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» Veszettség elleni eboltás
» Falunapi programok

» Mit? Miért? Hogyan?
» Egészségnap

» Nagyheti és húsvéti
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háza tájáról

20. o.

» Hírek a futballcsapat
» Históriánkból

22. o.

Lassan rendszeressé válik, hogy az adott havi
Aktuálist azzal a témával kezdem, amellyel az
előző lapszámban befejeztem a mondandómat.
Így van ez ma is, mert most a legfontosabb dolog
az életünkben (a Somogyi Béla utcai sikeres pályázat után csak titkon remélt) az, hogy kollégáimmal együtt úgy készítsük elő a 200 milliós projektet, hogy abban kifogást ne találhasson senki
sem. Mint köztudott, a KMOP-2.1.1/B pályázaton elnyert összegből három utca – Előre utca,
Ságvári utca, Felszabadulás utca – teljes vízelvezetését, útépítését fogjuk megvalósítani. Szervesen illeszkedik ide a Szüret utca, így azt is aszfaltozni fogjuk, igaz, azt saját forrásból.Aszerződéskötést előkészítő munkák a vége felé járnak, nemsokára elkezdődnek a közbeszerzési folyamatok.
Az önrészhez nagyon komoly, hetvenmilliós hitelt kell felvennünk. A képviselő-testület sokáig
morfondírozott azon, hogy megtegyük-e ezt a lépést? A válasz már egyértelmű volt. Ez egy soha
vissza nem térő alkalom, és nem szabad elszalasztani a lehetőséget, hogy százmilliós nagyságrendű
állami pénzt Dömsödön használhassunk fel. Én
úgy gondolom, jó célt fog szolgálni a hitel akkor
is, ha a következő években némi terhet jelent az
önkormányzatnak a visszafizetés.
Talán már többször említettem, hogy sokat várok az „Út a munkához” című programtól. Mostanra, március végére kézzelfogható közelségbe
került az a közfoglalkoztatási tervezet, amely
alapján az eddigi segélyezettek egy jelentős részének munkát tudunk ajánlani. Március közepén, Szentendrén részt vettem azon a tájékoztatón, amelyet Szűcs Erika miniszter asszony tartott ebben a témában. Tényleg nagyon sok hasznos információ birtokába kerültem, polgármestertársaimmal együtt. Ezeket az információkat
most már csak kamatoztatni kell nagyközségünk
hasznára. Ez azért így kevés lenne a boldogulásunkhoz, ezért aztán jónéhány munkatársam a
tényleges munka előkészítésével foglalkozott az
elmúlt hetekben. A szociális segélyben részesülők közül 92 fő esetében indítjuk el azt a folyamatot, amelynek végén látni fogjuk, hogy mek-

kora létszámmal indíthatjuk az ez évi közfoglalkoztatási programot. Már sokan jelezték – személyesen nálam is – hogy szívesen dolgoznának
a településgazdálkodási, fenntartási csoportunknál. Ma úgy gondolom, hogy sikerül egy olyan
létszámú „csapatot” létrehozni, amely elég lehet
azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyet valamennyien várunk tőlük. Kérek minden olvasót,
hogy bármi ötlete, észrevétele van településünk
szépítésére, keressenek fel bennünket.
Néhány héttel ezelőtt kezdeményeztem, hogy
a ráckevei és a kiskunlacházi kollégámmal – dr.
Dávid Lászlóval és dr. Répás Józseffel – együtt
üljünk le, és vitassuk meg a mindhárom települést foglalkoztató közös gondokat, elsősorban a
közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket. Kiskunlacháza polgármestere vállalta a megbeszélés
házigazdájának szerepét. Sikerült annyira széles
körben megszerveznie a tanácskozást, amelyre
magam nem is gondoltam. Tényleg mindenki,
aki a térségben a közbiztonság területén dolgozik, jelen volt, és elmondta véleményét, javaslatait. A három polgármesteren kívül jelen voltak a
rendőrség vezető tisztjei, a polgárőrségek parancsnokai, az őrző-védő szolgálatok képviselői,
a mezőőrök vezetője. A kötelező „tiszteletkörökön” kívül mindenki nyíltan, őszintén beszélt a
tényleg meglévő problémákról. A jelenlévők
megállapodtak abban, hogy tovább erősítik az
egyébként is meglévő együttműködési hajlandóságot. Személy szerint nagyon fontosnak tartom,
hogy megállapodtunk a kollégáimmal, hogy közösen fordulunk az Országgyűléshez egy olyan
törvényjavaslattal, amely nagyban megkönnyítené a mindennapi munkánkat.
A múlt havi Önkormányzati hírekben már olvashatták, hogy új aljegyzője van Dömsödnek
dr. Bencze Zoltán személyében. A képviselőtestület fontos és nagyon jó döntésének tartom
azt, hogy egy dömsödi fiatalt sikerült ezzel a kinevezéssel hosszútávon megtartani a köz szolgálatában. Jó munkát kívánok az aljegyző úrnak
felelősségteljes munkájához!
Folytatás a következő oldalon
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Március 24-én ünnepélyes keretek között adtuk át a Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás irodaépületét az ott
dolgozó munkatársaknak, azok után, hogy az elmúlt hónapokban megtörtént az épület komplex
akadálymentesítése és teljes felújítása. Köszönet
mindenkinek, aki egy kicsivel is hozzájárult a
pályázat sikeres megvalósításához.
Az elmúlt hetekben két civil szervezet meghívásának is eleget tettem. A Dömsödi Horgászegyesület küldöttgyűlésén elmondtam, hogy sokat jelent nekünk az az információhalmaz, amelyet a horgászoktól kapunk a Dunával és a vízpartokkal kapcsolatban. Közösen állapítottuk
meg, hogy környezetünk tisztántartásában van
még bőven tennivalónk.
A Tűzoltó Egyesület éves rendes közgyűlésén tolmácsoltam dömsödi lakótársaim köszönetét azért az áldozatos munkáért, amelyet az
önkéntes tűzoltóktól kapunk. Szinte hihetetlen,
hogy a mai rohanó, pénz körül forgó világban
vannak emberek, akik önzetlenül, minden fizetség nélkül őrködnek embertársaik vagyonának
megóvásán. Köszönöm valamennyiüknek!

Kedves Dömsödi Lakosok!

Kérem Önöket, Dömsöd nagyközség fejlődése érdekében, hogy ha személyi jövedelemadó fizetésére kötelezettek, az alábbi
szervezetek valamelyike részére ajánlják fel
jövedelemadójuk 1%-át:
Alapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Adószám: 19184032-1-13
Dömsödért Alapítvány 2344 Dömsöd,
Petőfi tér 6. Adószám: 18668456-1-13
Az alapítványon belül ezáltal támogatásra
kerülnek: általános iskola, óvoda, művelődési
központ, könyvtár, zene- és művészeti iskola,
Petőfi Emlékmúzeum, Gyermekjóléti Szolgálat és egyéb helyi közművelődési, oktatási
és népjóléti tevékenységek és feladatok.
Köszönjük.

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

Internetes oldalunkat a
www. magyar-korona-gyogyszertar.hu
címen érhetik el!

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
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A március 15.-i ünnepség szokás szerint színvonalas műsorral adózott a forradalom emlékének. Jávorka Józsefné vezetésével az alsó tagozatos tanulók magával ragadó műsort állítottak
össze a nagyszámú ünneplő közönség legnagyobb örömére. Balogh László Levente önkormányzati képviselő gondolkodásra inspiráló
köszöntője tovább emelte az ünnepi hangulat
varázsát.
Amikorra a Hírnök megjelenik, már csak néhány hét lesz vissza a Dömsödi Napok rendezvénysorozatig. Kérek mindenkit, hogy erejéhez
képest aktívan vegyen részt közös ünnepünkből. Ajándékozzuk meg magunkat is, és az idelátogatókat is három felejthetetlen nap élményével! Előre is köszönöm segítségüket!
Bencze István

Állatorvosi ügyelet

2009. április 4-5.
dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-927-2366
2009. április 11-12-13.
dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515
2009. április 18-19.
dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-934-7625
2009. április 25-26.
dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-926-4293
2009. május 1.
dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06-20-924-2367
2009. május 2-3.
dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-961-1694
2009. május 9-10.
ifj. dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507
2009. május 16-17.
dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515
2009. május 23-24.
dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-927-2366
2009. május 30-31.
dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-934-7625

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Rajkó Tibor – Lengyel Réka
LILLA
Szabó József László – Lakatos Éva
ALEXANDRA VALÉRIA
Kis Lajos – Denke Mónika
ANNA
Lakatos Pál – Damu Stella
PÁL BRENDON
Nagy József – Kovács Katalin
NIMRÓD ISTVÁN
Tarr László – Tóth Zsuzsanna
LÁSZLÓ
Kasza László – Dr. Szabó Renáta
TÜNDE
Gergely György – Mészáros Katalin
DÓRA KATA

Házasságot kötöttek:

Preboly Gábor – Gyóni Gabriella

Elhunytak:

Bak Imréné Mendi Aranka
Denke Gáborné Lacza Julianna
Földvári Zsigmond
Katona Lukácsné Bárány Lídia

Markó István

63 éves
88 éves
52 éves
88 éves
65 éves

HÁZIORVOSI RENDELÉS

I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: hétfő, szerda:
13.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök:
07.30–11.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig

II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfő–péntek:
07.30–11.00 óráig
csütörtök:
16.00–17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 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
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Ö N KO R M Á N Y Z A T I H Í R E K

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
március 25-én megtartott nyilvános ülésén az alábbi döntéseket
hozta.

Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
27/2009. (III. 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. A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló
4/2008. (II. 15.) rendelet módosítása
4. Jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről
5. NKÖM Könyvtár állománygyarapítási pályázat benyújtása
6. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása
7. Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási
Program jóváhagyása
8. A 2009. évi közmunkaprogram jóváhagyása
9. Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve
10. Belterületi vízrendezés Dömsödön megnevezésű pályázatban szereplő 2497 hrsz-on lévő ingatlan kisajátítása
11. Az RSD holtágak kotrásához kapcsolódó ingatlanok rendezése
12. A dömsödi 771/1 hrsz-ú ingatlan (Petőfi szülői ház) telekhatár rendezése
13. Ivóvíz minőségjavítása érdekében pályázat benyújtása
14. „Szép Dömsödért” pályázat kiírás
15. Egyebek
16. „Dömsödért” emlékérem és a „Díszpolgár” cím adományozása (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 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
28/2009. (III. 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 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
29/2009. (III. 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

3. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló
4/2008. (II. 15.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2009. (III. 26.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló
4/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetésének napja: 2009. március 26.
A rendelet hatálybalépésének napja: 2009. március 26.
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetési rendelet bevételi főöszszegét 1.042.333.000 Ft-ról 1.049.262.000 Ft-ra; kiadási főösszegét
1.042.333.000 Ft-ról 1.049.262.000 Ft-ra; a költségvetés forráshiányát
64.551.000 Ft-ról 20.072.000 Ft-ra módosította. A költségvetési kiadásokon belül az önkormányzat 1.710.000 Ft céltartalékot képezett.

4. Jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen szavazattal egy tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
30/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinél folytatott 2008. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Az önkormányzat által belső ellenőrzéssel megbízott FODOR Könyvelő és Adótanácsadó Kft. 2008. évben a képviselő-testület által jóváhagyott belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően elvégezte a
2008. évi költségvetés összeállításának; a 2007. évi zárszámadás készítésének; a polgármesteri hivatal 2007. II. féléves és 2008. I. féléves átfogó
pénzügyi-gazdasági ellenőrzését; a 2007. évi központosított és szociális
jellegű előirányzatok felhasználásának, továbbá a konyha és az óvoda kapacitáskihasználtságának ellenőrzését. A belső ellenőr összefoglaló jelentésében megállapította, hogy vizsgálatai során intézkedési terv összeállítását igénylő és utóvizsgálatot igénylő megállapítást nem tett.
5. NKÖM Könyvtár állománygyarapítási pályázat benyújtása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
31/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2004.
(II. 20.) NKÖM rendelet szerint pályázatot nyújt be a Nagyközségi
Könyvtár állománygyarapítási összegének támogatására a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt pályázatra.
A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésében már
jóváhagyott költségvetési támogatáson felül a könyvtári állománygyarapításra költségvetéséből 200.000 Ft-ot, azaz Kettőszázezer forint összeget
biztosít. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton
elnyert és az önkormányzat költségvetéséből biztosított összeget a Nagyközségi Könyvtár állománygyarapítására használja fel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. április 3.
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6. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
31/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe
véve az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét és a közoktatási intézmények vezetőinek javaslatait, Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját jóváhagyja.
Felelős: Mészáros Pálné igazgató – Gróf Széchenyi István Általános
Iskola; Orosz Lajosné óvodavezető – Nagyközségi Óvoda; Köntös Ágnes
igazgató – Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határidő: azonnal
7. Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Program jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
32/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát figyelembe véve a Dezső
Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Programjának módosítását jóváhagyja.
Felelős: Köntös Ágnes igazgató
Határidő: azonnal
8. Az 2009. évi közmunkaprogram jóváhagyása
(Szavazás módja: minősített többség , nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
33/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve a helyi szociálpolitikai kerekasztal véleményét, az Önkormányzat
2009. évi közmunka programját jóváhagyja.
A közmunka program keretében 2009. évben az önkormányzat 102 fő
foglalkoztatását szervezi meg. A program bruttó bérköltségét a képviselőtestület 79.348.170 Ft-ban határozza meg, mely bérköltség 95%-át, azaz
75.380.762 Ft-ot a központi költségvetésből igényel az önkormányzat.
A közmunka program a határozat melléklete.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a közmunka program végrehajtásával összefüggő jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A közmunka programot az önkormányzat teljes terjedelmében közzéteszi a www.domsod.hu önkormányzati portálon.
9. Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve
(Szavazás módja: minősített többség , nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
34/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elkészítéséhez az alábbi beruházásokat nevezi meg:
– élelmiszer-beszerzés, az árubeszerzés nettó értéke 8.000.000 Ft,
– belterületi utak fejlesztése, az építési beruházás nettó értéke
166.260.000 Ft,
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– belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése Dömsödön – Somogyi B.
út, az építési beruházás nettó értéke 47.515.000 Ft,
– hitelfelvétel, a szolgáltatás megrendelés nettó értéke 12.000.000 Ft.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fenti határozat
alapján készíttesse el a közbeszerzési tervet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10. Belterületi vízrendezés Dömsödön megnevezésű pályázatban
szereplő 2497 hrsz-on lévő ingatlan kisajátítása
(Szavazás módja: minősített többség , nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
35/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KözépMagyarországi Államigazgatási Hivatalnál kisajátítási eljárást kezdeményez a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében
meghirdetett „Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés” elnevezésű (kódszáma: KMOP-2007-3.3.1. „B”)
pályázatban szereplő 2497 hrsz-ú közterület megnevezésű, magántulajdonban lévő ingatlanra az 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 18. § alapján, út céljára való lejegyzés címen.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség , nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
36/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a
2497 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan csapadékvíz-elvezetésének
saját erőből való kivitelezését, amennyiben a „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” elnevezésű (kódszáma: KMOP-2007-3.3.1. „B”) pályázatban szereplő beruházás befejezéséig a 2497 hrsz-ú ingatlan nem kerül önkormányzati tulajdonba, egyben abban az esetben lemond az erre
eső támogatásról, azaz a költségvetés szerinti: 1.816.186 Ft + ÁFA =
2.179.423 Ft 90%-áról.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2009. december 31.
11. Az RSD holtágak kotrásához kapcsoló ingatlanok rendezése
(Szavazás módja: minősített többség , nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
37/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 411/1 hrsz.
és 3998 hrsz. alatti ingatlanok megosztásához hozzájárul a GEODOLIT
2005 Föld- és Bányamérnöki Bt. által elkészített megosztási vázrajzok
alapján tulajdonviszonyok rendezése céljából.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
38/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja a „Ráckevei-(Soroksári-) Dunaág Vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt keretén
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belül megvalósuló Kis-Dunaág megnevezésű holtágak iszapkotrása céljából az alábbi ingatlanokat:
411/4 hrsz
5.1551 m2
411/8 hrsz
1.0144 m2
3998/2 hrsz
2168 m2
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2009. május 31.
12. A dömsödi 771/1 hrsz-ú ingatlan (Petőfi szülői ház) telekhatárrendezése
(Szavazás módja: minősített többség , nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
39/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
dömsödi 771/1 hrsz-ú (Petőfi szülői ház) és a 771/3 hrsz-ú (Tóth József
utca) ingatlanok telekhatár-rendezéséhez a GEODOLIT 2005 Föld- és
Bányamérnöki Bt. által elkészített 3-134. számú megosztási vázrajz alapján.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
13. Ivóvíz minőségjavítása érdekében pályázat benyújtása
(Szavazás módja: minősített többség , nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
40/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi
Vízmű által szolgáltatott ivóvíz minőségének megóvása és javítása érdekében a vízkezelés megvalósítására pályázatot kíván benyújtani.
Felelős: Bencze István polgármester és Dukai Zoltán műszaki vezető
Határidő: folyamatos
14. „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
41/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a faluszépítő program keretében „Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az alábbiakat
határozza meg: a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot hoz létre,
melynek irányításával Ispán Ignác képviselőt bízza meg. A társadalmi bizottságban történő munkára – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság javaslatára – az alábbi személyeket kéri fel:
Kovács László, Medveczky Ottó, Tóbisz Lászlóné, Fehér Lászlóné, id.
Fára József, Sánta István, Patonai Istvánné, Besenyői Lászlóné, Májer
Gáborné és Nagy Zsolt.
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az ingatlan és az előtte lévő közterület karbantartását
kiemelkedően gondosan végzi, és az ingatlan valamint az előtte lévő közterület külső képe az ember általános értékítélete alapján esztétikusnak
minősíthető.
A képviselő-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz 11
lakóingatlan tulajdonosának/használójának és 1 egyéb rendeltetésű (szolgáltató, középület stb.) ingatlan tulajdonosának/használójának. A
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ja-
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vaslatát elfogadva a lakosság ajánlásai és az önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is adományoz.
c.) A díjak odaítéléséről a képviselő-testület 2009. augusztus 5.-i ülésén
dönt. A díjak átadására a 2009. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.
Felelős: Ispán Ignác képviselő
Határidő: 2009. augusztus
A képviselő-testület zárt ülésen, titkos szavazással döntött a „Dömsödért Emlékérem” és a „Dömsöd Díszpolgára” önkormányzati kitüntetések adományozásáról. A kitüntetések átadására hagyományaink szerint a
Dömsödi Napok önkormányzati rendezvénysorozat keretében kerül sor.
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.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
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VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ EBOLTÁS
Az ebek 2009. évi kötelező veszettség elleni oltását az alábbi
napokon tartjuk:
– Rendes oltások: 2009. április 15. (szerda) 15 órától 18 óráig
2009. április 17. (péntek) 15 órától 18 óráig
2009. április 22. (szerda) 15 órától 18 óráig
– Pótoltás: 2009. április 25. (szombat) 9 órától 13 óráig
Az oltás helye:
2009. április 15. Dunavecsei úton a Kanól italbolttal szemben
2009. április 17. Rákóczi úton a malom előtti szabad téren
2009. április 22. Széchenyi út – Esze T. út sarkon az egykori játszótéren
2009. április 25. Dömsöd, Petőfi tér 6. (polgármesteri hivatal
udvara)

