo nat ko zó fo gya té kos -
sá ga ál lan dó je len ség. Ez azt is je len ti, hogy
a Krisz tus ün nep lé sé re szer ve ző dő ka rá -
csony, amíg vi lág a vi lág, nem ve szí ti sem ér -
tel mét, sem je len tő sé gét, sem üze ne tét.

Kí vá nom, lás suk meg ezt az üze ne tet.
Örök ér vé nyű ér té kek hez ve zet het el min ket!  

Min den ki nek ál dott ka rá csonyt és ün nep -
lést kí vá nok!

Kotmájer Mi hály
bap tis ta lel ki pász tor

Keresztyén élet
Ka rá cso nyi gon do la tok

Ünnepi alkalmak
DABI REFORMÁTUS

dec. 24. csütörtök 1600 szentesti istentisztelet
dec. 25. péntek és dec. 26. szombat 900 isten-
tisztelet + úrvacsora osz tás
dec. 31. csütörtök 1800 óévzáró istentisztelet
2010. január 01. péntek 900 újévi istentisztelet

BAPTISTA
dec. 25. péntek istentisztelet de. 930 du. 1700

dec. 26. szombat istentisztelet 1000

dec. 31. csütörtök istentisztelet 1800

2010. jan. 1. péntek istentisztelet 1000

KATOLIKUS
dec. 24. csütörtök 2230 éjféli mise
dec. 25. péntek és dec. 26. szombat 900 szent-
mise
dec. 31. csütörtök 900 szentmise
2010. jan. 1. péntek 900 szentmise

DÖMSÖDI REFORMÁTUS
dec. 24. csütörtök 1500 gyermekkarácsony a
templomban
dec. 25. péntek és dec. 26. szombat 1000 úrva -
cso rás istentisztelet a templomban
dec. 31. csütörtök 1500 óévi istentisztelet a
gyülekezeti házban
2010. jan. 01. péntek 1000 újévi istentisztelet
a templomban

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,

akik

BARANYA MIHÁLY-t

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, és mély fájdalmunk -
ban osztoztak.

Fiai és családja

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség cí me:2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: december 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: január eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze Ist ván,
Budainé Jutka, Csi kós Lászlóné, D. Nagy Ju dit,
dr. Do mon kos Já nos, Dulcz Dénes, Gáspár Lász -
ló, Habaczeller né Ju hász Judit, Jávorka Józsefné,
Kancsár Pé ter, Kővári Zoltán,  Mészáros Pálné,

Or bánné Kiss Ju dit, Orosz La josné, Richter Gyu -
láné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Si ket Pé ter, Sza bó
And rea, Sza bó Pé ter, Tóth Ist ván, Var sá nyi An tal,

Vass Ilo na Györgyi, dr. Vörös Andrea
Ké szült 1000 pél dány ban. 

Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a
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2009. no vem ber hó nap tól a könyv tár ban ki -
ál lí tás nyí lik a dömsödi fi a tal te het sé gek mun -
ká i ból. Ke res sük azo kat a fi a tal te het sé ge ket,
akik va la mi kü lön le ges do log ban te het sé ge sek
és szí ve sen meg mu tat nák a dömsödi em be rek -
nek al ko tá sa i kat. 

A so ro zat el ső ki ál lí tó ja Ge de on Zsolt, aki
föld rajz-test ne ve lés sza kos pe da gó gus, Döm-
söd szü löt te. Fu tás ban 2001-ben Bu da pes ten
Eu ró pa-baj nok lett félmaraton tá von, több szö -
rös or szá gos baj nok. Hi va tá sos fu tó. Emel lett a
re pü lés sze rel me se: re pü lő ma ket te ket ké szít és
pa pír re pü lő ket haj to gat. A ha zai RED BULL
pa pír re pü lő ver seny leg hos  szabb tá vol sá gi ka te -
gó ri á já ban két sze res ma gyar baj nok. 2009-ben
Salz burg mel lett a nem zet kö zi ver se nyen eb ben
a ka te gó ri á ban 15. he lye zést ért el a vi lág 255
ver seny ző je kö zül.

A ki ál lí tá son re pü lő ma ket te ket, ké pe ket, a
re pü lés sel kap cso la tos re lik vi á kat, pa pír re pü lő -
ket lát ha tunk.

– Ho gyan kez dő dött ez a gyűj té si szen ve dély
Ná lad?

– 1995-ben egy szép nyá ri na pon édes apám
re lik vi ái közt rá lel tem egy cseh for gal ma zá sú
Avia tí pu sú ma kett re. Min den ak kor kez dő -
dött… és bi zony már a 103. ma ket tet épí tem.

– A ki ál lí tott ma ket tek kö zül me lyik a ked -
venc mo del led és mi ért?

– Mond hat nám mind egyik, hi szen meg épí -
té sük egy től-egyig nagy él ményt je len tett szá -
mom ra. A re pü lő gé pek épí té sét ala pos ku ta tó -
mun ka előz te meg, hi szen ha már el ké szí tek
egy gé pet, az le gyen va ló ság hű. Ám ha vá lasz -
ta nom kellene… La Mirage, va gyis a Mirage
2000C. Mi ért is? Ter mé sze te sen itt is egy nő áll
a hát tér ben, ám en nek tör té ne tét meg őriz ném
ma gam nak.

