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Karácsony felé közeledve az önkormányzatokat a következő év költségvetésének 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 következő esztendőben lényegesen kevesebb központi forrás áll rendelkezésünkre feladataink ellátására. A normatív támogatások drasztikus elvonását némiképp ellensúlyozza a járulékcsökkenés, de sajnos nem egyenlíti 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 százalékkal kevesebb pénzeszközzel gazdálkodhatnak az intézményeink jövőre, 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 megemelnünk folyószámlahitelünk összegét.
A költségvetési koncepcióban jelentős helyet foglal el a beruházások,
felújítások fejezet. A finanszírozási gondokat, tendenciákat látva jó szívvel reálisan tervezni nem lehet, így aztán csak az óhajainkról, az álmainkról tudok beszélni. Hogy aztán ezekből az álmokból valójában mi is fog
megvalósulni, azt biztosan már csak a jövő év végén láthatjuk. No de nézzük 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 felújítása – 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 támogatás).
– 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, Szőlők útja).
– A 2008-ban és 2009-ben elhalasztott dabi buszmegálló átépítése.
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– A Rendezési terv készítése, befejezése.
– A Kossuth L. utca és a Rákóczi utca kereszteződésének kialakítása.
– A Kossuth L. utca páratlan oldalán a járda
átrakása, ezzel párhuzamosan egy darab
buszváró telepítése az északi megállóhoz.
– A Kossuth L. utca – Szabadság utca sarkán
lévő park továbbépítése.
– A régi piactér, és a gázcsere telep helyzetének rendezése.
– Az RSD projekt keretén belül rendezni
kell a magánkézben lévő utak tulajdonjogát.
– A településünket bemutató kiadvány, térkép és tájékoztató táblák elkészítése (benyújtott pályázat).
– A településünk csapadékvíz-elvezetésének
folyamatos karbantartása.
– A strand átjárhatóságának megvalósulása
esetén az ezzel járó járulékos költségek
tervezése.
– A hivatal környékének térkövezése a
templomfelújítással párhuzamosan.
– A közvilágítás esetleges bővítése.
– Legalább négy térfigyelő kamera felszerelése, a műszaki háttér megteremtése.
– A hivatal udvarán lévő lakás felújítása a
közmunka program, illetve a városgazdálkodási csoport irányítói számára.
– Utcanévtáblák, tájékoztató táblák pótlása
és cseréje.
Első ránézésből is látszik, hogy ezeknek
az álmoknak a finanszírozása néhány milliárd forintba kerülne. Jövőre nekünk csak töredéke áll majd rendelkezésünkre, így továbbra is a sikeres pályázatokban bízhatunk.
A képviselő-testülettel, a közvetlen munkatársaimmal az elkövetkező hónapokban is
ezeken a feladatokon fogunk dolgozni.
Immár negyedik alkalommal nyithattam
meg a Dömsödi Művészeti Napokat. A nyitó
hangversenyen jóleső érzéssel nyugtázhattam, hogy a nehézségek ellenére töretlen a
gyermekeink fejlődése. Érdemes erőfeszítéseket tennünk ennek a nem kötelező feladatunknak a továbbvitelére. Gratulálok a diákoknak, és természetesen a felkészítő tantestületnek is.
Tisztelettel köszönöm a Fára házaspárnak
azt az önzetlen segítséget, amelyet az elmúlt
hetekben nyújtottak jó néhány rászoruló
dömsödi családnak. Öröm ilyen esetről írni.
Befejezésül – a képviselőtársaim és a magam nevében – áldott, békés ünnepeket kívánok minden dömsödi lakótársunknak! Kívánom, hogy mindenki szeretettel körülölelve pihenje ki a mögöttünk hagyott év fáradalmait, hogy aztán feltöltődve álljunk a
2010-es év kihívásai elé. Köszönöm valamennyiüknek azt a segítséget, amellyel erejükhöz mérten támogatták erőfeszítéseinket,
és megkönnyítették munkánkat.
Bencze István

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Stasinski Tamás – Stiasny-Nemoda Anna
HANNA MÁRIA
Bokor László – Füki Zsanett Anita
LEVENTE LÁSZLÓ
Slezák Zoltán – Mucsi Melinda
TÍMEA PETRA
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A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

Házasságot kötöttek:

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

Elhunytak:

Háziorvosi ügyelet

Szabó András – Parlag Brigitta
Gábor Tamás Zoltán – Czaniga Annamária
Farkas Istvánné Mendi Margit
Katona Bálintné Mohácsi Julianna
Turu Eszter
Bangó Bálintné Végh Etelka
Cser Illés
Jónás Lászlóné Rajkó Mária

66 éves
90 éves
59 éves
78 éves
83 éves
81 éves

Állatorvosi ügyelet

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

nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 14.00-ig

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig.
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

HÁZIORVOSI RENDELÉS

I. körzet:
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
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2009. NOVEMBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
novemberben két alkalommal ülésezett.
2009. november 9-én rendkívüli ülést tartott, ahol az alábbi napirendeket tárgyalta:
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
161/2009. (XI. 9.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A „Szüret utca – Dabi krt. és Zrínyi utca felújítása” című közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása
2.) A 2010. évi szúnyoggyérítés
3.) Ivóvíz minőségjavítása érdekében pályázat benyújtása
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1.) A „Szüret utca – Dabi krt. és Zrínyi utca felújítása” című közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

162/2009. (XI. 9.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) „Szüret utca – Dabi krt. és Zrínyi utca
felújítása” tárgyban lefolytatott K.É.-21020/2009. sz. egyszerű közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság az ajánlattevőnként és részszempontokként kidolgozott, a döntés-előkészítése jegyzőkönyvben részletesen megjelölt és kifejtett indokok alapján megállapította, hogy az összességében
legelőnyösebb ajánlatot az I. rész (Szüret u., Dabi krt.) vonatkozásában a
SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) adta, bruttó 12.000.000 Ft
értékben, míg a II. rész (Zrínyi utca) vonatkozásában a VITÉP’ 95 Kft.
(2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a) adta, bruttó 7.954.500 Ft értékben.
A képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján az I. rész vonatkozásában a SOLTÚT Kft.-t, míg a II. rész vonatkozásában VITÉP’ 95
Kft.-t nyilvánítja nyertesnek.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: képviselő-testület, polgármester
Határidő: azonnal, szerződés aláírására 2009. november 16-ig
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
163/2009. (XI. 9.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bercsényi
utca burkolatát fel kívánja újítani, ha az Önkormányzat által beruházásainak finanszírozásához felvett hitel összege ezt lehetővé teszi.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
2.) A 2010. évi szúnyoggyérítés
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)

A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

164/2009. (XI. 9.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi
szúnyoggyérítést a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulással közösen kémiai gyérítés módszerével kívánja megvalósítani
az alábbi területi adatok szerint:
– légi irtás 500 ha
– földi irtás 50 ha.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására, a földi és légi irtásra
vonatkozó területi adatok közlésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.) Ivóvíz minőségjavítása érdekében pályázat benyújtása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
165/2009. (XI. 9.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2009.
(III. 25.) Kt. számú határozat alapján pályázatot nyújt be a Községi Vízmű által szolgáltatott ivóvíz minőségének megóvása és javítása érdekében és a vízkezelés megvalósítására. A KEOP-1.3.0 számú kétfordulós
konstrukciós pályázat előkészítésének (első forduló KEOP-7.1.3.0) önrészét azaz 15%-át, valamint a megvalósítás önrészét azaz 10% -át a képviselő-testület saját erőként a költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 2009. november 25. napján megtartott rendes
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta, illetve döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
166/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
3) Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról, költségvetésének 3
éves teljesítéséről
4) A 2010. évi költségvetési koncepció
5) Folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása
6) Az ivóvíz közműhálózat fejlesztéséről és a csatlakozás szabályairól
szóló 6/2004. (VII. 1.) rendelet módosítása
7) A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség létesítéséről szóló társulási megállapodás és
alapító okirat jóváhagyása
8) Pályázat benyújtása a TÁMOP 6.1.2/A pályázatra
9) Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat eredményéről (zárt ülésen)
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10) Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt
ülésen)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
167/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
168/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló
tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásának 3 éves helyzetéről
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
169/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve Dr. Schmidt Géza szakértői véleményét és a Gazdasági Bizottság javaslatát, az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásának 3 éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Ft, azaz negyvenötmillió forint folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.-től történő felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2009. december 4-től 2010. december 3-ig határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat
költségvetési bevételeit, ezen belül a saját bevételeket ajánlja fel, különös
tekintettel a helyi adóbevételekre.
Az önkormányzat, mint zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő dömsödi 204 hrsz-ú, Dömsöd, Középső-Dunapart című
sporttelep megnevezésű forgalomképes ingatlanán 45.000.000 Ft hitel és
járulékai erejéig az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
számára elsőhelyi jelzálogjogot alapítsanak. A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik, és szavatolja az ingatlan kár-, per- és tehermentességét.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelvisszafizetés
időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi
és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a más meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr.
Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen és egy nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

5.) Folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

172/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 171/2009.
(XI. 25.) Kt.számú határozatával 45.000.000 Ft, azaz negyvenötmillió forint folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.-től történő felvételéről döntött.
Az önkormányzat, mint zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a tulajdonában lévő dömsödi 204 hrsz-ú, Dömsöd, KözépsőDunapart című sporttelep megnevezésű forgalomképes ingatlana nem
nyújt megfelelő hitelbiztosítéki fedezetet, abban az esetben az önkormányzat tulajdonában lévő 713 hrsz-ú, Dömsöd, Szabadság út 48. szám
alatti Hajós kúriaingatlanon 45.000.000 Ft hitel és járulékai erejéig az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. számára elsőhelyi
jelzálogjogot alapítsanak. A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik, és szavatolja az ingatlan kár-, per- és tehermentességét.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr.
Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
A 171/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat egyebekben változatlanul
érvényes.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