Az oltás díja: 3000 Ft/eb.
Féregtelenítés: 200 Ft / 10 kg-onként.
Kisállat egészségügyi könyv (a régi oltási igazolvány helyett):
500 Ft
Háznál történő oltás esetén: 3500 Ft/eb
Az oltás alól elvont ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárást
kezdeményezünk!

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján az oltás alól elvont ebek
tulajdonosa bírsággal sújtható!
Dr. Nagy Zoltán
állatorvos

M ag y ar Á ll a t o r vo s i K am a r a t á j ék o z t a t ó
k ö z l e mé n y e

A 2009. január 01-jétől hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
előírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és
kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó szabályok.
Ezért az Országos Főállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara az
alábbi tájékoztatóval kívánja elősegíteni az állattartók jogkövető magatartását:
1.) A korábbiaktól eltérően 2009. január 01-jétől az eb tartója nem a
területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos
kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.
2.) Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé. A bejelentésnek tartalmaznia
kell a legutóbbi veszettség elleni védőoltás helyszínét, időpontját, a
védőoltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzőjének számát is.
A bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is.
3.) Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is
a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30
napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.
4.) A kutyák veszettség elleni védőoltását valamennyi magán-állatorvos elvégezheti. Az oltást végző magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltási könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezű aláírásával és a kamarai
bélyegzőjének lenyomatával igazolni.
5.) A rendelet 2009. január 01-jétől kezdődően a kutyák veszettség
elleni védőoltásának igazolására vagy a kutyák, macskák, görények
közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló,
a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK határozatának melléklete szerinti útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy egy új,
pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat Egészség-

ügyi Könyv) ír elő. Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar Állatorvosi Kamara adja ki.
6.) 2009-ben az ebek veszettség elleni védőoltásának igazolásához csak azoknak az állatoknak kötelező az új, a rendelet előírásainak
megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyv kiállítása, amelyek 2009. január 01-jéig még nem kapták meg az első veszettség elleni védőoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb esetben a
2009. év folyamán változatlanul használhatóak a korábban kiállított
oltási könyvek.
2010-ben valamennyi, a rendelet előírásainak meg nem felelő
oltási könyvet le kell cserélni legkésőbb akkor, amikor az állatot veszettség ellen beoltják. 2010. január 01-jétől már csak a rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védőoltás beadása.
7.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelően
előírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védőoltásban, veszettség
szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell
vonni, és – amennyiben még nincs – az ebeket elektronikus azonosító
transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy időben az
érvényes veszettség elleni védőoltással nem rendelkező eb veszettség
elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható.
8.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző állat-egészségügyi hatóság
felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.
Budapest, 2009. január 05.
Országos Főállatorvos
Magyar Állatorvosi Kamara
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Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ
Intézményi Társulás irodaépületének komplex
akadálymentesítése
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt „Önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító közszolgáltatások akadálymentesítése” című pályázaton támogatást nyert.
A támogatás összege 8 841 600 forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a közreműködő
szervezet a VÁTI Kht. Budapesti Területi Irodája volt.

Dömsödön, a Petőfi tér 5. szám alatti épületben jelenleg a Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, illetve a Polgármesteri Hivatal szociális, valamint gyámügyi igazgatási irodája működik. A beruházás célja a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat irodaépületének komplex akadálymentesítése volt, amely egyaránt magába
foglalja a fizikai és az infokommunikációs
akadálymentesítést. A projekt segíti a település hosszú távú céljainak megvalósulását, így
az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembevételével a közszolgáltatásokhoz való
egyenlő hozzáférést. A tervezett fejlesztés
keretében megvalósult a mozgássérült emberek esélyegyenlőségét biztosító fizikai akadálymentesítés (parkoló mozgáskorlátozottnak, csúszásmentes járófelületek, rámpa, a
bejárat, az információs szolgálat és az előtér
átalakítása, tisztálkodó helyiség és illemhely
átalakítása kerekes széket használók számára, kapcsolók áthelyezése).
A hallássérülteknek indukciós, hordozható
készüléket helyeztek el az előtérben, az értelmi sérültek tájékoztatása pedig az intézmény
falán információs pult kiépítésével és piktogramok elhelyezésével történik. A táblák
Braille-írással is elkészültek.
A település lakosságának három és fél százaléka fogyatékossággal él (a 6158 lakosból

210). Az épület szolgáltatásait igénybevevők
10-11 százaléka fogyatékos személy, tehát
havonta átlagosan 91 emberre kiterjedő ügyfélforgalmat jelent. Dömsödön közlekedési
támogatásban 119 felnőtt, 8 gyermek részesül,
az iskolások között 33 él fogyatékossággal,
Apajon ez a szám 13 felnőtt és 1 gyermek.
A komplex akadálymentesítés keretében
kialakított fejlesztések nem csak a fogyatékos személyek, hanem a település sok idős
lakója számára is jelentős segítséget nyújtanak mindennapi ügyeik intézésekor. A pályázat előkészítését, a projekt lebonyolítását, a
kivitelezési munkák koordinálását a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportja végezte el. A beruházás
komoly kihívás elé állította a
megvalósítással foglalkozó
köztisztviselőket, ugyanis az
országban komplex módon
önkormányzati
irodaépület
akadálymentesítése még kevés helyen valósult meg. A pályázatot tartalmazó beruházáson kívül az épület korszerűsítését is elvégezték, korszerű, energiatakarékos fűtésrendszer készült, a nyílászárók cseréje és az épület
hőszigetelése is megtörtént.

A Gólyahír Egyesületet támogatják azok, akik a Telekom Adományvonalat hívják a 1788-as számon március és április hónapban! A Szervezet célja
a válsághelyzetben levő várandós anyák támogatása, olyan körülmények biztosítása, melyek lehetővé teszik, hogy biztonságban kihordhassák és megszülhessék gyermekeiket. Az Egyesület önkéntes munkatársai a Magyar Telekom
által támogatott, ingyenesen hívható krízisvonalon várják a segítséget kérő
anyák jelentkezését. Képzett szakemberek (védőnők) a telefonos tanácsadás és
felvilágosítás mellett segítenek az Egyesület krízisszállóján történő elhelyezésben, a kórházban
való szülés biztosításában és a későbbi anyaotthonos elhelyezésben is. Amennyiben a segítséget
kérő anya a születendő gyermek felnevelését nem tudja vállalni, a Gólyahír Egyesület segít, hogy
számára nyílt örökbefogadással találjon örökbefogadó családot. A Gólyahír Egyesület a
Telekom Adományvonal hozzájárulásával egy új, több várandós befogadására alkalmas
krízisszállást hoz létre.A Telekom Adományvonal (1788) a Magyar Telekom vezetékes és mobil
hálózatából érhető el, a hívás és az sms-küldés ára 100 forint. A két hónap alatt beérkező hívások
ára a hívók adományaként teljes egészében a Gólyahír Egyesületé. Adója 1%-át adhatja a
Gólyahír Egyesületnek: Adószám: 18687343-1-13. Bankszámlaszám: 64800073-10705005.
Gólyahír E. telefonszáma: 06-30/251-7120. www.golyahiregyesulet.hu. Köszönjük!