– A ki ál lí tás egyik ér de kes da rab ja egy ma -
gyar nem ze ti szí nű zász ló, ame lyet ma nem
iga zán di va tos ki rak ni, mi ért ke rült még is ide?

– Igen, a zász ló. A leg fon to sabb, mit el ső ként
meg em lí te nék az nem más, mint a ha za sze re tet
és büsz ke ség. Büsz ke va gyok ha zám ra és a ma -
gyar re pü lés út tö rő i re, pilótáira… E zász ló meg -
jár ta már a fél vi lá got, nem egy, nem ket tő re pü -
lő na pot és at lé ti ka ver senyt. Ve lem volt az  athé -
ni olim pi án, ahol saj nos csak né ző ként vet tem
részt, ve lem volt az ang li ai hó na pok ban. Szó val
ez nem csak egy zász ló, szá mom ra több an nál. 

– A gyűj te mény re lik vi ái kö zül me lyik a leg -
ked ve sebb em lék szá mod ra?

– Egy de di kált pa pí ros. Szin tén egy szép nyá -
ri nap hoz köt ném e tárgy tör té ne tét. 2002-ben
Ba la ton fü re den is mer tem meg egy idős em bert,
aki csak kí vül ről lát szó dott  idős nek. Lel ke, szí -
ve fi a ta los ké pet mu ta tott. Tisz tán em lék szem
mi kor meg szó lí tott, ép pen sár kányt ere get tem a
fü re di te me tő ben. Es te már va cso rá val várt, és
bi zony éj fé lig be szél get tem ve le és fe le sé gé vel.

Ki volt Ő? Igaz em ber, Igaz Ma gyar em ber, aki
a II. vi lág há bo rú ban va dász pi ló ta ként szol gál ta
ha zá ját, és bi zony majd nem éle té vel fi ze tett. A
há bo rú csúcs tí pu sá val re pült ke mé nyen, si ke re -
sen, bátran. Ol da la kat tud nék ró la ír ni. Ám vé -
ge ze tül csak an  nyi írnék... Bonyhádi Percel Leó
bá csi már Is ten or szá gá ban re pül an gya lok kal,
kik nem gya láz zák ne vét, nem akar ják bi tó fá ra
kül de ni. Ugye ér tik?                                                              

– A II. vi lág há bo rú ban egy ME-109 G tí pu -
sú va dász gé pet le lőt tek, ami Dömsöd ha tá rá -
ban a 33-as őr ház tól 100 mé ter re le esett. A pi -
ló ta, Heinrich Strissel si ke re sen ki ug rott Ká lóz
tér sé gé ben, de ké sőbb be le halt sé rü lé se i be. Mi
jel lem ző er re a gép tí pus ra? Ma hol tar ta nak a
mun ká la tok a roncs fel tá rás ban?

– Leó bá csi ked venc gé pe volt az Me-
109G. Imád ta, hi szen a vi lág há bo rú csúcs gé -
pe i nek tá bo rát erő sí tet te. A Messer bi zony a
jó pi ló tá kat ked vel te, fé lel me tes fegy ver volt.
Gyors jól ma nő ve re ző  re pü lő gép. A há bo rú
ide jén Dömsöd kör ze té ben ren ge teg lé gi csa -
ta dúlt, és bi zony po tyog tak a gé pek szép
szám mal. Egy Me-109-es is be csa pó dott a
dömsödi ha tár ban. A rész le te ket ta vas  szal
osz ta nám meg Önök kel, je len leg en ge dély re
vá runk. A ku ta tás szé pen halad… las san de
ala po san.

– Tudom, Ne ked is van pi ló ta-jo go sít vá -
nyod. Mi kész te tett ar ra, hogy meg sze rezd?

– Gyer me ki ál mom ve zé relt. Há la Is ten nek
és édes apám nak, si ke rült. Nyugalom… nem
Boe in get ve ze tek, csu pán egy jól meg ter ve zett,
há lás vi tor lá zó re pü lőt. Öröm ve le a re pü lés, hi -
szen az em ber a sze lek szár nyán nyu ga lom ra

lel, csend és bé ke ural ja az eget. A re pü lés a nyu -
godt em be re ket sze re ti.

– Mi lyen ér zés volt Besenyei Pé ter rel, aki a
leg is mer tebb sport re pü lő pi ló ta a vi lá gon,
együtt re pül ni?

– Pár szó a mi Pe tink ről. Fan tasz ti kus em ber,
ki vá ló pi ló ta. Sze rény, egy sze rű, sze re tet remél -
tó egyé ni ség. A mi kö zös re pü lé sünk ről ír ni ne -
héz fel adat. El mond ha tom, hogy re pül het tem
Be senyei Pé ter rel, és ez ön ma gá ban is ha tal mas
öröm. Ál mom vált va ló ra. Men  nyit de men  nyit
ál mo doz tam ze ne hall ga tás köz ben, uta zá sok
alatt… és lám si ke rült. Is ten le te kin tett rám és
meg aján dé ko zott mi vel is? 410 km/h 7,5 g-s
ter he lés 30 perc kő ke mény mű re pü lés sel. Rö vi -
den még csak , hogy a re pü lés vé gén örö möm -
ben el sír tam magam… mégiscsak egy álom vált
va ló ra.