171/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 45.000.000

6.) Az ivóvíz közműhálózat fejlesztéséről és a csatlakozás szabályairól szóló 6/2004. (VII. 1.) rendelet módosítása

4.) A 2010. évi költségvetési koncepció
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
170/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve Dr. Schmidt Géza szakértői véleményét és a Gazdasági Bizottság javaslatát, az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta a következő
rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2009. (XI. 30.) rendelete
Az ivóvíz közműhálózat fejlesztéséről és a csatlakozás szabályairól
szóló 6/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetésének napja: 2009. november 30.
A rendelet hatálybalépésének napja: 2009. november 30.
A rendelet-módosítás értelmében 2009. november 30-tól az új ivóvíz
közműhálózat érdekeltségi hozzájárulás mértéke ingatlanonként 117.000
Ft+ÁFA; mely a már kiépített közműre történő csatlakozás esetén 33.500
Ft+ÁFA. A közműhálózatra történő rákötés díja ha a törzshálózat és az ingatlanon kialakított mérőhely közötti távolság a 10 métert nem haladja
meg, 25.000 Ft+ÁFA, minden további méterenként 600 Ft+ÁFA.
7.) A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és
Tisztítómű Tulajdonközösség létesítéséről szóló társulási megállapodás és alapító okirat jóváhagyása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
173/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség Társulási Megállapodásának melléklet szerinti módosítását annak egységes szerkezetbe foglalásával elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
174/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy Apaj, Dömsöd, Lórév, Makád, Ráckeve és Szigetbecse települési
önkormányzatok az általuk kötött Társulási megállapodás alapján a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (Ttv) 16-18. §-ában meghatározottak szerint 2010. január 1-jei hatállyal önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési
szervet hoznak létre.
A költségvetési szerv legfontosabb adatai:
A költségvetési szerv neve: Ráckeve és Térsége Társult Települések
szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség
A költségvetési szerv székhelye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: önállóan működő közhatalmi költségvetési szerv
A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy
A költségvetési szerv tevékenységi köre: a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (3) b, c. pontjában meghatározott kötelező önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatok ellátása:
A költségvetési szerv alapítói: Apaj, Dömsöd, Lórév, Makád, Ráckeve,
Szigetbecse.
2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott költségvetési szerv
Alapító Okiratát a melléklet szerint elfogadja.
Felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
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Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
8.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 6.1.2/A pályázatra
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
175/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a TÁMOP 6.1.2/A kódszámú pályázatra, bruttó 10 millió forint
összegű támogatás elnyerésére.
A képviselő-testület a pályázati támogatással az alábbi célokat kívánja
megvalósítani:
– A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok;
– Lelki egészség védelme/megőrzése;
– Életvezetési kompetenciák és öngondoskodás képességének fejlesztése;
– Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési programok
szervezését és ehhez kapcsolódó eszközbeszerzést kíván megvalósítani.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a program 100%-os támogatottságú, önkormányzati saját forrást nem igényel.
A képviselő-testület a pályázat koordinálásával a HealthTime Egészségfejlesztő és Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1045 Budapest, Berda József
u. 32. VI/37.) bízza meg.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: pályázat benyújtása 2009. december 15-ig
9.) Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat eredményéről (zárt ülésen)
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
176/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság 345/2009. (XI. 17.) OKB határozatával egyetért. A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 29 pályázó részére „A” típusú és 6 pályázó részére „B” típusú ösztöndíj támogatást nyújt az önkormányzat költségvetéséből, összesen 600.000 Ft összegben.
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnökét, hogy a pályázati döntés közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Patonai Istvánné
Határidő: azonnal
10) Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatot: 177/2009. (XI. 25.) Kt. számú határozat
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2009. december 16.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről
készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek
olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést
biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzétesszük.
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HIRDETMÉNY

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság indítványára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatás keretösszegét
129/2009. (IX. 16.) Kt. számú határozatával
600.000 Ft-ra emelte.
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága a Dömsöd Nagyközség Képviselő-testületének 18/2000. (XI. 29.) rendeletében biztosított jogkörében eljárva elbírálta a benyújtott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. A bizottság döntése alapján 5 illetve 10 hónapra, havonként
ösztöndíjban részesíti a pályázókat.
„A” típusú pályázat:
29 fő átlagban 2.000 Ft/hó
„B” típusú pályázat:
6 fő átlagban 1.500 Ft/hó
Dömsöd, 2009. november 18.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága

Ruhagyûjtõ konténereket
helyezett ki Dömsödön a
Bocskay utcai parkolóban
a Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (Szigetszentmiklós) és a GLH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Iszkaszentgyörgy) együttműködési megállapodást kötött a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulással. A megállapodás lényege, hogy ruhagyűjtő konténerek
kihelyezésével kívánják a lakosságnál felgyülemlett, már nem használt, feleslegessé
vált ruhaneműt gyűjteni, amit heti ürítéssel
elszállítanak, tisztítanak és felajánlják a rászorulók részére.
A konténerek helye: Bocskay úti parkoló, a szelektív gyűjtők mellett.
Kérjük a lakosságot, hogy kulturált módon
használják. Bármilyen ruhát, kabátot, cipőt
bele lehet dobni (szemetet nem!), akár darabonként, akár szemeteszsákban vagy reklámszatyorban.
A Gyermekjóléti Szolgálat ettől függetlenül továbbra is elfogad főleg gyermekruhákat, cipőket, játékokat, amiből csütörtökönként 10-12 óra között lehet válogatni a Hajós-kastélyban.
Csengődi Józsefné mb. szolgálatvezető
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D ö m s ö d i Á lt a l án o s I p a r t e s t ü l e t
h i rd e t é s e i
Gépjármû-tulajdonosok 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

LAKOSSÁGI FÓRUM

Ifj. Hegedűs Lóránt és Gerecz Attila volt a
meghívott vendége annak a lakossági fórumnak, melyet a Jobbik dömsödi szervezete hirdetett meg 2009. nov. 17-ére.
Sánta István köszöntötte a vendégeket,
majd ismertette a helyi alapszervezet létrejöttének körülményeit.
Ezt követően ifj. Hegedűs Lóránt ref. lelkész a megosztó jellegű szolgálatról beszélt.
Vajon kirekeszthető-e a politika a mindennapi lelkészi szolgálatból?
Gerecz Attila, a Jobbik országgyűlési
képviselőjelöltje ismertette pártja programját. A fórum végén a lakosoknak lehetősége
nyílt észrevételeiket elmondani, illetve kérdéseket tehettek fel.
-V.I.-

TÁ JÉ KOZ TA TÁS

2009. szeptember 18-án megalakult a Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. A nonprofit
szervezet fő célja a minőségi gyakorlati oktatás szervezése. Az alapítók és a velük együttműködő ipartestületek szolgáltatásai bővülnek és a több anyagi bevétel miatt a működési feltételeik biztosítottak lesznek.
Székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 58.
Cégjegyzékszáma: 13-09-130357
Adószáma: 14848618-2-13
A társaság e-mail címe:
nonprofit@tisztesipar.hu
A társaság alapító tagjai: Szentendrei
Kistérségi Ipartestület, Dömsödi Általános
Ipartestület, Gyáli Ipartestület, Vecsési Ipartestület, Ipartestületek Pest Megyei Területi
Szövetsége.
A társaság ügyvezetői: Kövesi Ágota és
Skribek Pál.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Csiszár
György elnök, Sajben Szilvia, Karikás Pál.
2009. november 20.

Kövesi Ágota, Skribek Pál
ügyvezető

A fenti tájékoztatással kapcsolatban bővebb felvilágosítással állunk az érdeklődők
rendelkezésére:
Dömsödi Általános Ipartestület 2344
Dömsöd, Petőfi u. 11-13., tel.: 06-24-435-416
Csiszár György alelnök 06-30-3349-355

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni
Fára Gáborné Áginak
és Fára Gábor vállalkozóknak,
hogy rendszeres
ruha adományaikkal segítik
a rászorulókat.
-Szabó Andrea-
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Szeretettel gratulálunk

Czahesz Rozália és ˘cs Sándor
egybekelésük 60. évfordulóján!

Gyémántlakodalmukra a meghívón ez állt:
„Miután az elmúlt 60 év házasság alatt meggyőződtünk arról, hogy Nekünk együtt a legjobb, a sikeres
folytatás érdekében 2009. november 7-én ismét egybekelünk.”
A dömsödi katolikus templomban szép számmal
gyűltek össze a jeles alkalomra családtagok, barátok,
ismerősök, hogy együtt osztozzanak Rózsika néni és
Sanyi bácsi örömében!
Nemeskürti Ferenc atya megáldotta Őket. Prédikációjában kiemelte, hogy az együtt eltöltött hatvan év
mennyi mindent tartogatott számukra, gondolva a történelmi viharokra, családi eseményekre, s az eltelt
évek ellenére mégis mindketten egészségesek és szépek! Példaértékű, Istenbe vetett erős hitük, mely segítette és segíti közös útjukat.
-V.I.-

AKCIÓS
SHELL PB GÁZ

Mézeskalács-készítõ verseny

Mézeskalács-készítő versenyt hirdettünk iskolánkban minden osztály tanulóinak számára.
Nagy izgalommal fogtak hozzá a gyerekek a nagymamák, az édesanyák vagy tanító nénijük,
osztályfőnökük segítségével a harangocskák, szívecskék, csillagok formázásához, díszítéséhez.
Kicsi házacskákat, templomokat is építettek a türelmesebbek, ügyesebbek.
A dömsödi gyerekek hagyományt őriznek. De tudjuk-e, hogy milyen régi örökséget hagytak
ránk őseink a mézes sütemények készítésével?
– 3800 évvel ezelőtti Eufrátesz-menti, sumér városok (Ur, Nippúr, Mári) feltárásakor mézeskalács-díszítő formákat találtak. Tehát Mezopotámiából terjedt el Belső-Ázsiába (ahol őseink is
részeseivé váltak), majd Egyiptomba.
– A belső-ázsiai ásztanai ásatásoknál 2300 éves „mézeskalácsos” házaspár leletére bukkantak.
– Hazánkban az első feljegyzések 1000 tájáról maradtak fenn. Az Árpád-házi királyok idején a
kolostorokban készítettek vallási tárgyú mézeskalácsokat.
– 1300-as években Pozsonytól Kassáig, Debrecenig „mézeseink” céheket alapítottak.
Német városokba (Aachen) magyar zarándokok terjesztették.
– Feljegyzések bizonyítják, hogy pl.: Thököly Imre, Bethlen Gábor fejedelmi ajándékként készíttette a mézesbábokat.
– Nem is olyan régen magyar expedíció járt Észak-Kínában (Kelet-Turkesztán) a jugarok (ujgurok, közelebbi genetikai rokonaink) földjén. Mézeskalács HUSZÁRT vittek ajándékba. Mosolyogva ismertek rá a jugarok, hogy ez az ő hagyományaikban is „guszár” = lovas katonát jelent.
Így nyúlik vissza a mézeskalács-készítés a mi kicsit sumér, kicsit hun, szkíta, avar, magyar ősi
gyökereinkhez. Jó ha tudják a gyerekeink is.
Krnájszki Istvánné
Forrás: Kiszely István

Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

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

Szikvízüzem

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 • állandó akciók • barátságos környezet • ajándékutalvány vásárlási lehetőség
Nyitás: december 1-jén.