Az épület teljes műszaki átadása 2009.
március 17-én megtörtént. A létesítményt az
ott dolgozók és az ügyfelek várhatóan 2009.
április 15-től vehetik igénybe.
(X)

F E L H Í V Á S

A Gyermekbarát Egyesület 2005 óta tevékenykedik Dömsödön. Kölyök Műhely néven rendszeresen kézműves játszóházat működtetünk. Évente 2-3 alkalommal autóbuszos kirándulást szervezünk általános iskolás
gyermekek részére. Működésünkhöz pályázatok útján tudjuk csak biztosítani az anyagi
feltételeket. Kérjük Önöket, segítsenek minket adójuk 1%-ával!

Gyermekbarát Egyesület Dömsöd
adószáma,
melyre a felajánlást várjuk:
18706787-1-13
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D ö m s ö di n e k l e n n i , d ö m s ö d i n e k
maradni... (fol ytatás)

Nyerges Lászlóval folytatott beszélgetésem során
az ragadott meg leginkább, ahogyan gondolkodik!
Dömsödön nevelkedett, majd 1981-től az országot
családjával elhagyva már máshol kamatoztatta tudását. Végül Németországban kötött ki. Nem válogatott a munkában, az itthon tanult ismereteket
ügyesen alkalmazva, tervezett komplett kerékpártáskákat, ülőgarnitúrákat gyártottak, és még sorolhatnánk, mennyi mindent megragadott munka
tekintetében! Egyetlenegy dolog, a magyarsága,
dömsödi származása, amiről sosem feledkezik
meg! Mindezt tettei bizonyítják! Segítőkészségét
nem egyszer s nem kétszer tapasztalhatták Dömsöd lakói, hiszen oroszlánrészt vállal a testvérvárosi kapcsolatok alakításában, adományok szervezésével a falu egészségügyi ellátását segíti.
– Kedves feleségével régóta patronálói falunknak. Mi motiválja ebben Önöket? – kérdeztem Nyerges Lászlót.
– Minket nagyon boldoggá tesz, ha segíthetünk
valakinek. Még a fülünkbe cseng Kodály Zoltán
mondása: „Nem elég magyarnak megszületni,
ezért tenni is kell valamit.” Nálunk ez úgy működik, mint egy akkumulátor, ha valakinek segítséget
tudunk nyújtani, vagy örömet okozni, ez által feltöltődünk. Ha azt érezzük, hogy „merül az akkumulátor”, akkor kapcsolatokat keresünk Magyarországon (Dömsöd, Bag, Gödöllő…) élőkkel,
akiknek segíthetünk és örömet okozhatunk. Apukám örökségével élünk, őszinteségben!
– Soha nem érezte, hogy kihasználják az őszintesége miatt?
– Nem, szerintem éppen így lehet sok barátot
szerezni! De azt sem rejtettem soha véka alá, hogy
magyar vagyok! Ibrahim Krison egyik könyvében
a magyarokkal foglalkozik, amelyben ezt írja: „Az
Isten megadta azt a lehetőséget a magyaroknak,
hogy a szív osztásánál kétszer állhattak sorba, ezért
mindegyiküknek két szíve van!” Miután elhagytam az országot, próbáltam mindig magamat adni!
Ha kellett, a szomszédnak segítettem, ha kellett, a
munkatársnak vagy egy teljesen idegen rászorulónak, és soha nem vártam érte semmit cserébe, mert
azt gondolom, ha teszünk másokért, az teljes szívvel, önzetlenséggel legyen, ne várjunk érte honoráriumot! Ám ha mégis, akkor inkább ne is csináljunk semmit! Olyan címmel jelent meg nálunk egy
újságcikk, hogy a László szíve magyarul dobog!
– A közösségek életében igen lényeges dolog
az összetartás! Hogyan látja ezt a németeknél,
és hogyan a magyaroknál?
– Vegyünk úgy egy országot vagy egy települést, mint egy házat! Kik tartják rendben a házat?
Akik benne laknak! Egy ház pedig olyan, mint akik
lakják. Ezért gondolom, hogy mindig lehet vagy lehetne tenni valamit a jobbítás érdekében, mert mindig van megoldás! Lehetetlenség nincs, csak tehetetlenség! Kint Németországban azt tapasztaltam,
hogy az emberek áldozatokat hoznak a köz érdekében. Társadalmi munkát végeznek, és teljesen természetes, hogy azért nem kapnak fizetést.
Tavaly volt Knüllwald-Remsfeld-ben a 900
éves évforduló, melyre Dömsödről is érkeztek
vendégek. Az ünnepi alkalomból egy óriási nagy
sátrat állítottak fel, ami felekezettől és politikai hovatartozástól függetlenül megtelt emberekkel. A
szónokok közt két evangélikus pap is beszélt, s
mindketten azért imádkoztak az Úrhoz, hogy se-