– Nagyon sze retsz gye re kek kel fog lal koz ni,
hi szen a könyv tár ban jó hangulatú, él ve ze tes
órák ke re té ben mu tat tad be a ki ál lí tá so dat,
majd a sok ér dek lő dő kis gye re ket meg ta ní tot -
tad pa pír re pü lő ket haj to gat ni. Min mú lik az
hogy jól re pül jön majd egy pa pír re pü lő gép?

– Na gyon egy sze rű. Nem kell sem mi ext rá ra
gon dol ni.  Pon tos ság, szim met ria, tü re lem. Rö -
vi den ennyi.

– A jö vő év ben a RED BULL-lal kö zö sen
Dömsödön pa pír re pü lő ver senyt szer ve zel. Ma
a mun ká la tok hol tar ta nak, mit tud nál a fa lu
la kos sá gá nak el mon da ni er ről? Mi ben tud -
nánk se gí te ni? Kik je lent kez het nek er re a ver -
seny re?

– Gya kor la ti lag min den egyez ni fog a nem -
ze ti baj nok ság ren de zé si el vé vel, még azok a

Dömsödi fi a tal te het sé gek a könyv tár ban

Zsolt lelkesen magyaráz a gyerekeknek

Fotó: Vass
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cso dá la tos Red Bul l-os lá nyok is Dömsödön
lesz nek. Már csak az oszt rák Red Bull köz pont
en ge dé lyét vá rom. Jo gi her ce hur ca. Mi ben tud -
ná nak se gí te ni? Sem mi mást nem kér nék, csu -
pán a dömsödi em be rek ven dég sze re tet ét igé -
nyel ném. A ver seny re min den 15. élet év ét be -
töl tött sze mély, ki csi és nagy je lent kez het.

– Zsolt, té ged egy na gyon sze rény, mun ká já -
ra pre cíz, ér té kes fi a tal em ber nek is mer te lek
meg, aki or szá gos és nem zet kö zi si ke rek kel
egy aránt di cse ked het ne, a vi lá gon bár hol él -
het ne, mi ért pont itt Dömsödön sze ret nél él ni
és dol goz ni?

– Kö szö nöm a bó kot, ked ves Tő led. Ti ilyen -
nek lát tok, ám én más ként lá tom ma gam. Mind -
ez né ző pont kér dé se. Tö rek szem ma gam ból a
leg job bat ki hoz ni, ezt az edzőm ver te be lém.
Így eb ből adó dó an én is ezt adom, ad nám át a

gyer kő cök nek. Sze re tem a kis lur kó kat, ara nyo -
sak, lel ke sek és éhez nek az új ra, a jó ra. Lásd
sport, re pü lés. Dömsöd ki vé te le sen jó gyer mek -
anyag gal ren del ke zik, bár ez nincs tel je sen ki -
hasz nál va, és ez bi zony nem raj tuk mú lik. Bi -
zony él het nék Lon don ban, Pé csett, Budapes -
ten… mégsem te szem. Mi ért nem? Dömsödi
va gyok, ide húz a szí vem, és sze re tem a fa lum
úgy aho gyan van. Min dig büsz ke ség töl töt te be
szí vem ami kor a do bo gón áll tam, ver se nyez -
tem, és bi zony nem pes ti ként, nem pé csi ként
lép tem fel a do bo gó ra, ha nem dömsödiként. A
szí vem min dig is itt ma radt, so ha nem köl tö zött
el, sok szor gon dol tam fa lum ra és rá tok. Imá dok
a par ton edze ni, a pusz tá ban fut ni, és vég re azt
ér zem… itthon va gyok.

Dömsödön ter ve zem az éle tem, a mun kás sá -
gom és sze ret ném a fi a ta lok kal meg is mer tet ni a

sport cso dá la tos vi lá gát. Dömsöd egy ki ak ná -
zat lan kincs te li le he tő sé gek kel. Ám amíg nincs
ös  sze fo gás, nos ered mény sem vár ha tó. Mind -
ezek től el te kint ve sze ret ném, ha meg moz dul na
Dömsöd. A ve ze tők, fi a ta lok, idő sek, egy szó val
min den ki. És ez nem pénz kér dé se. Sze res sük
fa lun kat, har col junk ér te, mert meg éri. 

Én azt mondom… HAJRÁ DÖMSÖD!
– Kö szö nöm a be szél ge tést. Ne ked és a csa -

lá dod nak ál dott, bé kés ka rá cso nyi ün ne pe ket
és bol dog új évet kí vá nok. 

Ked ves ol va só ink, akik meg sze ret nék néz ni
a ki ál lí tást a könyv tár nyit va tar tá si ide jé ben,
azok 2010. ja nu ár vé gé ig meg te he tik. Min den -
kit sze re tet tel vá runk.