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

BAZSONYI ARANY

és

VECSÉSI SÁNDOR

állandó kiállítása

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

A művészeti iskolában az idei évben kilencedik alkalommal került megrendezésre a Dömsödi Művészeti Napok. A két napon át tartó rendezvény első napján, november 27-én, az ünnepélyes megnyitón a zenei, színjáték és grafika
tanszakos növendékeink mutatkoztak be. Bencze István polgármester úr köszöntő szavai után
kezdődött a koncert, amelyen nemcsak növendékeink, hanem az intézmény pedagógusai is
felléptek.
A színjáték tanszakos növendékek Dsida Jenő és Charles Baudelaire verseiből szavaltak
egy csokorra valót. A versek témája az ősz volt.
A grafika tanszakos növendékek munkáiból
kiállítást láthattak vendégeink. Az alkotások a
művészeti iskolában megtekinthetők december
11-ig.
A műsor után a szülők által készített süteményekkel kínáltuk meg a szereplőket és a vendégeket. Ezúton is szeretném megköszönni a szülők segítségét.
A megnyitó sikeréért a következő pedagógusoknak szeretnék köszönetet mondani: Gábor
Tünde (színjáték), Kérges Tünde (grafika), Somos András (furulya, fuvola), Sebestyén Gábor
(gitár), Nyikes Krisztián (trombita), Povázai
Gyula (klarinét), Csák Péter (zongora).
A második napon rendeztük meg a Katalinnapi bált. A bál műsorát a társastánc és néptánc
tanszakos növendékeink adták. A terem dekorációját Kérges Tünde tanárnő készítette. Az előző évi bál bevételéből sok ruhát sikerült készíttetnünk, de még így sem teljes a ruhatárunk. Éppen ezért a tánctanszak tanárai biztosították a hiányzó ruhákat: Tóth Andrea, Mihó Diána, Angyal László és Bagi Ferenc. Köszönjük!
Csikós Lászlóné köszöntése után egy nagyszerű alkotó, Agárdi Kovács Attila festményeiből összeállított kiállítást nyitott meg Jakus Ottó
atya. A kiállítás címe: Keret nélkül. A kiállítás az
OMK-ban tekinthető meg. Kérem, hogy aki teheti, látogasson el a művelődési házba, nézze
meg a kiállítást, bátran mondhatom, megéri!
A báli műsort Radványi Patrik nyitotta meg
zongoraszólójával. Ezután következtek az iskola táncosai: Mihó Diána, Angyal László és Bagi
Ferenc növendékei. A műsort Mihó Diána tanárnő állította össze. Az estét színesítette, hogy
a szentesi Jövőnkért Táncegyüttes ellátogatott
hozzánk, és gyönyörű néptánc koreográfiákat
mutatott be nekünk. Az együttest Bagi Ferenc
tanítja, aki – mindenki meglepetésére és örömére – saját improvizációt is bemutatott.
A műsorban felléptek a Ju és Zsu Társulat
tagjai, Gyivi Ildikó és Csikós Lászlóné. Köszönjük, hogy a szereplést elvállalták.
A néptánc és a társastánc tanszak sok-sok növendéke szinte kivétel nélkül bemutatta tudását.
Mihó Diána társastánc tanárnő nagy hangsúlyt
fektet a versenyzésre, ezért a versenyző táncosok is bemutatták tudásokat: Erdős Sándor –

Bak Barbara, Sass László – Tillinger Tímea,
Nagy László – Ispán Karina. A legutolsó műsorszám Gerenday Éva és Pergerné Szadai Éva
tánca volt, akik egy társastánc formációt mutattak be. Őket szintén Mihó Diána tanárnő tanítja.
Itt köszönöm meg, hogy Tóthné Porvay Zsuzsanna, Ácsné Jaksa Szilvia, Kovács Bálintné
fontosnak tartották, hogy osztályukat a Dezső
Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe
irányítsák.
A műsor után kezdetét vette a hajnalig tartó
bál, amelyen a zenét Csóka Szabolcs szolgáltatta.
Következzenek a rendezvény támogatói:
A szereplő gyerekek részére a Retro Kisvendéglő (Kiskunlacháza) szállította a finom
szendvicseket, innen köszönjük meg Doroszlay
Lászlónak és családjának a felajánlást.

Gyula, Bokor Zsolt, Csikós Zsuzsi, Józan Lászlóné, Jancsó Attiláné, Burján Katalin, Vass
Krisztina, Szücsné Zsiba Valéria, Belencsikné
Bejczi Krisztina, Fábián Fanni, Fábián Bianka,
Kovács Dóra, Jancsó Anna, Bajnóczi Annamária, Kuna Orsolya, Lakatos Dóra, Sándor Nikolett, Felföldi Brigitta, Tabajdi Fruzsina.
Köszönjük Tarr Istvánnénak, hogy a Konyha
terítőit biztosította a bálra, az OMK dolgozóinak, hogy az előkészületekben és az utómunkálatokban segítettek, valamint a Dömsödi Polgárőrség tagjainak, hogy a rendre ügyeltek a
rendezvény ideje alatt.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani
azoknak is, akik támogatták rendezvényünket,
de nevük elhallgatását kérték, valamint növendékeink szüleinek, akik süteményeket hoztak a
bálra, hogy árusíthassuk.
A bál bevételét a társastánc és néptánc tanszak ruhatárának bővítésére fordítjuk, s reméljük, a ruhákat a jövő évi bálon bemutathatjuk.
Még egyszer megköszönöm mindenkinek,
aki hozzájárult a Dömsödi Művészeti Napok sikeréhez!
Köntös Ágnes
igazgató

Szüleink,

Turcsán Ferenc
és

Agárdi Kovács Attila: Látogatás
A rengeteg tombola- és zsákbamacska-felajánlást, anyagi támogatást a következőknek
köszönjük: ifj. Pék János és családja, Kovácsné
Garbacz Szilvia és családja, Burján Katalin,
Jancsó Attiláné, Fabula Dominik, Kolompár
Lajos és családja, Belencsik Mihály és családja,
Sipos Söröző, Fábiánné Cser Ilona, Faragó Attila, Még 1000 Év Dömsödért Közhasznú Szervezet, Mihó Diána, Ácsné Jaksa Szilvia, Fészek
Bútorbolt, Sass Lászlóné, Hermányi Valéria,
Szanyiné Hirschler Rózsa, Győri Szilvia, Rüsics István, Dr. Katona Ágnes, Kudar Zsolt,
Földvári Attila, Patonai Istvánné és családja,
Benczéné Erika, Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Kovács Dóra.
A szendvicsek készítését, a terem berendezését, a bálon nyújtott segítséget a következőknek
köszönjük: Izsákné Hegedűs Edit, Keresztesné
Zsiba Zita, Izsák Gáborné, Borbíró Sándorné,
Csikós Lászlóné, Gábor Tünde, Kérges Tünde,
Faragóné Pádár Tünde, Bene Jánosné, Tóthné
Ispán Ilona, Csák Péter, Somos András, Povázai

Turcsán Ferencné
sz. Zöldág Éva
2009. 11. 28-án ünneplik

50. házassági
évfordulójukat.

Isten éltesse Őket még
nagyon sokáig erőben és
egészségben!

Gyermekeik, Menyük,
Vejük, Unokáik és a
család többi tagja
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Ka rá csony nap jai, az ün nep nap jai!
A hõn áhí tott sze re tet nap jai!