gítse polgármesterüket a munkája végzésében!
Amit ő eltervezett, az sikerüljön, azt véghez tudja
vinni! Ott ilyen a mentalitás! 28 éve élek kint, ez
alatt a magyar mentalitás sajnos sokat változott, és
bizony nem előnyére! Emlékszem, apukám mesélte, hogy amikor Dömsödön az utakat építették, bizony a lakosok is odaálltak és saját szerszámaikkal
dolgoztak az úthálózat kiépítésében. Természetesen társadalmi munkában! Ma ez a fajta hozzáállás
elképzelhetetlen! A magyaroknál gyorsan jött a demokrácia, nem voltak erre megfelelően felkészülve. Ezért van az, hogy mindenki szabadon beszélhet, és az a fontos, ki mit mondott! De nem ez a lényeg! A lényeg az, hogy ki mit tett vagy tesz! Sajnos úgy érzem, hogy ma Magyarországon őszintének lenni szinte kellemetlen!
– A különbségek ellenére Knüllwald és Dömsöd közt nagyon jó testvérvárosi kapcsolat alakult ki, melyben Ön és felesége, Eszter is oroszlánrészt vállalnak! Hogyan kezdődött?
– Knüllwald 16 településből áll, mely egy közigazgatás alá tartozik. A mi településünk Baggal lépett kapcsolatba. Ünnepséget rendeztek a szerződés aláírása alkalmával, ahol mi Eszterrel elhatároztuk, hogy jó volna egy hasonló kapcsolat Dömsödnek is. Dömsödön jártunkkor vettük észre, hogy
a dömsödiek is ugyanazt gondolták. Itt futottam
össze az akkori dömsödi polgármesterrel, Sitnikiewitz Lászlóval. Ezt követően meghívtuk őket
Malsfeldbe egy kisebb delegációval, ahol bemutattam nagyon jó barátomat, Jörg Müllert, Knüllwald
polgármesterét. Az ötletet mindkét fél jónak tartotta. Tulajdonképpen ennek semmiféle akadálya nem
volt. Arra gondoltunk, hogy a sportra, a focira lehetne alapozni! Kölcsönösen meglátogattuk egymást. Elkezdődött ez a jó kapcsolat, először a kórusok között, majd később a zenészekkel és testületekkel is. A következő polgármesternő is nagy ambícióval folytatta a kapcsolat fenntartását. Pozitív
volt mindvégig a reagálás mindkét fél részéről,
ezért megtörtént az aláírás a két település között. Az
idők során tapasztaltuk, hogy ez a dolog olyan,
mint ha a vasat formálni akarjuk, azt is mindig melegen kell tartani. A mi célunk és feladatunk a kapcsolat melegen tartása. Polgármesterek váltották
egymást, ciklusok kezdődtek s értek véget, mégis
településeink közt az együttműködés továbbra is
töretlen! Fontosnak érzem a lakosok bevonását, különös tekintettel az ifjúságra! Egy-egy látogatás alkalmával mindig arra törekszem, hogy megismerjük egymás kultúráját, a magyar a németét, a német
a magyarét. Például egy német legyen azzal tisztában, hogy a golyóstollat, mellyel nap mint nap ír, a
magyar Bíró László találta fel. Tudatosuljon bennük, hogy mi egy európai kultúrával rendelkező
nép vagyunk! A vendégek maradandó élményekkel térjenek meg otthonaikba, ne az maradjon meg,
milyen jókat ettünk-ittunk vagy mulatoztunk!
– Más területen is bámulatos egyszerűséggel
találja meg annak a módját, hogy hogyan segíthessen Dömsödnek! Ezek a törekvések többnyire sikeresek még akkor is, ha nem az elképzeléseknek megfelelően fejeződnek be! Honnan
jönnek az ötletek?
– Az ötleteket túlnyomórészt az adott szituációk
adják! Betegségemből kifolyólag engem nagyon
sokat vizsgálnak műszerekkel, és egy ilyen ultrahangozásnál megkérdeztem az orvost, mennyi
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idős ez a gép? Ő azt válaszolta, hogy tíz éves, de a
kenyerét még szolgálja, aztán visszakérdezett,
hogy miért érdekel ez engem? Mondtam neki,
hogy én egy 6000 fős településről származom,
ahol egyetlen ilyen gép sincs, a 16000-es Melsungenben meg van 20 db is. Milyen hasznos lenne
Dömsödnek is egy ilyen! Az orvos megadta annak
a kereskedőnek a telefonszámát, aki új és használt
készülékek értékesítésével foglalkozott. Felvettem
vele a kapcsolatot, kiderült, hogy kettő db ilyen gépe van, ennyibe kerül, és gyorsan el kell dönteni,
hogy kell-e, mert vinnék Romániába. Nos, a pénzt
megszereztem két nap alatt, s az egyik Bagon, a
másik Dömsödön Rókusfalvy doktornőnél segíti a
betegellátást. A gép használatát a knüllwaldi orvos
mutatta meg a doktornőnek. Úgy érzem, ez a készülék hasznos lehet, mert így a vizsgálatokra nem
kell elutazni sem Ráckevére, sem Budapestre, és
talán ha baj van, az idejében kiderül! Egy másik,
számomra emlékezetes akciót is az adott élethelyzet kínálta fel! Utolsó munkahelyem a Braun cégnél volt, ott raktárosként dolgoztam. A megrendelések szerint adtuk ki az árukat az egészségügyi intézményeknek. Ezek katéterek és különböző egyszer használatos gyógyászati segédeszközök voltak. Sajnos előfordult, hogy nem azt kapták amit
kértek, ezért visszaküldték, de a cégnek már nem
érte meg visszavenni a rendszerbe. Ezekből sikerült kb. húsz raklapnyi adományt szereznem, melyet egy ismerősöm jutányos áron el is tudott szállítani. Mivel Dömsödön ezeket nem tudták hasznosítani, ezért a ráckevei rendelőintézet kapta meg
az adományt. Erről egy elfogadó nyilatkozatot kellett a Braun cég felé tenni, ami egyben az áru megérkezését, másrészt azt igazolta, hogy én nem nyerészkedtem ezen a tranzakción. Mégis nyert vele
Dömsöd! A település minden évben hozzájárul a
ráckevei rendelőintézet működtetéséhez bizonyos
összeggel. Dr. Szanyó, az akkori igazgató az adomány fejében három évre elengedte ezt a támogatási hozzájárulást, ami kb. 3 000 000 Ft volt.
– Most mivel foglalkozik?
– Jelenleg betegállományban vagyok, mert
2001-ben találtak nálam egy daganatot. Azóta különböző kezelések, műtétek során mentem keresztül. Most kezelésre járok. Az orvosaim mindig azt
mondják, hogy egy rák diagnózis nem egyenlő a
halállal! Ezért továbbra is nagy ambícióval megyek
az emberek közé, pozitívan gondolkodom, nem
szabad begubózni! Különösen fontos számomra a
családom, gyermekeim, az unokáim, a testvérek, a
barátok, a nászomék! Unokáimmal csak magyarul
beszélünk, iskolába jövet-menet bejönnek. Természetesen német vendég jelenlétében nyelvet váltunk. Fontosnak tartom, hogy megőrizzék anyanyelvünket, és tovább vigyék ezt a kultúrát! Amikor édesapám Dömsödön lakott, a települése életében hozzájárult az ő tudásával, hozzáállásával,
hogy a faluban több kulturális eseményt, ünnepséget a maguk módján meg tudjanak rendezni, tartani. Voltak kudarcok is, ő mégis kitartóan dolgozott
azért, amit elhatározott. Mi ugyanúgy vagyunk:
igaz, hogy Dömsödtől távol, de megpróbálunk a
magunk módján hozzájárulni, segíteni a település
lakosainak. Ha erőnk, egészségünk engedi, ez még
sokáig így fog maradni, és reméljük, a családon belül gyerekeink, unokáink legalább olyan ambícióval állnak ez ügy érdekében.
A dömsödi lakosok nevében szeretném megköszönni fáradhatatlan munkájukat, amit községünk érdekében tettek és tesznek. Jó egészséget és Isten áldását kívánom az egész életükre,
családjukra!
-V.I.-
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XV. Dömsödi Napok: 2009. május 1. – május 3.

2009. május 1. /péntek/
18.00 óra XV. Dömsödi Napok ünnepélyes megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Bencze István polgármester
Köszöntőt mondanak testvérvárosaink polgármesterei: Jávorka Flórián,
Für polgármestere (szlovák), Jörg Müller, Knüllwald tartomány polgármestere (Németország).
Dömsödért Kitüntető Emlékérmek átadása. Rendezvény helyszíne:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ.
A helyi és környező települések önkormányzatainak, civil szervezeteinek,
vállalkozóinak, művészeinek, virágkötőinek, kertészeinek bemutatkozó
kiállításának megnyitója. Műsor: Nagyközségi Óvoda csoportjai, Hajdu László tárogató, Ju és Zsu Társulat
2009. május 2. /szombat/
9.00 óra Aranyos Kupa Országos Díjugrató Bajnokság (egész napos
program). A rendezvény szervezője: Alfonz Lovasklub. Az egész napos
rendezvényt megnyitja: a Dezső Lajos A. M. I. majorette tánccsoportja.
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, büfé.
19.00 órától a Petőfi Sándor OMK-ban Dömsödért Alapítvány Jótékonysági Bálja. MŰSOR! Tombola, Büfé.
Belépődíj vacsorával együtt: 2000 Ft
2009. május 3. /vasárnap/
8.00 óra Autocross Országos Bajnoki Futam. A futamok között amatőr
betétfutam is zajlik. 10.00 órától futamok, 14.00 órától döntő. Kirakodóvásár, körhinta, büfé!

9.00 óra Gyermek- és Pónilovasok Országos Szövetsége (GYEPOSZ)
Gyermek ügyességi lovasverseny (egész napos program)
A rendezvény szervezője: GYEPOSZ
Az egész napos rendezvényt megnyitja: a Dezső Lajos A. M. I. majorette
tánccsoportja.
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, büfé.
13.00 óra Anyák-napi ajándékműsor
Megnyitja a Dezső Lajos A. M. I. majorette tánccsoportja, a Miklósi
Big-Band műsora
13.40 óra Keringőt táncolnak a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
7. a osztályosai
14.00 óra Sztárvendég: DESPERADO együttes
14.30 óra a dömsödi Dezső Lajos A. M. I. társastánc-bemutatója
15.00 óra Anyák-napi műsor a Ju és Zsu Társulat előadásában
16.30 óra A Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak társastánc-bemutatója
17.00 óra Sztárvendég: operett- és nótacsokor: Szóka Juli, Dobó Katica,
Pásztorka Sándor operett-nóta énekesek, Kovács Kálmán zongoraművész előadásában.
18.00 óra Sztárvendég: a FIESTA együttes
18.30 óra a dömsödi Dezső Lajos A. M. I. társastánc-bemutatója
19.00 óra Kovács Magda Polgári Zenetanoda növendékei (pop, táncdal, operett, jazz)
20.00 óra A Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak társastánc-bemutatója
20.30 óra Sztárvendég: Zoltán Erika és táncosai

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás
a könyvtárban Kovács László tanító úr gyűjteményéből. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként
19.00 órától. Vezeti: Oprea Arthúr Mihály

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

FALUGAZDÁSZ
szerdánként 13-14.30-ig, pénteken 8-14 óráig

A Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ 2009. április
havi programjai

2009. április 8. /szerda/ 14, 00–18, 00 óráig
Szórakozás! Tanulás! HÜLLŐKIÁLLÍTÁS a
dömsödi P. S. OMK-ban. A hűllők mind a négy
csoportja látható (krokodilok, kígyók, óriásgyíkok és teknősök)
2009. április 10. /péntek/ 10–14 óráig
Húsvéti Játszóház a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat szervezésében.

2009. április 18. /szombat/ 9,00 órától 12 óráig
BABA BÖRZE. Minden kismamát és anyukát
szeretettel várunk!
2009. április 18. /szombat/ 16 órától a dömsödi
IRINGÓ Színjátszó Kör előadásában
THOMAS BRANDON: CHARLEY NÉNJE
/zenés vígjáték 3 felvonásban/
Belépődíj: felnőtt: 500 Ft, gyermek: 300 Ft
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

2009. április 20. /hétfő/ 14 órától
SZAVALÓVERSENY a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola szervezésében. Nagyon
sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
2009. április 21. /kedd/ 10:30-tól
OVIS SZÍNHÁZ Tavaszi köszöntő.
Belépődíj: 400 Ft. Minden picurt és kisiskolást
sok szeretettel várunk!