Le je gyez te:
Mark óné Zöld ág Ág nes

könyv tárve ze tő                                                                                                                                                                                                                                               

2008 őszén a dömsödi is ko la al só ta go za tos ne -
ve lői ál mod tak va la mi ről, és most 2009 őszén ar -
ról ír ha tunk, hogy ez az álom va ló ra vált. Ál mod -
tunk egy ját szó ud var ról, és sok-sok ve lünk együtt
gon dol ko dó, se gí tő kész em ber ös  sze fo gá sá nak
kö szön he tő en a dömsödi is ko lás gye re kek már
két hó nap ja él vez he tik a ját szó ud var örö me it.

Kik nek kö szön het jük mind ezt?
Pin tér Zol tán; Dunatáj Szö vet ke zet; Gyivi Já -

nos; Poromb Pé ter; Csör gő Ist ván; Baranyi
György; Májer Gá bor; Lip tai La jos és bri gád ja;
Im re Lász ló; Jarosi Ist ván; Perger Gá bor; Bak Gá -
bor; ifj. Bak Bábor; Bak And rás; Mol nár Lász ló;
Kin cses Attila; Ma da rász And rea; Bóna Ist ván;
Bógyis György; Zsi ba Sán dor; Izsák György;
Poczkodi Lász ló; Tóbisz Lász ló; Láz ár Jó zsef,
Vas-biz nisz, Nagy Zsolt, Mó ricz Miklósné, Far -
kas Im re. Ők vol tak azok akik esz közzel, gé pi
mun kával vagy bár mi lyen anyag gal se gí tet tek. 

Pénz be li tá mo ga tást kap tunk: Dömsödi
Nagy  köz sé gi Ön kor mány zattól; az OMK-ba já -
ró di á kok szü le i nek nagy ré szé től: az SZMK-tól,
a Suli Persely Ala pít vány tól, az őszi és a ta va szi
pa pír gyűj tés ből be folyt ös  szeg ből. Egyé ni leg tá -
mo gat tak: Bődi Istvánné; Var ga Gézáné; Mé szá -
ros Pálné, Kiss Már ta, Bajnóczi Ist ván, Bé la vári
Ti bor, Agroland Kft., Tóthné Porvai Zsu zsan  na,
Krnájszki Istvánné, Gu lyás Lászlóné, Nádiné
Kam rás Zsu zsan na, Muzs Já nos, dr. Ró kus falvy
Syl via, dr. Bencze Zol tán, Var sá nyi An tal, Fe hér
Lászlóné, Rakszegi Gyu la, Ko vács Sándorné,
Szomor De zső, Zsi ba Sándorné, Fá ra Sza bolcs,
Patonai Ist ván, Patonai Istvánné, Pa to nai Nó ra,
Gá bor Ist ván, Klenáncz Jó zsef, Ka to na Antalné,
Kris tóf Józsefné, Orosz Lajosné, Pergerné
Kenessei Krisz ti na, Ba ba Bör ze szer ve zői.

Nagy örö münk re a Jároliné Láz ár Ka ta lin ál tal
írt pá lyá za ton si ke rült 100.000 Ft-ot nyer nünk. A
játszótérhez vásárolt eszközök és az udvar ki ala -
kí tásához felajánlott anyagok, vala mint az el vég -
zett munkák értéke meg kö zelíti a 3 millió Ft-ot.

És most ír junk a Gye re kek vé le mé nyé ről:

Szük ség volt a ját szó tér re, mert a gye re kek
szü ne tek ben unat koz tak. Nem volt más, csak a
sa lak- és be ton pá lya. Ha fújt a szél, az ud var egy
nagy por fel hő volt. Az ud va run kat egy pa la ke rí -
tés vá lasz tot ta el a szom széd ro mos te lek től. A
rum lit, sze me tet má jus ban kezd ték el hor da ni, és
szep tem ber ben már zöld fű és já té kok fo gad tak
ben nün ket. Min den já ték al ját ho mok bo rít ja,
hogy ha le es nénk, ne fáj jon. Kö zé pen a hin ták, a
csúsz da, hin ta ló és egy ha jó áll. A ját szó tér ut ca
fe lő li ol da lán tu ja sor dí sze leg. Majd gril le ző is
lesz. A pa la ke rí tés mel lett épül nek az osz tá lyok
kis há zai, mely ben egy-egy hét vé gét itt tu dunk
töl te ni. Ka me ra vi gyáz a nem jó szán dé kú em -
be rek re. Kez det ben a fű re nem me het tünk, ne -
hogy ki kop jon, de nem so ká ra már rúg hat juk
raj ta a bőrt.                                     (Lampert Gréta)

A ta ná rok ked ves ked ni akar tak a di á kok nak,
ezért meg le pe tés nek szán ták ezt a ját szó te ret.
Ami kor be lé pünk a ját szó tér re, olyan lát vány ban
lesz ré szünk, hogy egy pil la nat ra az em ber azt
hi szi, hogy a menny or szág ban jár.  (Pes ti Pat rik)