A
karácsony
szláv eredetű szó,
legősibb alakjában
„lépő”, „átlépő”,
„fordulónap”,
„napfordulat” lehetett a jelentése.
Orosz nyelvjárásokban „pusztulást”, „halált”,
„végórát” is jelentett.
E baljós fogalmak a téli hidegre, hosszan tartó sötétségre, az óév szellemére vonatkoznak.
Karácsonyi szokásaink között sok a halállal,
szellemjárással kapcsolatos hiedelem. December 24., Ádám-Éva napja a karácsonyi ünnepkör legjelesebb napja, karácsony „vigiliája”, az
adventi időszak utolsó napja. Számos szokás,
hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz: tilos volt
kölcsönadni és -kérni, mert az elvitte a gazda
hasznát. Mindenki a ház körül dolgozott, tilos
volt erdőn, mezőn tevékenykedni. Nem volt tanácsos varrni, fonni, foltozni, mosogatni. E napon a kiterített mosott ruha is bajt, betegséget
hozhatott a családra. Az eladó lányok, ha az esti
harangszókor a kútba tekintettek, megláthatták
vőlegényüket. A legényeknek nem volt szabad
zsírosat enni, nehogy csúnya menyasszonyt
kapjanak.
E napon állítunk karácsonyfát, melynek előzménye egyrészt a termékenységet, életet jelentő
életfa, termőág. Másrészt középkori egyházi
eredetű szokás, miszerint Ádám-Éva napján
előadták a teremtés történetét. A paradicsomi
életfát örökzölddel, fenyőfával helyettesítették.
A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa állításánál is újabb szokás. Ajándékot régen a kántálók, betlehemezők kaptak, ételfélét, esetleg egy
kevés pénzt. Sok helyen a karácsonyfa és a rajta
lévő nyalánkságok jelentették az ajándékot.
December 25. – karácsony napja, a téli napforduló ősi ünnepe, a kereszténységben Jézus
Krisztus földi születésének emléknapja, az életet adó fény megszületésének napja. A hagyományos magyar paraszti életben a család ünnepe. Ez a nap munkatilalommal járt, csak a legszükségesebb munkákat végezték el. Ez a nap a
betlehemezés ideje. Ekkor mutatta meg eredményét advent, Márton, Katalin, András, Borbála, Miklós, Luca napja andrásoló vagy más

jósló cselekménye. Az éjféli „misevégző” harangozással fejeződött be a napfordulás, a születés szent időszaka. Az ekkor megterített karácsonyi asztal, a házi oltár a hálaadás és a könyörgés eszköze volt.
December 26. – karácsony másodnapja. István napján zabot és sót szenteltetett a régi falu
népe, regösök járták a házakat. Istentisztelet
után „istvánoltak”: zeneszóval, rigmusokkal
köszöntötték fel az Istvánokat.
A regölés a legények és a házasemberek termékenység-, bőség- és párokat összevarázsló,
házról házra járó köszöntő szokása. A téli napforduló pogánykori emléke. A magyarság egyik
legarchaikusabb szokása, fő időpontja december 26. Hagyománya, szövege és dallama a legtovább Nyugat-Dunántúlon és Udvarhelyszéken maradt fenn.
A regölést archaikus rítuséneknek tartja a kutatás, amely a sámánénekkel is összefügghet. A
regös (énekmondó) a régi magyarok sámánjainak, varázslóinak egyik elnevezése lehetett.
A középkorban a regus szó királyi együttivót
jelentett. A 16-17. századi kalendáriumok regelő hétfőként említik a vízkereszt utáni első hétfőt. Az első regöséneket 1838-ban közölték
nyomtatásban. A szokás rendszeres gyűjtését
Sebestyén Gyula végezte el a századfordulón.
A regösök köcsögdudákkal, csörgős botokkal, csengővel, regös síppal, furulyával keresték
fel elsősorban a lányos házakat. Öltözetük: kifordított báránybőr kucsma és bunda. Általában
20-30 fős csoportokban mentek, pálinkával, süteménnyel kínálták őket.
A regölés a következő jellegzetes részekből
áll: engedélykérés, beköszöntő, csodafiúszarvasról szóló ének, jókívánságok, párok összeregölése, adománykérés, záradék.
A regösének állandó szövegrésze a refrén,
például:
„Rót ökör, régi törvény, haj regö rejtem, azt is
megengedte az a nagy Úristen!, Haj regö, rejtem azt is megengedte az a nagy Úristen!”
Tisztelt Dömsödiek! Egyesületünk a 2009-es
karácsonyi ünnepkör még meghittebbé és hangulatosabbá tétele céljából, a tavalyi sikeres
kezdetek után, a Mikulás-várás Dömsödön elnevezésű többéves hagyományát egy a Petőfi

Múzeum kertjében történő betlehemes jászol
felállításával és egy ahhoz kapcsolódó új kezdeményezéssel egészíti ki.

A betlehemest 2009. december 6-án vasárnap
délelőtt állítjuk fel a múzeumkertben, egy kis
műsor keretében adjuk át jelképesen a dömsödieknek, majd attól kezdve egészen Vízkeresztig folyamatosan lesz megtekinthető, este
folyamatosan kivilágítva gyönyörködhetnek
benne az arra járók! 2009. december 24-én ismételten – a tavalyi sikeres fogadtatáson felbuzdulva – sok szeretettel hívjuk és várjuk
azokat a szülőket, gyerekeket, akik a karácsonyfadíszítés idején szeretnék, ha a család
otthon maradó tagjai kényelmesen fel tudnák díszíteni a család fenyőfáját. S amíg az
Angyalka átsuhan a lelkünkben, a falun és a
szobán, addig pedig egy kis sétával vagy autóval el lehet jönni a múzeumhoz és megtekinteni a kivilágított Betlehemest! Egy kis
éneklésre, forralt borra és teára, süteményre
várjuk az érdeklődőket 16,00 órától 18,00-ig,
december 24-én a gyertyagyújtás előtt, a szeretet ünnepén!

Ezúton kívánunk minden kedves Dömsödinek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet!

Még 1000 év Dömsödért
Egyesület Közhasznú Szervezet
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!
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Rend õr sé gi hí rek
Dömsöd területén az alábbi balesetek történtek:

Sz. J. az általa vezetett tehergépkocsi szerelvénnyel 2009. 10. 24. napon 06:15 időpontban Dömsöd lakott területén haladt Baja felé a Kossuth
Lajos utcában. Haladása során a Kossuth L. u. 122. számú házhoz akart
balra bekanyarodni. Lehúzódott az út jobb szélére és onnan kezdte meg a
balra kanyarodást, de elé kanyarodott a mögötte vele azonos irányban
közlekedő és őt előző D. P. által vezetett tehergépkocsinak, minek következtében összeütköztek.
2009. 11. 14-én R. J. Dömsöd, Kossuth L. u. 92. szám előtt az úttest
jobb szélén parkoló személygépkocsi vezető oldali ajtaját úgy nyitotta ki,
hogy előtte nem győződött meg arról, hogy közlekedik-e mögötte valaki,
mely következtében a Kossuth L. úton Baja irányából a központ irányába
kerékpárosan közlekedő K. E. a nyitott ajtónak hátulról nekiütközött. A
baleset során személyi sérülés nem történt.
Mindkét esetet a Ráckevei Rendőkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya vizsgálja.

Dömsödön az alábbi bűncselekmények történtek:

W. Z. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2009. 10. 12. 18:05 és
2009. 10. 13. 06:30 közötti időben Dömsöd, Bajcsy-Zsilinszky utcai italdiszkontba lakatlefeszítés, ajtófeszítés és ablakbetörés módszerével behatolt, és onnan cigarettát, szeszes italokat és készpénzt tulajdonított el. A
bűncselekménnyel okozott kár: 3.000.000 Ft, rongálással: 100.000 Ft.
P. M. Dömsöd, középső-dunaparti hétvégi házába hatolt be ismeretlen
tettes 2009. 10. 14. és 2009. 10. 16. között 12:00 időpontban. A betörés során műszaki cikkeket tulajdonítottak el kb. 300.000 Ft értékben.
Az elmúlt időszakban Dömsöd Hársfa utca, Fűzfa utca, Nyírfa utca,
Bocskai utca, Felsőszigeti út, ill. Bajcsy-Zsilinszky utcai hétvégi házakat,
családi házakat illetve üzleteket törtek fel ismeretlen tettesek. Tekintettel az
ismét elszaporodó betöréses lopásokra, a Ráckevei Rendőkapitányság fokozta a rendőri jelenlétet, illetve akciósorozatot szervezett a lopások viszszaszorítása illetve az elkövetők felderítése érdekében. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak értékeik megőrzésére, figyeljünk egymásra, a szomszédokra, illetve bármilyen, akár jelentéktelennek tűnő információval is keressék fel kollégáinkat, segítsék munkánkat.
2009. 11. 05-én 18 óra 40 körüli időben Dömsöd, Védgát sori családi
háznál gátlástalan, pénzéhes elkövetők megverték Sz. J. 76 éves dömsödi
lakost, majd otthon tartott, megtakarított pénzét elvették.
Tanúk, illetve lakossági információ kapcsán jutottak el kollégáink R.
L., R. T., R. L. és H. L. dömsödi lakosokhoz, akikre a személyleírás illett,
illetve nagyobb pénzösszeg volt náluk.
A négy főt a rablás elkövetésétől számított egy órán belül elszámoltatás
miatt a Ráckevei Rendőrkapitányságra előállították, ahol az elkövetők közül hárman beismerő vallomást tettek, egy fő tagadta a rablás elkövetését.
A négy fő elkövetőt a Ráckevei Rendőkapitányság őrizetbe vette, közülük
jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak.
A Ráckevei Rendőrkapitányság felfegyverkezve, csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt folytatja a nyomozást az elkövetőkkel szemben.
A Ráckevei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője,
Papp Attila r. őrgy. tájékoztatja Dömsöd lakosságát, hogy a körzeti megbízottak Dömsödön minden páros hét csütörtöki napján 14.00-16.00 óra közötti időben tartanak fogadóórát a Dömsöd, Petőfi tér 6. szám alatt. Keressék Ódor Zoltán vagy Baka Miklós urakat és információikkal segítsék
munkánkat.
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Körözések:

Takáts Péter 46 éves Dömsöd, Szabadság u. 97. sz. tartózkodási helyű
férfi ellen a Szeghalmi Városi Bíróság adott ki körözést tartás elmulasztása bűncselekmény elkövetése miatt.

Bödő György 55 éves Dömsöd, Középső út 118. sz.alatti lakos ellen a
Ráckevei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya adott ki elfogatóparancsot.
Elsik Attila 40 éves Dömsöd, tókerti lakos ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott ki körözést, tartózkodási helyét kell megállapítani egy
magánokirathamisítás bűncselekmény ügyben.
Fehér István János 31 éves Dömsöd, Védgát sor 7. szám alatti lakos ellen a Fővárosi Bíróság BV csoportja adott ki elfogatóparancsot, aki börtönbüntetése letöltését nem kezdte meg.

Sárközi Dezső 31 éves Dömsöd, Tókert utca 21. szám alatti lakost lopás elkövetése miatt keresi a Ráckevei Városi Bíróság.