2009. április 22. /szerda/ 17 órától
Fúvós szólisták és kamara együttesek
találkozója. A Dezső Lajos A. M. I.
szervezésében. Helye: OMK nagyterem

2009. április 23. 15,00–17 óráig
Látásvizsgálat és szemüvegvásár!
Kereteink árából annyi % kedvezményt
adunk, ahány éves Ön! Pacsirta Optika –
telefon: 06-1-242-4903
2009. április 25. /szombat / 19,00 órától
SULI BÁL

2009. április 26. /vasárnap/ 16,00 órától
MUSICAL és FILMZENEI DALEST
A Ju és Zsu Társulat előadásában
Belépőjegy: felnőtt: 500 Ft, gyermek: 300 Ft
Szeretettel várunk minden kedves vendéget!
ELŐZETES
2009. május 1-2-3.
DÖMSÖDI FALUNAPOK

2009. május 9. 10 óra
I. Házi Társastánc Verseny
a Dezső Lajos A. M. I. növendékeinek

2009. május 22-23-24.
VI. EUROPOP NEMZETKÖZI
GYERMEK, IFJÚSÁGI
és FELNŐTT ÉNEKES FESZTIVÁL
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Szakmunkásképzés, pályaorientáció,
Mikrovállalkozások érdekeinek érvényesítése
Pest megyei ipartestületek egyeztetõ fóruma

Skribek Pál, az Ipartestületek Pest Megyei
Területi Szövetségének (IPTSZ) alelnöke
egyeztető fórumot hívott össze a Vecsési Ipartestület székházába 2009. március 11-én. A
meghívottak a megyében működő ipartestületek vezetői voltak.
Meghívást kapott a rendezvényre Solti Gábor
úr is, az Ipartestületek Országos Szövetségének
(IPOSZ) Nemzetközi és Oktatási igazgatója, dr.
Martinkó Károlyné, az IPOSZ által delegált Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
(RFKB) tagja és Kövesi Ágota, az IPOSZ Pest
megyei szakképzési koordinátora.

A fórum főbb céljai:
1. a szakmunkásképzés minőségének javítására
történő feladatok egyeztetése,
2. az áprilisban kiírásra kerülő decentralizált
alapból finanszírozott pályázatok feltételeire
javaslatok összeállítása a mikrovállalkozások
érdekeinek érvényesítésére.

A fórum elsődlegesen a szakképzésben kialakult helyzetre szeretett volna megoldást találni.
Országos probléma, hogy a kézműves szakmákban nincs elég tanuló, és a jó szakember is egyre
kevesebb. A gyermekek nem ismerik a szakmákat és a tanulási lehetőségeiket sem, a szülők
nem akarják, hogy gyermekük szakmunkás legyen, nincs presztízse a szakmáknak. A szakiskolában tanulók tanműhelyben töltik a gyakorlati idejüket, és nem a mesterembereknél. Ezek
megoldására tavaly óta a Zánkai Gyermek és
Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság és az IPOSZ együttműködésében az országban 19 ipartestület, egy művészeti iskola és egy szakmai szervezet pályaorientációs tevékenységet végez az általános iskola 6.
osztályától. Fő célja a szakmák megismertetése
(osztályfőnöki órák, kiállítások, műhelylátogatások, pályázatok szervezése). A projektben Pest
megyéből a Szentendrei Kistérségi Ipartestület,
a Vecsési Ipartestület, a Dömsödi Általános
Ipartestület, a Tápiómenti Ipartestület és a Gyáli Ipartestület vesz részt. Eddig a megyében
majdnem ezer tanulót sikerült megszólítani, de a
tanév végére terveink szerint ez a szám a kétszeresére fog nőni. Az iparosok idegenkednek a tanulószerződéssel való tanulótartástól. A sok adminisztráció, az akkreditáció bonyolultsága miatt, illetve attól, hogy anyagilag nem éri meg.
Mivel egy szakma csínját-bínját csak a műhelyben lehet megtanulni, a fórum ezekre próbált
megoldásokat találni, az erre vonatkozó törvények figyelembevételével. A felmerült problémákra a megoldások kidolgozás alatt vannak.

A tavalyi decentralizált pályázatnál csak a közép-magyarországi régióban nem fogyott el a
pályázati összeg, s a kiosztott kereten belül nálunk volt nagyon alacsony a vállalkozók pályázatainak aránya. Fontos megtalálni az okokat,
hogy miért is történt ez így. Az ipartestületek a
tíz fő alatti vállalkozások érdekeit képviselik,
ezért nagyon fontosnak tartják, hogy ennek a rétegnek külön pályázati kiírás készüljön. A centralizált alap eszközfejlesztési támogatásainál az
alkalmazott nélküli vállalkozások is pályázhatnak, ösztönzés céljából ennél a pályázatnál sem
kellene kizárni senkit sem. Fontos lenne a nagyon rövid beadási határidő meghosszabbítása.
Elhangzott még, hogy több egyeztető fórumra lenne szükség az iparosok igényeinek felmérése és az információk eljuttatása miatt. Fontos
lenne szakmák megismerését elősegítő pályaorientációra való pályázati lehetőség megteremtése is.
A felsorolt javaslatokat természetesen továbbítjuk az RFKB felé, mivel a decentralizált pályázati kiírást ő készíti és bírálja el.
A Dömsödi Általános Ipartestület várja a tanulót tartó vállalkozások jelentkezését, mert a
közeljövőben két eszközbeszerzési pályázat
(kedvező feltételekkel) is kiírásra kerül. Kérjük
kísérjék figyelemmel a www.a-pestmegye.hu
WEBoldalt, ahol friss információhoz juthatnak
a vállalkozások.
A Dömsödi Általános Ipartestület
elérhetőségei:
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
tel.: 06-24-435-416
e-mail cím: ipartestulet.d@invitel.hu

Gépjármû-tulajdonosok
figyelem!

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását
kedvező díjakkal kösse
a Közlekedési Biztosító Egyesületnél!

További szolgáltatásaink:
Casco
Otthon biztosítás
Lendület start casco
(kötelező és casco egy áron)
Önrész biztosítás (bárhol kötött casco mellé)

Biztosítását megkötheti a területi képviselőnél:
Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó
Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
Tel.: 06-24-435-416, 06-30-9-218-293
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Gyermek- és
Bababörze
2009. április 18-án
szombaton, 9-12-ig

Reménységem lévén az Istenben, hogy a mit ezek maguk is várnak,
lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak.
/Apostolok Cselekedetei 24,15/

KÖNYVTÁRUNK 2009. ÁPRILIS 10-ÉN (SZOMBATON)
ÉS ÁPRILIS 14-ÉN (KEDDEN) ZÁRVA LESZ.
NYITÁS: 2009. ÁPRILIS 15-ÉN

JUTÁNYOS
ÁRON

(alsó-felső ruházat
nagyobbaknak
200-300 Ft,
csecsemőknek
100-150 Ft
értékben)

eladni, vásárolni

Asztalfoglalás:
30/588-9383 Szűcsné Vali
Ill.: 70/614-7368 Orosz Kata
400 Ft/asztal
Az asztalfoglalásból
befolyt összeggel – a
Még 1000 év Dömsödért Egyesületen
keresztül – támogatjuk az épülendő
dömsödi játszóteret.

Köszönjük az OMK igazgatójának,
hogy a helyiség biztosításával támogat
bennünket!

Minden kedves olvasónknak áldott, békés
húsvéti ünnepeket kívánunk!
***

Játszó délelõtt a Könyvtárban
2009. április 18-án 9–12-ig.

Sok szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

TISZTELT ADÓZÓK!

Ismételten lehetőség nyílik arra, hogy a 2008. évi SZJA 1%-os
részét felajánlja valamely civil szervezet számára, akár önadózóként, akár a munkáltató által elkészített adóbevalláskor.
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet
nevében kérjük Önt, hogy az alábbi adószámot tüntesse fel a
bevallásán: 18670062-1-13.
Egyesületünk 1995 óta folyamatos működésével olyan programokat hívott életre és működtet
Dömsödön, melyek nagyon sok ember, gyermek és felnőtt számára fontosak! Ilyen a Falusi
Gyermeknap, a Hal-Víz Nap, a Zenés Nyári Esték, a Mikulás-várás Dömsödön, a Dabi Napok!
Több jótékonysági gyűjtést is szerveztünk az óvodák számára, gyógykezelésre, a Dömsödi
Napok rendezvényeire, s legutóbb 2008-ban indult a „Sok kicsi a játszótérre megy” játszótérépítési programra (334.869 Ft-ot 1%-ból + 360.000 Ft-ot az aprókból)! 2009-ben a Dabi
Játszótér és Kalandpark megépítését céloztuk meg, melyhez még nagyon sok sűrű forintra lesz
szükségünk! Kérjük, e nemes célra ajánlja fel adója 1%-át! A 18670062-1-13 adószámra!
Köszönjük!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet, 2344 Dömsöd, Pf. 42,
e-mail: megezerevdomsod@vipmail.hu

Kovács István
és

Bangó Ilona

60 éves

házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszönti õket,
további életükre

sok boldogságot és jó egészséget kíván:
Fia és családja

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd
sok éve támogatja a Dezső Lajos
Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.
Ezúton kérjük az adófizetőket, hogy
adójuk 1 százalékával támogassák az
iskolát az alapítványon keresztül.