Min den osz tály ké szít majd ma gá nak ki ülő
pa do kat, ahol jó idő ese tén még órát is le het tar -
ta ni. Ha ké szen lesz nek a kis há zak, még tá bo -
roz ni is tu dunk. (Papp Já nos)

Vég re ki pró bál hat tuk a ját szó te ret. A cso da -
szép na pos idő is ne künk ked ve zett. Mi köz ben
él vez tük a já té ko kat, eszem be ju tott, hogy mi -
lyen so kan se gí tet tek a meg épí té sé ben, köz tük
az én apu kám is. (Zsi ba Mi hály)

Ez a ját szó tér egy gyö nyö rű ud var, ahol na -
gyon sok já ték van. Van egy ha jó, me lyen egy
moz gat ha tó kor mány se gít sé gé vel úgy ér zed
ma gad, mint ha egy iga zi ka lóz ha jón ül nél.

(Ko lom pár Dá ni el)

Ami kor be men tünk, a szép zöld fű el vet te fi -
gyel mün ket. Azon cso dál koz tunk, hogy le het
ilyen gyö nyö rű ez a kert. Na gyon bol do gok va -
gyunk, hogy ilyen szép kör nye zet ben tölt het jük
a sza bad időn ket, s mind ez kö szön he tő a dömsö-
di em be rek ös  sze fo gá sá nak.        (Perger Gá bor)

A ját szó te ret se gély mun ká sok és szü lők ta ka -
rí tot ták ki a sok sze mét től és pi szok tól, gazaltak
és le dön töt ték a ro mo kat. Bí zom ben ne, hogy
kö zö sen meg tud juk vé de ni az új ját szó te rün ket.

(Ki rály Kin ga)

Sze re tem a ját szó te ret, és azt mon dom, hogy
na gyon vi gyáz ni kell rá. (Fel föl di Márk)

Igen, na gyon vi gyáz nunk kell erre a sok em -
ber mun ká ja ál tal lét re ho zott ér ték re. Ezért a ját -
szó te ret csak fel ügye let tel hasz nál hat juk.

ÉÉÉÉSSSS    AAAAMMMMIIIIKKKKOOOORRRR    AAAAZZZZ    ÁÁÁÁLLLLOOOOMMMM    VVVVAAAALLLLÓÓÓÓRRRRAAAA    VVVVÁÁÁÁLLLLIIIIKKKK!!!!
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A labdarúgók befejezték az õszi szereplésüket

A vártnál gyengébben sikerült az idény vége.

13. forduló – Dömsöd : Sülysáp 2 : 2 (1:0)

Kétgólos vezetés ellenére sem sikerült itthon tartani a három pontot.
A dömsödi gólokat Tóth András és Moldován szerezték.

14. forduló – Alsónémedi : Dömsöd 3 : 1 (3:0)

A mérkőzés már az első félidőben eldőlt.
Gólszerző: Tóth András

15. forduló – Dömsöd : Pereg 0 : 2 (0:2)

A sokkal lelkesebben játszó szomszédvár nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna.
Nehéz tavasz elé néz csapatunk.

Varsányi

NN ÕÕ II   TT OO RR NN AA !! !! !!
Az általános iskola tornatermében minden

kedden és csütörtökön délután fél 7-től fél 8-ig
női torna van. Mindenkit szeretettel várunk, aki
egy kicsit is törödik az egészségével és hiányzik
számára a mozgás. Gyere, hidd el nagyon jó!

A csak nö vény ter mesz tés sel fog lal ko zó gaz -
dák szá má ra a té li hó na pok – de cem ber, ja nu ár,
feb ru ár – a pi he nés, az éves ta pasz ta la tok ösz  -
szeg zé sé nek, az új esz ten dő fel ada ta i nak meg -
ter ve zé sé nek, a fel ké szü lés nek az idő sza ka.

Ha vis  sza te kin tünk az el mú ló év ese mé nye i -
re, idő já rás ára, el mond hat juk, hogy elég szél -
ső sé ges volt.

A ta va szi majd a ko ra nyá ri, szá raz idő já rás
nem ked ve zett az őszi ga bo nák fej lő dé sé nek,
és a ta va szi ve té sű nö vé nyek is hi á nyo san kel -
tek ki és fej lőd tek. A vegy sze res gyom ir tás, a
csa pa dék hi ány mi att nem tu dott kel lő en ér vé -
nye sül ni, és sok táb la gyo mos ma radt. A ka lá -
szos ga bo na ter més lé nye ge sen el ma radt az
elő ző évi hez ké pest, de a ta va szi ve té sű nö vé -
nyek ter més át la ga is jó val ki sebb lett. A má sik
nagy prob lé ma, hogy az ala cso nyabb ter més
el adá si ára is lé nye ge sen ke ve sebb mint egy
év vel ez előtt volt. El mond hat juk, hogy még ha
fi gye lem be ves  szük a föld ala pú tá mo ga tást is,
bi zony a gaz dál ko dás, a nö vény ter mesz tés
nem na gyon ho zott nye re sé get, sőt a kis gaz da -
ság ok je len tős ré sze vesz te ség gel zár ja az évet.
Az őszi idő já rás már ked ve zőbb volt, ok tó ber
kö ze pé ig szá raz volt az idő, ami ked ve zett a be -
ta ka rí tá si mun kák nak. Most no vem ber vé gén,
de cem ber ele jén ha a ha tárt jár juk, meg ál la pít -
hat juk, hogy szé pen zöl dell nek az őszi ga bo na -
ve té sek, mi vel a no vem be ri idő já rás ked ve zett,
és még a ké sőb ben ve tett ga bo nák is szé pen ki
tud nak kel ni.