Cser Antal 83 éves Dömsöd, Váczi utca 24. szám alatti lakost a Ráckevei Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözi, aki hollétével kapcsolatban
érdemleges információval rendelkezik, keresse a dömsödi rendőr kollégákat. Korára és egészségi állapotára való tekintettel nagyon fontos lenne
Cser Antal mielőbbi megtalálása.

Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. hölgyet a körözési előadót is vagy bármelyik rendőrt.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24518-690, 06-30-960-0572, 06-20-444-1268.
Ráckeve, 2009. november 18.

Feiglné Fekete Anita 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, kunszentmiklósi, 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!

Ny.sz.: 03-0039-06
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E rika karácsonya

– Az én életemben a karácsony mindig is nagy
jelentőséggel bírt, kisgyerekként azért, mert akkor imádtam hogy jönnek az ajándékok. Szerény körülmények között éltünk, éppen ezért a
karácsony jelentette azt, hogy komolyabb mennyiségű ajándékot kaphattam. Ilyenkor kaptam
meg azokat a dolgokat, amiket anyukám egyébként nem tudott volna megvenni.
Mikor nagyobb lány lettem, azért volt a karácsonynak jelentősége, mert akkor én magam
tudtam már hogy mit szeretnék, megbeszéltem
a családtagokkal, hogy ki mit vegyen, télikabát,
csizma, amire szükségem volt, amit szerettem
volna.
Ekkor már én is átéltem az ajándékozás örömeit, az összes spórolt pénzemet mindig karácsonykor osztottam szét, mindig kitaláltam hogy
kinek mit vegyek, anyukámnak, nagymamámnak, és azoknak a családtagoknak, akikkel szenteste illetve másnap összejöttünk. Én mindig külön vettem ajándékot, mindig külön csomagoltam, bezárkóztam a szobámba és csináltam a
külön csomagokat, ez nekem egy jó egynapos
munka volt de én ezt hihetetlenül élveztem, én
csináltam a legdíszesebb kis csomagokat.
Számomra az első igazán különleges karácsony Robival, a férjemmel volt. Sikerült nagyon komoly meglepetést szerezni. Ettől kezdve tudatosult bennem, ha az ember meg tudja
lepni a szerettét olyasvalamivel amire nagyon
vágyik, akkor annak micsoda ereje, micsoda értéke van.
Robival való megismerkedésemmel majdnem egy időben alakult ki egy mai napig tartó
szoros barátság egy nagyon kedves házaspárral,
ők a lányom keresztszülei is.
Ők szintén nagyon szeretik a karácsonyt és
nagyon megadják a módját az ünneplésnek,
mindig együtt is töltünk velük egy kis időt
ilyenkor.
Én már az első adventi vasárnaptól elkezdem
a lakást díszítgetni, mindenhol égnek a fények
és lógnak a díszek, ez aztán megadja a hangulatot már jó előre, az almás-fahéjas illatok a különböző párologtatókban, gyertyákban.
Az 1997-es karácsony pedig egyértelműen
vízválasztó volt, hiszen szenteste napján jöhettem haza négynapos Zoé lányommal. Ott egy
másik élet kezdődött nekünk, de olyan csendes
és nyugalmas szentesténk azóta sem volt és
nem is lesz.
Akkor én kaptam egy hatalmas meglepetést,
gyönyörűen fel volt díszítve nélkülem a lakás,
és aznap délután szembesültem a ténnyel hogy
van velünk egy csöppség aki már a miénk.

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.
családdal az nagyon fontos, nekem Robi és Zoé
mindenek felett áll, de nemcsak ilyenkor hanem az év 365 napján is. A figyelmem feléjük
akkor is ugyanolyan, ne csak karácsonykor szeressük egymást, nálunk már a családi összejövetelek kezdenek tradícióvá válni. Azokat, akik
az életünket jelentik, nemcsak karácsonykor
kell szeretni.
Kancsár Péter

Karácsonyi krumplisaláta, ahogy Trudi mama
tanította

Ma már ő beszéli meg velünk hogy mit szeretne, ő csomagol nekünk ajándékokat, és nálunk évek óta be van osztva hogy ki mit csinál
karácsonykor. Robi és a lányunk díszítik a fát,
idén a piros és zöld színek fognak dominálni, én
pedig bevonulok a konyhába és sütök-főzök.
23-án anyukám családjával van egy közös
összejövetel, mert mint szakmabeli, nekem a
25-26-a az munkanapnak számít, ilyenkor már
vannak fellépések.
Én anyukámtól tanultam nagyon-nagyon sok
mindent főzni ami csak karácsonykor kerül az
asztalra, ő megtanulta az ő anyukájától és én már
tanítom a saját lányomnak. Nekem fontosak a
hagyományok, beváltak ezek az ízek, ezek az
ételek, amit máskor egyébként nem főzünk meg.
Nálunk mind a három nap más étel kerül az
asztalra. Sokszor gondolkoztam, hogy lehetne
elkerülni a karácsonyi „főző maratont” de enélkül nincs meg a karácsony igazi hangulata és
ízei.
Szentestén német meleg krumplisaláta van,
ehhez rántott hal és rántott szezámmagos csirkemell kerül.
Másnap krumpligombóc vörös párolt káposztával és marha roládnival amit barna mártással tálalok.
És 26-án jöhet a töltött káposzta amit én pulykahúsból készítek. Természetesen a bejgli sem
maradhat el, vidéki nagymamától kapom meg,
ami mindig nagyon finom.
Sok időt töltök a konyhában karácsonykor,
de azt gondolom, utána ilyenkor összeülni a

Hozzávalók:
–
2 kg saláta krumpli
–
2 fej lilahagyma
–
2 fej francia (fehér) hagyma
–
500 gramm bacon szalonna
–
1 üveg csemegeuborka
–
Só, ecet

Elkészítés
A megmosott krumplit héjában megfőzzük. Ezt megtehetjük a saláta összeállítása
előtti napon, hiszen megpucolni és szeletelni
hidegen lehet. A már kihűlt, héjában főtt
krumplit meghámozzuk és egy nagy keverőtálba téve felkarikázzuk. A kétféle hagymát
felszeleteljük és a krumplihoz tesszük. A csemegeuborkáról leöntjük a levét, és az üveg
teljes tartalmát felkarikázva a hagymás
krumplihoz tesszük. A bacon szalonnát apró
darabokra szeletelve zsírjára sütjük. A szép
pirosra sült pörcöket rátesszük a krumplira.
A serpenyőben maradt szalonnazsírhoz hozzáadunk egy-két kanál 10%-os ecetet, ezt természetesen ízlésünk szerint tegyük, de mielőtt a zsírhoz hozzáadnánk az ecetet, mindenképp húzzuk le a tűzről. Hirtelen, egy pár
másodpercig a szalonnához adott ecettől fojtó gőz szabadul fel, ettől ne ijedjünk meg, hiszen pár másodperc elteltével eloszlik a gőz,
visszatehetjük az ecetes szalonna zsírt a tűzre. Forrásig hevítjük, majd ráöntjük a hagymás, uborkás, szalonnapörcös krumplihoz.
Óvatosan fakanállal összekeverjük. Amenynyiben a szalonnától nem elég sós, még utána sózhatunk. Egy-két órát hagyjuk állni,
hogy jól összeérjenek az ízek. Hidegen és
melegen egyformán fogyasztható. A mi családunkban ez a saláta a köret a rántott halhoz
és csirkéhez szenteste.
Jó étvágyat kívánok!
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PROG RA MOK AZ OMK-BAN
L E M E Z AJ Á N LÓ

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyűjteményéből. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában
NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái
18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvű
bemutatkozót.
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 belépődíj 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 karácsonyfájának 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, járóka, 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 asztalfoglalásból 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 ERŐGYAKORLATOK * UTCAI ÖNVÉDELEM *
FORMAGYAKORLATOK
!!!Rekord kísérlet egykezes fekvőtámasz!!!
Mesterek: Oprea Arthúr, 7. Dan; Sárvári Zoltán,
3. Dan; Szarka Szilveszter, 2. Dan; Temesy
László, 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
KARÁCSONYI ünnepi műsort rendez, melyre
Önt ezúton szeretettel hívja és várja! Karácsonyi
összeállítást hallhatnak: Szász Kati operetténekes, Egri József operetténekes, valamint a Gróf
Széchenyi István Általános Iskola tanulói, a Dezső Lajos A.M.I. növendékei és a Ju és Zsu Társulat tagjai előadásában. Fogadja el meghívásunkat, hogy közösen tölthessünk el egy kellemes 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, Szigetszentmiklós I., Kiskunlacháza – Pereg, Szigetszentmiklós 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 Esztendőt kíván a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ!