Az alapítvány neve:
Pro Musica Alapítvány
Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel és köszönettel:

a kuratórium
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Kedves Szülõk!

Óvodai felvételi előjegyzést tartunk
2009. április 15-én, 16-án és 17-én
az „Új” óvodában
(Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A)
naponta 8-16 óráig.
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre a szülő
a személyi igazolványát és lakcímbejelentőjét; a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, lakcímbejelentőjét és gyermekét
HOZZA MAGÁVAL!

Így készültünk és ünnepeltünk
az „Új” Óvodában
Óvodánkban hagyománya van a naptári ünnepek és a természet ünnepeinek megünneplésének. Az ünnepeknek közösségformáló, értékteremtő, örömet és esztétikai élményt nyújtó hatása igen jelentős.

Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek
gyermeke
2002-2003-2004-2005-ben
és 2006. augusztus 31-ig született.
Azok a szülők, akik várhatóan munkába állnak, előfelvételisként jelentkezzenek a 2006.
szeptember 1. és 2007. május 31. között
született gyermekeikkel.
A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY
SZERINT a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.
A 2009-2010-es nevelési-oktatási évben
tehát KÖTELEZŐ ÓVODÁBA (nagycsoportba) JÁRNI MINDAZON GYERMEKEKNEK, AKIK 2004. május 31-ig
születtek, (középső csoportba) akik 2004.
június 1. – 2004. december 31. között
születtek.

Orosz Lajosné
óvodavezető

ÉRTESÍTÉS
Kedves Szülõk!

Az elsősök beíratása
2009. április 21-én és 22-én
(kedden, szerdán) lesz az OMK
emeleti részén az igazgatóhelyettesi
irodában 8 órától 17 óráig.

A beíratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi
kivonata
– TAJ-kártyája
– Diákigazolvány igénylése esetén 1 db
igazolványkép (lehetőleg nem színes)
A beíratkozáskor tanulóbiztosítást is
lehet kötni 500 Ft, 1000 Ft és 1500 Ft
éves díjjal.
Varga Gézáné igazgatóhelyettes

„Március 15-e a kiscsoportban”

Az ünnep hetében már március 15-éről beszélgettünk. Képeket mutattam a gyerekeknek a Petőfi-szoborról. Elmagyaráztam nekik, hogy a többi csoporttal együtt el fogunk sétálni a Petőfiszoborhoz, ahol el fogjuk mondani a Piros-fehér-zöld című versünket. De azt is elmondtam nekik,
hogy nem csak mi tanultunk verset, hanem a többi csoport is.
A választott versünket másfél héttel előbb elkezdtük tanulni, mivel még kicsik vagyunk, „lassabban” tanulunk. Minden reggeli előtt elmondtuk a verset. Megmutattam a gyerekeknek, hogy
milyen színű nemzeti lobogót fogunk elvinni a Petőfi-szoborhoz, majd a kezdeményezés után segítséggel mindenki készíthetett magának ilyen lobogót. A gyerekek választották ki a háromszínű
szalagot, mi felnőttek pedig felragasztottuk hurkapálcikára.
Szerda és csütörtök reggel, reggeli játékidő alatt nemzeti színű zászlót festettünk és színeztek a
gyermekek zsírkrétával. Beszélgettünk arról is, hogy milyen díszeket láthatnak a gyerekek a csoportszobában és miért.
Minden nap reggeli előtt megbeszéltük, hogy pénteken hová fogunk sétálni és miért. Sajnos
azonban az időjárás közbeszólt és nem tudtunk elsétálni. Helyette a folyosón ünnepeltünk.
Madarász Mária, Gugyella Mariann, Horogh Istvánné

„Hogyan készültünk március 15-re?”

A mi csoportunk kis-középső csoport, ezért a kisebbek még nem igazán értik az ünnep jelentőségét.
Képeskönyveket nézegettünk a szabadságharcról, és verset is tanultunk. Szücs Imre: A katonák
című versét. Katonadalokat hallgattak az óvó néniktől és zenei hanganyagról. Zászlót, kokárdát
és csákót is készítettünk, ami nagyon tetszett a gyerekeknek.
Ünnepi szellemben telt a hetünk.
Juhász Lajosné, Marjai Renáta, Tóthné Kalló Judit
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„Március 15-e a kis-középső (panda) csoportban”

A panda csapat így készült az ünnepre:
Az ünnep lényegének megismertetésére életkorunknak megfelelő
képanyagot és hanganyagot állítottunk össze. Feldolgozásra dramatikus eszközöket használtunk. Az akkori ifjak szerepébe bújhattak bele,
most lehetett kardozni, vívni, majd a játék végén örülni, ujjongani. Vizuális tevékenységünk a piros, fehér, zöld szín köré csoportosult. Készítettünk virággal díszített lobogót, ragasztottunk kokárdát, tulipánt. Közben katonadalokat hallgattak, Tőlünk, óvó néniktől, illetve zenei hanganyagról.
Az ünnepre Weöres Sándor „Megy az úton a katona” című versét tanultuk meg. Dalospacsirtáink a Nincs szebb a virágnál és az Aki nem
lép egyszerre kezdetű dalt is kitűnően énekelték. A Hej vára, vára kezdetű dalos játék is kedveltté vált számukra.
Az időjárás március 13-án nem volt kegyes hozzánk, így óvodán belül verssel, énekkel emlékeztünk Petőfire és a márciusi ifjakra. Munkáinkat, melyeket a megemlékezésre készítettünk, március 16-án, hétfőn
helyeztük el emlékhelyeinknél.
Tassi Lászlóné, Pergel Renáta, Szabó Miklósné

„A középső csoport így készült március 15-re”

Márciussal megérkezik a tavasz. Március 9-13-ig tartó hét a készülődés jegyében telt. A hetet úgy kezdtük a középső csoportban, hogy csákókat hajtogattunk a gyerekek számára, melyeket piros, fehér, zöld színű szalaggal díszítettünk. Közben nemzeti érzelmű dalokat, indulókat
hallgattunk. A gyerekekkel a csoportszoba szőnyegén körbe leültünk,
mint a katonák a tábortűznél, és verset mondogattunk, amivel a Petőfiszobornál szeretnénk tisztelegni. Tanult versünk: Donászy Magda:
Március tizenötödikére.
Petőfi Sándor képe díszítette a termünket, s beszélgettünk arról, hogy
ő Dömsödön is élt. Másnap zászlókat festettünk, a gyerekek kórusban
mondogatták: piros, fehér, zöld! Ez a magyar föld! A zászlókkal a parafatáblánkat díszítettük. A lobogók készítésében is aktívan részt vettek a
gyerekek. A színezés lehetőségét is biztosítottuk számukra (lovas huszár
és kisdobos). Könyveket nézegettünk közben, melyek e kort idézték.
Péntekre terveztük a sétát, hogy az emlékhelyeknél elhelyezzük a közösen készített lobogóinkat. Sajnos az idő nem kedvezett, így az óvodán
belül került sor a megemlékezésre. Minden csoport elmondta a tanult
versét és énekét. Jó hangulatban telt az ünnepség. Március 16-án, hétfőn
sétáltunk el, s tűztük le a Petőfi-szoborhoz, szülői házhoz és a múzeumhoz a lobogóinkat. Idén a felnőttek ünnepsége megelőzte az óvodásokét
az emlékhelyeknél. A gyerekeknek meg tudtuk mutatni, hogy ők is helyeztek el szimbólumokat (koszorúk és virágok).
A múzeumba egy későbbi időpontban szeretnénk ellátogatni.
Szeretném megköszönni a szülőknek az együttműködést, hogy a
gyerekek ruháit kokárdákkal látták el!
Lázár Ferencné, Kovács Martinné, Turcsán Pálné

Nagy-középső csoport

Március 15-re többféleképpen készültünk. Meghallgattuk Strausstól
a Radetzky indulót, s közben meneteltünk rá. Piros, fehér, zöld fonalból
fontak a gyerekek kokárdát, valamint mozaikozással készítettek
kokárdát és magyar zászlót ragasztottak krepp-papírból.
Az ünnep hetében egyik nap végigjártuk a megemlékezés helyeit
(szülői ház, szobor, múzeum), s minden nap többször elmondtuk az
ünnepi versünket. A könyvtárból kölcsönöztünk ki három könyvet, ami
az 1848-as forradalom és szabadságharcról szólt, tele képekkel. Ezek
alapján beszélgettünk az ünnepről.
Kovács Zoltánné, Bús Sándorné