A ki adós no vem be ri esők eke já rá sig be áz tat -
ták a szán tó föl de ket, így az őszi me leg szán tást
is el le he tett vé gez ni.

A kis kert ben már min dent be ta ka rí tot tunk,
ha még ed dig nem tud tuk fel ás ni vagy fel szán -
ta ni, azt még a na gyobb fa gyok előtt mi e lőbb
te gyük meg. Mi vel eny he, ked ve ző az idő já rás,
most van itt az ide je a fa ül te tés nek. Az ős  szel
el ül te tett fa cse me ték sok kal na gyobb valószi -
nűséggel éled nek meg. Őszi ül te tés kor a gyü -
mölcs fa cse me te ko ro ná ját nem kell meg met -
sze ni. Ezt a mun kát ta vasz ra ha laszt juk, és csu -
pán a tö rött vagy ron csolt ves  sző ket tá vo lít suk
el. Az ül te tés mun ká já hoz két sze mély szük sé -
ges. Az egyik tart ja a cse me tét, gon do san
ügyel ve ar ra, hogy a gyö kér zet a ki ásott vö dör
kö ze pén he lyez ked jen el, és a törzs füg gő le ge -
sen áll jon. A má sik sze mély ka pá val húz za a
föl det a cse me te gyö ke ré re. Óva to san mor zsa -
lé kos föl det húz zunk a gyö kér zet re, mi köz ben
a fács kát gon do san meg rá zo gat juk. Csak így
ér het jük el, hogy a gyö kér ágak kö zét hé zag -
men te sen tölt se ki a jó mi nő sé gű ter mő föld. A
föld is mé telt rá hú zá sa és a cse me te rá zo ga tá sa
köz ben a fács ka tö vét óva to san meg ta pos suk.
Min dig a ci pő he gyé vel és nem sa rok kal. Az
ős  szel ül te tett cse me té ket is aján la tos meg ön -
töz ni, hogy a ta laj ré szek köz vet le nül a gyö ke -
rek hez il lesz ked je nek. Az ül te tett cse me tét
ősszel felkupacoljuk, hogy a fagy ér zé keny
gyö kér ze tet és a szem zés he lyét meg véd jük a
szél ső sé ge sen ala csony té li hő mér sék let től.
Na gyon fon tos, hogy a sor- és tő tá vol sá got jól
vá las  szuk meg. A sor- és tő tá vol sá got alap ve tő -
en a faj ta és a mű ve lé si mód ha tá roz za meg,
mert az sem jó, ha túl sű rű az ál lo mány, mert
nincs meg a ter mő te rü let, de az sem jó, ha túl
rit ka, mert nem lesz ki hasz nál va a te rü let.

Ne fe led kez zünk meg az ül te tés kor ar ról,
hogy gon dos kö rül te kin tő mun kánk ered mé -
nye év ti ze dek re hat ki a fa éle té ben és a raj ta
ter mett gyü mölcs ér té ké ben. De ne csak gyü -
mölcs fá kat ül tes sünk, ha nem a vi rá gos kert be
és a ház kö rül ró zsa bok ro kat, dísz cser jé ket,
mert ez zel él he tőb bé tes  szük kör nye ze tün ket.

For dít sunk nagy fi gyel met a té li re be tá rolt
zöld ség fé lék, bur go nya, cék la ré pa, te hát a lé -
dús ter mé nyek és a gyü möl csök, al ma, kör te
fagy tól va ló meg óvá sá ra. Ha szük sé ges, vá lo -
gas suk át, fagy men tes na po kon szel lőz tes sük a
tá ro ló hely sé get, kam rát.

Ha a de cem ber fo lya mán még lesz nek fagy -
men tes és csa pa dék men tes na pok, aján la tos el -
vé gez nünk a le mo só per me te zést a gyü mölcs -
fá kon, réz tar tal mú sze rek kel, bor dói lé vel,
amely réz gá lic ol dat ból és ol dott mész ből ké -
szül. Fon tos meg je gyez nünk, hogy nem csak
egy sze rű, ha nem kör nye zet kí mé lő per met szer
is egy ben. A té li hó na pok ban vé gez het jük el a
ker ti szer szá mok, esz kö zök, kis gé pek kar ban -
tar tá sát, ja ví tá sát.

Az ed dig le ír ta kon túl is van még te en dő je
a té li hó na pok ban min den gaz dál ko dó nak,
ker tész ke dő nek. Még nem tud hat juk, mi lyen
tél áll előt tünk, de  ha szük sé ges lesz, a jár dák
hóel ta ka rí tá sa, jég men te sí té se, a sí kos ság
meg szün te té se is ko moly fel ada tot je lent. A
sa ját ma gunk és la kó tár sa ink biz ton sá ga ér -
de ké ben el kell vé gez nünk ezen mun ká kat is,
min den ki a sa ját por tá ja előt ti út-vagy jár da -
ré szen.