ELŐZETES
2010. január 10. ÚJÉVI HANGVERSENY
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Keresztyén élet
Karácsonyi gondolatok

Elmélkedésünkhöz alapigeként a következő Biblia részlet fog szolgálni:

Jn. 1.14-18
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt
hirdette: „Ő volt az, akiről megmondtam:
Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb
volt, mint én.” Mi pedig valamennyien az ő
teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent
meg. Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.”
A karácsonyról sokféle vélekedés forog az
emberek között, az eleszmésített „szeretet
ünnep” elképzeléstől a teljesen torz „egy alkalom bulizni” elgondolásig.
A keresztyénség számára mindig is a megváltó születésére való emlékezést jelentette.
Persze ez esetben fel kell tenni a kérdést,
hogy van-e aktualitása még az ünnepnek?
Hiszen eltelt két ezer év a Krisztus esemény
óta. Változott a világ (legalábbis sokan hiszik így, nekik mondom, érdemes fontolóra
venni a prédikátor szavait: „nincs új a nap
alatt”, legfeljebb a díszlet más hozzá). Nincs-e
igaza azoknak, akik az előbbi módokon próbálnak valami új értelmet csiholni az egyébként megüresedett ünnepnek?
Ha megfontoljuk azt, hogy Jézusban az jelent meg, aki felszabadít a bűn átka és életet
rontó következménye alól, akkor még van
értelme a régi karácsonyi üzenetnek!
Figyeljük csak az igéket!
„…mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve KEGYELEMMEL és IGAZSÁGGAL.”
Aztán ismét:
„…a KEGYELEM és IGAZSÁG Jézus
Krisztus által jelent meg.”
A többször is említett szófordulat kulcsa
az üzenet megértésének. Az ember alaphelyzetét úgy láttatja a Biblia, mint a bűnözőét,
aki fellázadt, és ezzel saját magát is, de másokat is végveszélybe sodort. Annak az embernek, aki annyi hibát követett már el a történelemben és követ el jelenleg, nem lenne
szüksége kegyelemre, az újrakezdés lehetőségére? Annak az embernek, aki a saját élő-

helyét, a Földet teszi tönkre maga alatt haszonlesésében és felelőtlenségében, nincs
szüksége a kegyelemre és önmagától való
megóvásra? Annak az embernek, aki sikeresen lelki defektessé teszi magát akarnokságában és hajthatatlanságában, nem lenne
fontos, hogy új szempontokat és esélyeket
kapjon? Annak az embernek, akinek a létét
rövid értelmetlen pályafutássá tette a bűneset, nem lenne szüksége az üdvösség és
örökélet kilátásba helyezésére?
Ha megfontoljuk azt, hogy Jézusban maga
a Mindenható és Örökkévaló jelent meg, azt
kell mondanunk, hogy a karácsony eredeti
üzenete nem veszíthette el az eredeti értelmét!

„Istent soha senki sem látta. Az egyszülött
Isten, az, jelentette ki Őt.”
A bűnesetről azt is tanítja a Biblia, hogy az
ember számára alig megközelíthetővé tette a
Mindenhatót. A Végtelen Isten nem érthető,
nem látható a véges és korlátozott látással
rendelkező embernek. Ha nem érti, és nem
látja, hogyan tudna közeledni hozzá? Hogyan tudná elrendezni vele a viselt dolgait?
Hogyan kaphatna új és üdvösséges távlatokat az élete?
Ez esetben sehogyan sem. Jézus Krisztus
jelentősége az, hogy emberi személyében elérhetővé teszi a Végtelen Istent. Amit belőle
fel kell fognia az embernek, az Jézusban láthatóvá és érthetővé lesz. Amíg nem az üdvözült életben járunk, az embernek a mennyei
dolgok érzékelésére vonatkozó fogyatékossága állandó jelenség. Ez azt is jelenti, hogy
a Krisztus ünneplésére szerveződő karácsony, amíg világ a világ, nem veszíti sem értelmét, sem jelentőségét, sem üzenetét.
Kívánom, lássuk meg ezt az üzenetet.
Örökérvényű értékekhez vezethet el minket!
Mindenkinek áldott karácsonyt és ünneplést kívánok!
Kotmájer Mihály
baptista lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,
akik
BARANYA MIHÁLY-t
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, és mély fájdalmunkban osztoztak.
Fiai és családja
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Ünnepi alkalmak

DABI REFORMÁTUS
dec. 24. csütörtök 1600 szentesti istentisztelet
dec. 25. péntek és dec. 26. szombat 900 istentisztelet + úrvacsoraosztás
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 szentmise
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 úrvacsorás istentisztelet a templomban
dec. 31. csütörtök 1500 óévi istentisztelet a
gyülekezeti házban
2010. jan. 01. péntek 1000 újévi istentisztelet
a templomban

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség címe:2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: december 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: január eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze István,
Budainé Jutka, Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit,
dr. Domonkos János, Dulcz Dénes, Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné,
Kancsár Péter, Kővári Zoltán, Mészáros Pálné,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter, Szabó
Andrea, Szabó Péter, Tóth István, Varsányi Antal,
Vass Ilona Györgyi, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a
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Dömsödi fiatal tehetségek a könyvtárban

2009. november hónaptól a könyvtárban kiállítás nyílik a dömsödi fiatal tehetségek munkáiból. Keressük azokat a fiatal tehetségeket,
akik valami különleges dologban tehetségesek
és szívesen megmutatnák a dömsödi embereknek alkotásaikat.
A sorozat első kiállítója Gedeon Zsolt, aki
földrajz-testnevelés szakos pedagógus, Dömsöd szülötte. Futásban 2001-ben Budapesten
Európa-bajnok lett félmaraton távon, többszörös országos bajnok. Hivatásos futó. Emellett a
repülés szerelmese: repülő maketteket készít és
papírrepülőket hajtogat. A hazai RED BULL
papírrepülő verseny leghosszabb távolsági kategóriájában kétszeres magyar bajnok. 2009-ben
Salzburg mellett a nemzetközi versenyen ebben
a kategóriában 15. helyezést ért el a világ 255
versenyzője közül.
A kiállításon repülő maketteket, képeket, a
repüléssel kapcsolatos relikviákat, papírrepülőket láthatunk.
– Hogyan kezdődött ez a gyűjtési szenvedély
Nálad?
– 1995-ben egy szép nyári napon édesapám
relikviái közt ráleltem egy cseh forgalmazású
Avia típusú makettre. Minden akkor kezdődött… és bizony már a 103. makettet építem.
– A kiállított makettek közül melyik a kedvenc modelled és miért?
– Mondhatnám mindegyik, hiszen megépítésük egytől-egyig nagy élményt jelentett számomra. A repülőgépek építését alapos kutatómunka előzte meg, hiszen ha már elkészítek
egy gépet, az legyen valósághű. Ám ha választanom kellene… La Mirage, vagyis a Mirage
2000C. Miért is? Természetesen itt is egy nő áll
a háttérben, ám ennek történetét megőrizném
magamnak.
– A kiállítás egyik érdekes darabja egy magyar nemzeti színű zászló, amelyet ma nem
igazán divatos kirakni, miért került mégis ide?
– Igen, a zászló. A legfontosabb, mit elsőként
megemlítenék az nem más, mint a hazaszeretet
és büszkeség. Büszke vagyok hazámra és a magyar repülés úttörőire, pilótáira… E zászló megjárta már a fél világot, nem egy, nem kettő repülőnapot és atlétika versenyt. Velem volt az athéni olimpián, ahol sajnos csak nézőként vettem
részt, velem volt az angliai hónapokban. Szóval
ez nem csak egy zászló, számomra több annál.
– A gyűjtemény relikviái közül melyik a legkedvesebb emlék számodra?
– Egy dedikált papíros. Szintén egy szép nyári naphoz kötném e tárgy történetét. 2002-ben
Balatonfüreden ismertem meg egy idős embert,
aki csak kívülről látszódott idősnek. Lelke, szíve fiatalos képet mutatott. Tisztán emlékszem
mikor megszólított, éppen sárkányt eregettem a
füredi temetőben. Este már vacsorával várt, és
bizony éjfélig beszélgettem vele és feleségével.

Fotó: Vass
Zsolt lelkesen magyaráz a gyerekeknek

Ki volt Ő? Igaz ember, Igaz Magyar ember, aki
a II. világháborúban vadászpilótaként szolgálta
hazáját, és bizony majdnem életével fizetett. A
háború csúcstípusával repült keményen, sikeresen, bátran. Oldalakat tudnék róla írni. Ám végezetül csak annyi írnék... Bonyhádi Percel Leó
bácsi már Isten országában repül angyalokkal,
kik nem gyalázzák nevét, nem akarják bitófára
küldeni. Ugye értik?
– A II. világháborúban egy ME-109 G típusú vadászgépet lelőttek, ami Dömsöd határában a 33-as őrháztól 100 méterre leesett. A pilóta, Heinrich Strissel sikeresen kiugrott Kálóz
térségében, de később belehalt sérüléseibe. Mi
jellemző erre a géptípusra? Ma hol tartanak a
munkálatok a roncsfeltárásban?
– Leó bácsi kedvenc gépe volt az Me109G. Imádta, hiszen a világháború csúcsgépeinek táborát erősítette. A Messer bizony a
jó pilótákat kedvelte, félelmetes fegyver volt.
Gyors jól manőverező repülőgép. A háború
idején Dömsöd körzetében rengeteg légi csata dúlt, és bizony potyogtak a gépek szép
számmal. Egy Me-109-es is becsapódott a
dömsödi határban. A részleteket tavasszal
osztanám meg Önökkel, jelenleg engedélyre
várunk. A kutatás szépen halad… lassan de
alaposan.
– Tudom, Neked is van pilóta-jogosítványod. Mi késztetett arra, hogy megszerezd?
– Gyermeki álmom vezérelt. Hála Istennek
és édesapámnak, sikerült. Nyugalom… nem
Boeinget vezetek, csupán egy jól megtervezett,
hálás vitorlázó repülőt. Öröm vele a repülés, hiszen az ember a szelek szárnyán nyugalomra

lel, csend és béke uralja az eget. A repülés a nyugodt embereket szereti.
– Milyen érzés volt Besenyei Péterrel, aki a
legismertebb sportrepülő pilóta a világon,
együtt repülni?
– Pár szó a mi Petinkről. Fantasztikus ember,
kiváló pilóta. Szerény, egyszerű, szeretetreméltó egyéniség. A mi közös repülésünkről írni nehéz feladat. Elmondhatom, hogy repülhettem
Besenyei Péterrel, és ez önmagában is hatalmas
öröm. Álmom vált valóra. Mennyit de mennyit
álmodoztam zenehallgatás közben, utazások
alatt… és lám sikerült. Isten letekintett rám és
megajándékozott mivel is? 410 km/h 7,5 g-s
terhelés 30 perc kőkemény műrepüléssel. Röviden még csak, hogy a repülés végén örömömben elsírtam magam… mégiscsak egy álom vált
valóra.
– Nagyon szeretsz gyerekekkel foglalkozni,
hiszen a könyvtárban jó hangulatú, élvezetes
órák keretében mutattad be a kiállításodat,
majd a sok érdeklődő kisgyereket megtanítottad papírrepülőket hajtogatni. Min múlik az
hogy jól repüljön majd egy papírrepülőgép?
– Nagyon egyszerű. Nem kell semmi extrára
gondolni. Pontosság, szimmetria, türelem. Röviden ennyi.
– A jövő évben a RED BULL-lal közösen
Dömsödön papírrepülő versenyt szervezel. Ma
a munkálatok hol tartanak, mit tudnál a falu
lakosságának elmondani erről? Miben tudnánk segíteni? Kik jelentkezhetnek erre a versenyre?
– Gyakorlatilag minden egyezni fog a nemzeti bajnokság rendezési elvével, még azok a
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csodálatos Red Bull-os lányok is Dömsödön
lesznek. Már csak az osztrák Red Bull központ
engedélyét várom. Jogi hercehurca. Miben tudnának segíteni? Semmi mást nem kérnék, csupán a dömsödi emberek vendégszeretetét igényelném. A versenyre minden 15. életévét betöltött személy, kicsi és nagy jelentkezhet.
– Zsolt, téged egy nagyon szerény, munkájára precíz, értékes fiatalembernek ismertelek
meg, aki országos és nemzetközi sikerekkel
egyaránt dicsekedhetne, a világon bárhol élhetne, miért pont itt Dömsödön szeretnél élni
és dolgozni?
– Köszönöm a bókot, kedves Tőled. Ti ilyennek láttok, ám én másként látom magam. Mindez nézőpont kérdése. Törekszem magamból a
legjobbat kihozni, ezt az edzőm verte belém.
Így ebből adódóan én is ezt adom, adnám át a
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gyerkőcöknek. Szeretem a kis lurkókat, aranyosak, lelkesek és éheznek az újra, a jóra. Lásd
sport, repülés. Dömsöd kivételesen jó gyermekanyaggal rendelkezik, bár ez nincs teljesen kihasználva, és ez bizony nem rajtuk múlik. Bizony élhetnék Londonban, Pécsett, Budapesten… mégsem teszem. Miért nem? Dömsödi
vagyok, ide húz a szívem, és szeretem a falum
úgy ahogyan van. Mindig büszkeség töltötte be
szívem amikor a dobogón álltam, versenyeztem, és bizony nem pestiként, nem pécsiként
léptem fel a dobogóra, hanem dömsödiként. A
szívem mindig is itt maradt, soha nem költözött
el, sokszor gondoltam falumra és rátok. Imádok
a parton edzeni, a pusztában futni, és végre azt
érzem… itthon vagyok.
Dömsödön tervezem az életem, a munkásságom és szeretném a fiatalokkal megismertetni a

sport csodálatos világát. Dömsöd egy kiaknázatlan kincs teli lehetőségekkel. Ám amíg nincs
összefogás, nos eredmény sem várható. Mindezektől eltekintve szeretném, ha megmozdulna
Dömsöd. A vezetők, fiatalok, idősek, egyszóval
mindenki. És ez nem pénz kérdése. Szeressük
falunkat, harcoljunk érte, mert megéri.
Én azt mondom… HAJRÁ DÖMSÖD!
– Köszönöm a beszélgetést. Neked és a családodnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok.
Kedves olvasóink, akik meg szeretnék nézni
a kiállítást a könyvtár nyitvatartási idejében,
azok 2010. január végéig megtehetik. Mindenkit szeretettel várunk.
Lejegyezte:
Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető

É S A M I KO R A Z Á L O M VA L Ó R A V Á L I K !

2008 őszén a dömsödi iskola alsó tagozatos nevelői álmodtak valamiről, és most 2009 őszén arról írhatunk, hogy ez az álom valóra vált. Álmodtunk egy játszóudvarról, és sok-sok velünk együtt
gondolkodó, segítőkész ember összefogásának
köszönhetően a dömsödi iskolás gyerekek már
két hónapja élvezhetik a játszóudvar örömeit.
Kiknek köszönhetjük mindezt?
Pintér Zoltán; Dunatáj Szövetkezet; Gyivi János; Poromb Péter; Csörgő István; Baranyi
György; Májer Gábor; Liptai Lajos és brigádja;
Imre László; Jarosi István; Perger Gábor; Bak Gábor; ifj. Bak Bábor; Bak András; Molnár László;
Kincses Attila; Madarász Andrea; Bóna István;
Bógyis György; Zsiba Sándor; Izsák György;
Poczkodi László; Tóbisz László; Lázár József,
Vas-biznisz, Nagy Zsolt, Móricz Miklósné, Farkas Imre. Ők voltak azok akik eszközzel, gépi
munkával vagy bármilyen anyaggal segítettek.
Pénzbeli támogatást kaptunk: Dömsödi
Nagyközségi Önkormányzattól; az OMK-ba járó diákok szüleinek nagy részétől: az SZMK-tól,
a Suli Persely Alapítványtól, az őszi és a tavaszi
papírgyűjtésből befolyt összegből. Egyénileg támogattak: Bődi Istvánné; Varga Gézáné; Mészáros Pálné, Kiss Márta, Bajnóczi István, Bélavári
Tibor, Agroland Kft., Tóthné Porvai Zsuzsanna,
Krnájszki Istvánné, Gulyás Lászlóné, Nádiné
Kamrás Zsuzsanna, Muzs János, dr. Rókusfalvy
Sylvia, dr. Bencze Zoltán, Varsányi Antal, Fehér
Lászlóné, Rakszegi Gyula, Kovács Sándorné,
Szomor Dezső, Zsiba Sándorné, Fára Szabolcs,
Patonai István, Patonai Istvánné, Patonai Nóra,
Gábor István, Klenáncz József, Katona Antalné,
Kristóf Józsefné, Orosz Lajosné, Pergerné
Kenessei Krisztina, Baba Börze szervezői.
Nagy örömünkre a Jároliné Lázár Katalin által
írt pályázaton sikerült 100.000 Ft-ot nyernünk. A
játszótérhez vásárolt eszközök és az udvar kialakításához felajánlott anyagok, valamint az elvégzett munkák értéke megközelíti a 3 millió Ft-ot.

Végre kipróbálhattuk a játszóteret. A csodaszép napos idő is nekünk kedvezett. Miközben
élveztük a játékokat, eszembe jutott, hogy milyen sokan segítettek a megépítésében, köztük
az én apukám is.
(Zsiba Mihály)

Ez a játszótér egy gyönyörű udvar, ahol nagyon sok játék van. Van egy hajó, melyen egy
mozgatható kormány segítségével úgy érzed
magad, mintha egy igazi kalózhajón ülnél.
(Kolompár Dániel)

És most írjunk a Gyerekek véleményéről:

Szükség volt a játszótérre, mert a gyerekek
szünetekben unatkoztak. Nem volt más, csak a
salak- és betonpálya. Ha fújt a szél, az udvar egy
nagy porfelhő volt. Az udvarunkat egy palakerítés választotta el a szomszéd romos telektől. A
rumlit, szemetet májusban kezdték elhordani, és
szeptemberben már zöld fű és játékok fogadtak
bennünket. Minden játék alját homok borítja,
hogyha leesnénk, ne fájjon. Középen a hinták, a
csúszda, hintaló és egy hajó áll. A játszótér utca
felőli oldalán tujasor díszeleg. Majd grillező is
lesz. A palakerítés mellett épülnek az osztályok
kis házai, melyben egy-egy hétvégét itt tudunk
tölteni. Kamera vigyáz a nem jó szándékú emberekre. Kezdetben a fűre nem mehettünk, nehogy kikopjon, de nemsokára már rúghatjuk
rajta a bőrt.
(Lampert Gréta)

A tanárok kedveskedni akartak a diákoknak,
ezért meglepetésnek szánták ezt a játszóteret.
Amikor belépünk a játszótérre, olyan látványban
lesz részünk, hogy egy pillanatra az ember azt
hiszi, hogy a mennyországban jár. (Pesti Patrik)
Minden osztály készít majd magának kiülő
padokat, ahol jó idő esetén még órát is lehet tartani. Ha készen lesznek a kisházak, még táborozni is tudunk.
(Papp János)

Amikor bementünk, a szép zöld fű elvette figyelmünket. Azon csodálkoztunk, hogy lehet
ilyen gyönyörű ez a kert. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen szép környezetben tölthetjük
a szabadidőnket, s mindez köszönhető a dömsödi emberek összefogásának. (Perger Gábor)

A játszóteret segélymunkások és szülők takarították ki a sok szeméttől és piszoktól, gazaltak
és ledöntötték a romokat. Bízom benne, hogy
közösen meg tudjuk védeni az új játszóterünket.
(Király Kinga)

Szeretem a játszóteret, és azt mondom, hogy
nagyon vigyázni kell rá.
(Felföldi Márk)

Igen, nagyon vigyáznunk kell erre a sok ember munkája által létrehozott értékre. Ezért a játszóteret csak felügyelettel használhatjuk.
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 SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK 

A labdarúgók befejezték az õszi szereplésüket
A vártnál gyengébben sikerült az idény vége.

NÕI TORNA!!!

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!

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

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2009. december

A csak növénytermesztéssel foglalkozó gazdák számára a téli hónapok – december, január,
február – a pihenés, az éves tapasztalatok öszszegzésének, az új esztendő feladatainak megtervezésének, a felkészülésnek az időszaka.
Ha visszatekintünk az elmúló év eseményeire, időjárására, elmondhatjuk, hogy elég szélsőséges volt.
A tavaszi majd a kora nyári, száraz időjárás
nem kedvezett az őszi gabonák fejlődésének,
és a tavaszi vetésű növények is hiányosan keltek ki és fejlődtek. A vegyszeres gyomirtás, a
csapadékhiány miatt nem tudott kellően érvényesülni, és sok tábla gyomos maradt. A kalászos gabona termés lényegesen elmaradt az
előző évihez képest, de a tavaszi vetésű növények termésátlaga is jóval kisebb lett. A másik
nagy probléma, hogy az alacsonyabb termés
eladási ára is lényegesen kevesebb mint egy
évvel ezelőtt volt. Elmondhatjuk, hogy még ha
figyelembe vesszük a földalapú támogatást is,
bizony a gazdálkodás, a növénytermesztés
nem nagyon hozott nyereséget, sőt a kisgazdaságok jelentős része veszteséggel zárja az évet.
Az őszi időjárás már kedvezőbb volt, október
közepéig száraz volt az idő, ami kedvezett a betakarítási munkáknak. Most november végén,
december elején ha a határt járjuk, megállapíthatjuk, hogy szépen zöldellnek az őszi gabonavetések, mivel a novemberi időjárás kedvezett,
és még a későbben vetett gabonák is szépen ki
tudnak kelni.
A kiadós novemberi esők ekejárásig beáztatták a szántóföldeket, így az őszi melegszántást
is el lehetett végezni.