Be fe je zé sül min den ked ves ol va só nak, gaz -
dál ko dó nak, ker tész ke dő nek jó év zá rást, Kel -
le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és Si ke rek ben
Gaz dag Bol dog Új Esz ten dőt kí vá nok!

Ös  sze ál lí tot ta: Tóth Ist ván
nyug dí jas me ző gaz dász 

 SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK 
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2009. december
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A Pók ban gó
(Oph rys sphe-
godes) egy olyan
nö vé nye fa lunk -
nak, mely nek
szép sé gé re nem
szük ség sze rű fel -
hív ni a fi gyel met,
hi szen el ső pil la -
nat ra meg mond ha -
tó ró la hogy nem

egy kö zön sé ges vi rág. Ez a faj ma Ma gyar or -
szá gon fo ko zot tan vé dett, és egyik büsz ke sé ge
tér sé günk nek, még ha nem is tu dunk ró la. Esz -
mei ér té ke 100 000 Ft. Ne vét a vi rá gá ról kap ta,
mely vö rö ses bar na szí né vel és min tá za tá val a
pó kok ra ha son lít. Áp ri lis-má jus ban vi rág zik,
bár a ná lunk is ér zé kel he tő klí ma vál to zás mi att
ez va ló szí nű leg ki fog to lód ni. Tő le ve lei hosz  -
szú kás-lán dzsá sak, 8-10 cm hos  szú ak és 3-5 cm
szé le sek. Tom pa vé gű ek, fé nyes fe lü le tű ek. Ma  -
gas sá ga 25 cen ti mé ter, de ked ve ző kö rül mé -
nyek kö zött a 30-35 cen ti mé tert is el ér he ti.

Élő he lye a ka szá ló ré tek és a szi kes pusz ták,
így köz sé günk ben in kább Apaj fe lé ta lál juk meg.

Egy ke vés sé színgaz dag, de nem ke vés bé je -
len tős nö vé nyünk az Or vo si kálmos (Acorus

calamus). Dömsödön szin te biz tos hogy min -
den ki lát ta már, ugyan ak kor ke ve sen is me rik
fel, mert kön  nyen be le ve gyül a kör nye ző nö -
vény ve ge tá ci ó ba. Ere de ti leg In di á ban volt ős -
ho nos, a lá pos, mo csa ras te rü le te ken. Gyógy ha -
tá sa mi att igen ked velt nö vény volt, így ki hur -
col ták a vi lág szin te min den te rü le té re. Így má ra
igen sok vi zes élő he lyen elő for dul. Gyógy ha tá -
sa a görcs ol dás ban és az ét vágy nö ve lé sé ben
nyil vá nul meg.

Víz szin te sen fek vő gyö kér tör zse 40-60 cm
hosszú,1-3 cm át mé rő jű, ta golt, hú sos-szi va csos
ál lo má nyú, in ten zív il la tú. Le ve lei kard ala kú ak.
Tor zsa vi rág za ta vi lá gos zöld-sár gás szí nű.

Ha zánk ba a XVI. században hoz ták be. Nagy
víz igé nye mi att ma is csak az in go vá nyos ré sze -
ken lát hat juk. A Drá va men tén nagy po pu lá ci ó -
val bír, de al kal maz ko dó ké pes sé gé re utal, hogy
még ná lunk, a Kis kun ság pe re mén is meg él, ha
ele gen dő víz hez jut. Te le pü lé sün kön az Öv csa -
tor na és a Má lé kör nyé kén le het meg ta lál ni. Mi -

vel a XXI. századra a vi zes élet te re ink meg -
csap pan tak, így vé det té nyil vá ní tot ták. Esz mei
ér té ke 2000 Ft.

Fa lunk ma da rai kö zül a he tek ben té li re meg -
ér ke ző Sü völ tő (Pyrrhula pyrrhula) egy iga zán

szép és em lí tés re mél tó faj. Mint már fen tebb
em lí tet tük, ha zánk ba észak ról ér ke zik ok tó ber -
ben, no vem ber ben és vo nul is to vább, ám na -
gyobb po pu lá ci ói ma rad nak té li re, hogy az tán
majd ta vas  szal in dul ja nak vis  sza. Dömsödön a
Du na-part fá i tól a ha tár ban lé vő er dő sáv okig
bár hol ta lál koz ha tunk e csöpp ma dár ral, csak fi -
gyel nünk kell. Test hos  sza 15 cm, a sú lya mind -
ös  sze 25 gramm. A hí mek ha sa élénk ró zsa szí -
nű, far tö ve fe hér, fe je fe ke te és hát szí ne ké kes -
szür ke, a to jó ha son lít a hím hez, de sok kal egy -
sze rűbb szí ne ze tű. Ezek alap ján már egy ér tel -
mű en fel is mer het jük. Az esz mei ér té ke ha zánk -
ban 10 000 Ft. Ked venc táp lá lé ka a kő ris mag,
de egyéb bo gyó kat és ter mé se ket is fo gyaszt.
Mind ös  sze 2-4 évet él, te hát óv nunk kell, hogy
ez a ke vés idő is elég le gyen szá má ra az utó dai
ki köl té sé re és gon do zá sá ra. 