A kiskertben már mindent betakarítottunk,
ha még eddig nem tudtuk felásni vagy felszántani, azt még a nagyobb fagyok előtt mielőbb
tegyük meg. Mivel enyhe, kedvező az időjárás,
most van itt az ideje a faültetésnek. Az ősszel
elültetett facsemeték sokkal nagyobb valószinűséggel élednek meg. Őszi ültetéskor a gyümölcsfa csemete koronáját nem kell megmetszeni. Ezt a munkát tavaszra halasztjuk, és csupán a törött vagy roncsolt vesszőket távolítsuk
el. Az ültetés munkájához két személy szükséges. Az egyik tartja a csemetét, gondosan
ügyelve arra, hogy a gyökérzet a kiásott vödör
közepén helyezkedjen el, és a törzs függőlegesen álljon. A másik személy kapával húzza a
földet a csemete gyökerére. Óvatosan morzsalékos földet húzzunk a gyökérzetre, miközben
a fácskát gondosan megrázogatjuk. Csak így
érhetjük el, hogy a gyökérágak közét hézagmentesen töltse ki a jó minőségű termőföld. A
föld ismételt ráhúzása és a csemete rázogatása
közben a fácska tövét óvatosan megtapossuk.
Mindig a cipő hegyével és nem sarokkal. Az
ősszel ültetett csemetéket is ajánlatos megöntözni, hogy a talajrészek közvetlenül a gyökerekhez illeszkedjenek. Az ültetett csemetét
ősszel felkupacoljuk, hogy a fagyérzékeny
gyökérzetet és a szemzés helyét megvédjük a
szélsőségesen alacsony téli hőmérséklettől.
Nagyon fontos, hogy a sor- és tőtávolságot jól
válasszuk meg. A sor- és tőtávolságot alapvetően a fajta és a művelési mód határozza meg,
mert az sem jó, ha túl sűrű az állomány, mert
nincs meg a termőterület, de az sem jó, ha túl
ritka, mert nem lesz kihasználva a terület.

Ne feledkezzünk meg az ültetéskor arról,
hogy gondos körültekintő munkánk eredménye évtizedekre hat ki a fa életében és a rajta
termett gyümölcs értékében. De ne csak gyümölcsfákat ültessünk, hanem a virágoskertbe
és a ház körül rózsabokrokat, díszcserjéket,
mert ezzel élhetőbbé tesszük környezetünket.
Fordítsunk nagy figyelmet a télire betárolt
zöldségfélék, burgonya, céklarépa, tehát a lédús termények és a gyümölcsök, alma, körte
fagytól való megóvására. Ha szükséges, válogassuk át, fagymentes napokon szellőztessük a
tároló helységet, kamrát.
Ha a december folyamán még lesznek fagymentes és csapadékmentes napok, ajánlatos elvégeznünk a lemosó permetezést a gyümölcsfákon, réztartalmú szerekkel, bordói lével,
amely rézgálic oldatból és oldott mészből készül. Fontos megjegyeznünk, hogy nemcsak
egyszerű, hanem környezetkímélő permetszer
is egyben. A téli hónapokban végezhetjük el a
kerti szerszámok, eszközök, kisgépek karbantartását, javítását.
Az eddig leírtakon túl is van még teendője
a téli hónapokban minden gazdálkodónak,
kertészkedőnek. Még nem tudhatjuk, milyen
tél áll előttünk, de ha szükséges lesz, a járdák
hóeltakarítása, jégmentesítése, a síkosság
megszüntetése is komoly feladatot jelent. A
saját magunk és lakótársaink biztonsága érdekében el kell végeznünk ezen munkákat is,
mindenki a saját portája előtti út-vagy járdarészen.
Befejezésül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedőnek jó évzárást, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok!
Összeállította: Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász
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Dömsöd Természeti Értékei

A Pókbangó
(Ophrys
sphegodes) egy olyan
növénye falunknak,
melynek
szépségére nem
szükségszerű felhívni a figyelmet,
hiszen első pillanatra megmondható róla hogy nem
egy közönséges virág. Ez a faj ma Magyarországon fokozottan védett, és egyik büszkesége
térségünknek, még ha nem is tudunk róla. Eszmei értéke 100 000 Ft. Nevét a virágáról kapta,
mely vörösesbarna színével és mintázatával a
pókokra hasonlít. Április-májusban virágzik,
bár a nálunk is érzékelhető klímaváltozás miatt
ez valószínűleg ki fog tolódni. Tőlevelei hoszszúkás-lándzsásak, 8-10 cm hosszúak és 3-5 cm
szélesek. Tompa végűek, fényes felületűek. Magassága 25 centiméter, de kedvező körülmények között a 30-35 centimétert is elérheti.
Élőhelye a kaszálórétek és a szikes puszták,
így községünkben inkább Apaj felé találjuk meg.
Egy kevéssé színgazdag, de nem kevésbé jelentős növényünk az Orvosi kálmos (Acorus

calamus). Dömsödön szinte biztos hogy mindenki látta már, ugyanakkor kevesen ismerik
fel, mert könnyen belevegyül a környező növényvegetációba. Eredetileg Indiában volt őshonos, a lápos, mocsaras területeken. Gyógyhatása miatt igen kedvelt növény volt, így kihurcolták a világ szinte minden területére. Így mára
igen sok vizes élőhelyen előfordul. Gyógyhatása a görcsoldásban és az étvágy növelésében
nyilvánul meg.
Vízszintesen fekvő gyökértörzse 40-60 cm
hosszú,1-3 cm átmérőjű, tagolt, húsos-szivacsos
állományú, intenzív illatú. Levelei kard alakúak.
Torzsavirágzata világoszöld-sárgás színű.
Hazánkba a XVI. században hozták be. Nagy
vízigénye miatt ma is csak az ingoványos részeken láthatjuk. A Dráva mentén nagy populációval bír, de alkalmazkodó képességére utal, hogy
még nálunk, a Kiskunság peremén is megél, ha
elegendő vízhez jut. Településünkön az Övcsatorna és a Málé környékén lehet megtalálni. Mi-

vel a XXI. századra a vizes élettereink megcsappantak, így védetté nyilvánították. Eszmei
értéke 2000 Ft.
Falunk madarai közül a hetekben télire megérkező Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) egy igazán

szép és említésre méltó faj. Mint már fentebb
említettük, hazánkba északról érkezik októberben, novemberben és vonul is tovább, ám nagyobb populációi maradnak télire, hogy aztán
majd tavasszal induljanak vissza. Dömsödön a
Duna-part fáitól a határban lévő erdősávokig
bárhol találkozhatunk e csöpp madárral, csak figyelnünk kell. Testhossza 15 cm, a súlya mindössze 25 gramm. A hímek hasa élénk rózsaszínű, fartöve fehér, feje fekete és hátszíne kékesszürke, a tojó hasonlít a hímhez, de sokkal egyszerűbb színezetű. Ezek alapján már egyértelműen felismerhetjük. Az eszmei értéke hazánkban 10 000 Ft. Kedvenc tápláléka a kőrismag,
de egyéb bogyókat és terméseket is fogyaszt.
Mindössze 2-4 évet él, tehát óvnunk kell, hogy
ez a kevés idő is elég legyen számára az utódai
kiköltésére és gondozására.
Egy másik, ismertnek hitt madarunk a Széncinege (Parus major), mely a verebek testvéré-

nek is tekinthető. Esztétikailag azonban sokkal
nagyobb élményt nyújt. Felismerése a falusi
embereknek gyerekjáték, hiszen a sárga-feketefehér színek jellemző mintázatot alkotnak a testén. Nagyon gyakori, éppen ezért védelmet sem
élvez. Ráadásul igen bátor madár, így télen az
ablakpárkányra kiszórt magvakat szinte rögtön
felfalja. Kevesebben tudják azonban, hogy ez
egy igen agresszív teremtmény is. Egyes egyedei legalábbis biztosan. Főiskolai tanárunk figyelte meg először azt a jelenséget a Bükk
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egyik barlangjában, hogy a széncinege a téli álmot alvó denevéreket megtámadja, és élve fel is
falja. Ezt könnyen megteszi, mert habár a denevér egy jóval nagyobb és erősebb állat, a téli hibernációja miatt védtelen. Ilyenkor támadja
meg a cinke. A denevér gyakorlatilag védtelen
az őt élve felfaló csöppnyi madár ellen, és csupán akkor pusztul el, amikor az a koponyáját
betöri a csőrével. Ezt eddig csak a Bükkben sikerült megfigyelni, így falunkban nem valószínű, hogy ilyen jelenséggel találkoznánk. Ettől a
plusz információtól azonban ne tiszteljük kevésbé a Móra versben cipőt kereső kismadarat,
hiszen ő is csak ösztönlény, és a túlélésért küzd.
Írta: Horváth Lajos-Orbán Csaba
EKF-TTK

Karácsonyi
szeretethimnusz

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal,
égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi
süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb
mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az
öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem
szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi
ünnepen veszek részt, a templomi kórusban
énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a
karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a
gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést és megcsókolja a házastársát. A
szeretet barátságos az időszűke ellenére is. A
szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és
odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált
rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad,
akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják
viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A
szeretet soha el nem múlik. A videojátékok
tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. Ismeretlen szerző
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Fotó: Kővári Zoltán