Egy má sik, is mert nek hitt ma da runk a Szén -
ci ne ge (Parus ma jor), mely a ve re bek test vér é -

nek is te kint he tő. Esz té ti ka i lag azon ban sok kal
na gyobb él ményt nyújt. Fel is me ré se a fa lu si
em be rek nek gye rek já ték, hi szen a sár ga-fe ke te-
fe hér szí nek jel lem ző min tá za tot al kot nak a tes -
tén. Na gyon gya ko ri, ép pen ezért vé del met sem
él vez. Rá adá sul igen bá tor ma dár, így té len az
ab lak pár kány ra ki szórt mag va kat szin te rög tön
fel fal ja. Ke ve seb ben tud ják azon ban, hogy ez
egy igen ag res  szív te remt mény is. Egyes egye -
dei leg alább is biz to san. Fő is ko lai ta ná runk fi -
gyel te meg elő ször azt a je len sé get a Bükk

egyik bar lang já ban, hogy a szén ci ne ge a té li ál -
mot al vó de ne vé re ket meg tá mad ja, és él ve fel is
fal ja. Ezt kön  nyen meg te szi, mert ha bár a de ne -
vér egy jó val na gyobb és erő sebb ál lat, a té li hi -
ber ná ci ó ja mi att véd te len. Ilyen kor tá mad ja
meg a cin ke. A de ne vér gya kor la ti lag véd te len
az őt él ve fel fa ló csöpp nyi ma dár el len, és csu -
pán ak kor pusz tul el, ami kor az a ko po nyá ját
be tö ri a cső ré vel. Ezt ed dig csak a Bükk ben si -
ke rült meg fi gyel ni, így fa lunk ban nem va ló szí -
nű, hogy ilyen je len ség gel ta lál koz nánk. Et től a
plusz in for má ci ó tól azon ban ne tisz tel jük ke -
vés bé a Mó ra vers ben ci pőt ke re ső kis ma da rat,
hi szen ő is csak ösz tön lény, és a túl élé sért küzd. 

Ír ta:  Hor váth La jos-Or bán Csa ba
EKF-TTK

Dömsöd Természeti Értékei

KKaa  rráá  ccssoo  nnyyii
sszzee  rree  tteett  hhiimm  nnuusszz

Ha a há za mat fe nyő ágak kal, gyer tyák kal,
égők kel és csi lin ge lő ha ran gocs kák kal dí szí -
tem fel, de a csa lá dom fe lé nincs ben nem sze -
re tet, nem va gyok egyéb, mint dísz let ter ve ző.

Ha a kony há ban fá ra do zom, ka rá cso nyi
sü te mé nye ket sü tök ki ló szám ra, íz le tes éte -
le ket fő zök és az evés hez cso dá la to san meg -
te rí tett asz talt ké szí tek elő, de a csa lá dom fe -
lé nincs ben nem sze re tet, nem va gyok egyéb
mint sza kács nő.

Ha a sze gény kony há ban se géd ke zem, az
öre gek ott ho ná ban ka rá cso nyi éne ke ket éne ke -
lek, és min den va gyo no mat se gély ként el aján -
dé ko zom, de a csa lá dom fe lé nincs ben nem
sze re tet, mind ez sem mit nem hasz nál ne kem.

Ha a ka rá csony fát csil lo gó an gyal kák kal
és hor golt hó pely hek kel dí szí tem fel, ezer nyi
ün ne pen ve szek részt, a temp lo mi kó rus ban
éne ke lek, de Jé zus Krisz tus nincs a szí vem -
ben, ak kor nem ér tet tem meg, mi ről is szól a
ka rá csony.

A sze re tet fél be sza kít ja a sü tést, hogy a
gyer me két meg ölel je. A sze re tet hagy ja a la -
kás dí szí tést és meg csó kol ja a há zas tár sát. A
sze re tet ba rát sá gos az időszűke el le né re is. A
sze re tet nem iri gyel má so kat há zu kért, ami -
ben jól ki vá lasz tott ka rá cso nyi por ce lán és
oda il lő asz tal te rí tő van. A sze re tet nem ki ált
rá a gye re kek re, hogy men je nek már az út ból,
ha nem há lás ér te, hogy van nak és út ban tud -
nak len ni. A sze re tet nem csak azok nak ad,
akik től kap is va la mit, ha nem öröm mel aján -
dé koz za meg épp azo kat, akik ezt nem tud ják
vi szo noz ni. A sze re tet min dent el vi sel, min -
dent hisz, min dent re mél, min dent el tűr. A
sze re tet soha el nem mú lik. A vi de o já ték ok
tönk re men nek, a gyöngy sor ok el vesz nek, a
szá mí tó gé pek el avul nak. De a sze re tet aján -

dé ka meg ma rad. Is me ret len szer ző
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