Nagycsoport

Március 15-re való készülődésünk a tavaszvárás témakörében
történt. A teremben csíráztattunk (búza), hajtattunk (aranyeső, barka) és
az óvoda környékén megfigyelő sétákat tartottunk, ahol lehetőség nyílt
a kiskertekben a hóvirágok fejlődésének figyelemmel kísérésére.
Közben megtanultuk Zelk Zoltán Hóvirág című versét.
Ezekhez kapcsolódóan történt azután a nemzeti ünnepünkre való
készülődés. Petőfi Sándor neve már nem volt számunkra ismeretlen, a
Nemzeti dal első versszakát már többen is ismerték, ezért az idei évben
már a magyarságtudatukat próbáltuk erősíteni, a nemzet, nemzeti szín,
Himnusz fogalmának tisztázásával. Ezek erősítéséhez használtunk egy
DVD-anyagot és egy diafilmsorozatot, valamint festettünk nemzeti
színű zászlót, színeztünk huszárokat, sőt még a tulipánokat is nemzeti
színűre varázsoltuk egy aprólékos munkát igénylő technikával. A
munkák közben is indulókat, 48-as nótákat hallgattunk, az akkori kort
felidézve.
A beteljesülést a Petőfi-ház meglátogatása és a szobornál zászlóink
elhelyezése jelentette volna, de a rossz időjárás miatt nem valósult meg.
Az óvodai ünnepség keretében elmondtuk Donászy Magda Március
15-e című versét, és elénekeltük a Nincs szebb a virágnál kezdetű dalt.
Kósa Jánosné, Baranyi Mária, Katus Lajosné

A dömsödi IRINGÓ
Színjátszókör előadásában

THOMAS BRANDON:
CHARLEY NÉNJE
(Zenés vígjáték 3 felvonásban)

Charley:
Annie:
Jack:
Kitty:
Babberley:
Ella:
Lucia:
Francis:
Godfrey:
Spittigue:
Esther:
Brassett:
Szolgáló:
Súgó:
Rendező:

Csaplár Sándor
Gábor Tünde
ifj. Tarr István
Bábel Andrea
Kincses István
Tarrné Zsóka
Jóniné Mariann
Tarr István
Nagy Sebastian
Bábel László
Kovács Petra
Korona Sándor
Orosz Anna
Bábelné Marika
Badenczki Csilla

Előadás helyszíne: OMK Dömsöd
Előadás időpontja: 2009. 04. 18., 16.00.
MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!
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M it ? Mi é rt ? H o g y a n ?

Játszóudvar kialakításához kérünk segítséget minden mostani vagy
leendő apukától, anyukától, nagyszülőtől.
Miért? Az OMK udvarában 230 körüli gyerek tartózkodik a szünetekben. Olyan játszóudvart szeretnénk számukra, ahol békésen játszhat akár
több csoport, kis „leülős” sarkokat, elbújós „bungit”, füvet.
Miért most? Örömmel hallottuk, hogy az önkormányzat megvásárolta
az udvar melletti ingatlant, hogy az OMK udvarát bővítse. Így lehetőség
nyílik egy lezárható gyerekparadicsom létrehozására.
Hogyan is gondolhattunk az ínséges időkben ilyenre?
Erről az udvarról már régóta álmodoztunk. Milyen jó lenne, ha az
óvodából kikerülve a gyerekek jó játékokkal, szép környezetben tudnák
az időt eltölteni. Az őszi papírgyűjtésből származó pénzt az OMK-ba járó
gyerekek erre a célra ajánlották fel. Nyitottunk egy betétkönyvet „Játszótér" címmel. Kemény 59 000 forintunk már van.
Honnan várjuk a többi pénzt?
– A legutóbbi futóversenyen (március 28-án) kértük az iskola valamennyi tanulóját, hogy vegyen részt a tavaszi papírgyűjtésen, aminek az
összegét ajánlják fel erre a célra.
– Kérjük az iskolába járó gyerekek szüleit, hogy erejükhöz mérten
járuljanak hozzá a játszótér építéséhez.
– Szeretnénk kérni azoknak a dömsödieknek is a támogatását, akiknek
ebben a pillanatban még nem jár gyermeke az iskolába, de majd fog, ill.
van lehetősége felajánlani valamennyi összeget.
– Pályázatot nyújtottunk be a „Sulipersely” alapítványhoz, és egy
újabb beadásra is van lehetőség.
Mit remélünk? Azt, hogy összefogással összegyűlik annyi pénz, hogy
legalább néhány fajátékot megvegyünk, és elkezdjünk egy továbbfejleszthető játszóudvart.
Ehhez kérjük az Önök segítségét.
Milyen formában tudnak segíteni, ha van rá lehetőségük?
Ha sok papírhulladék (újság, papírdoboz stb.) összegyűlt, odaadják a
gyerekeknek, vagy a plakátokon megjelölt időben az új iskolába vigyék.
Ha pénzt tudnak felajánlani a játszótérre, azt az OMK-ban lévő iskolában, a helyettesi irodában megtehetik.
És akik várják a segítséget:
Az OMK-ba járó gyerekek és a tanítóik

Fotó: Kővári Zoltán

Március 28.: futás a játszóudvarért

Megyei énekversenyen arattak
nagy sikert a dömsödi gyerekek

Március 16-án Kiskunlacházán megyei énekversenyt rendeztek.
A következő helyezések születtek:
1. évfolyam
Liptai Melitta – különdíj (felkészítője Varga Gézáné)
2. évfolyam
Vitáris Petra – 1. helyezés
(felkészítője Patonai Istvánné és Csikós Lászlóné)
4. évfolyam
Kátai Dorottya – 1. helyezés
(felkészítője Patonai István és Patonai Nóra)
Szabó Bettina – 2. helyezés (felkészítője Csikós Lászlóné)
5. évfolyam
Gyivi Ildikó – 3. helyezés (felkészítője Csikós Lászlóné)

Valamennyi versenyzőnek és a felkészítőknek gratulálunk.

Tisztelt adózó!

Kérem, hogy adója 1%-át ajánlja a Gróf Széchenyi István Általános
Iskola Suli Persely Alapítványa részére. Adószám: 18679212-1-13
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Egészségnap –
ingyenes szûrõvizsgálatok
felnõttek részére

DÖMSÖDÖN A SZÉCHENYI ÚTI ISKOLÁBAN
2009. ÁPRILIS 18-ÁN, SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG
Koleszterin-,
vércukorszint mérése
Véradás 13-18 óráig
Computeres szemvizsgálat
Biorezonanciás állapotfelmérés (3000 Ft)
Íriszdiagnosztika – bejelentkezés alapján (2000 forint)
Szív- és stressz-szűrés – bejelentkezés alapján
(felnőtteknek 1000 forint, nyugdíjasoknak 500 forint)
Antioxidáns-, szabadgyökmérés – bejelentkezés alapján
(10200 forint, külön 7200 forint)

A nap folyamán – a szűrések és a véradás mellett – különböző
programokkal várjuk önöket az iskola épületében:
Előadások:
13 órától: Fogamzásgátlás
14-15 óra: Az antioxidánsok szerepe a táplálkozásban
16-17 óra: A drogok hatása az emberi szervezetre
Az alkoholproblémák megoldása

Életmódtanácsadás, egészségmegőrzést szolgáló termékek bemutatása, árusítása:
• SUNRIDER – regeneráló, természetes gyógynövényeket tartalmazó készítmények
• NIKKEN termékei
• Infra eszközök
• Flavin termékek
• Masszázskellékek, őssejtes maszk, méregtelenítés stb.
• Vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterin-, húgysavszintmérők és
egyéb eszközök árusítása
Szenteljenek időt egészségükre, testükre!

MINDENKIT VÁRUNK!
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola diákjai és pedagógusai

A stressz-szűrésre, az antioxidáns mérésre, az íriszdiagnosztikára
jelentkezni lehet Ácsné Jaksa Szilviánál. Tel.: 06-30-678-9404.
A Ju és Zsu Társulat január 31-én tartotta első
bálját a 60-70-80-as évek jegyében. A műsorban
korabeli slágerek csendültek fel. (ABBA, Gianni Morandi, Hungaria, Dolly Roll, Edda, Boney
M, Zalatnai Sarolta, Késmárki Marika stb…)
A közönség lelkesen együtt énekelte az ismert számokat, láthatóan jól érezték magukat.
A gyerekek ráhangolódtak apáik-anyáik fiatalkori világára, korhű ruhában twisteltek, rock
& rollt táncoltak-énekeltek.
Néhányan a vendégek közül szintén retro öltözetben jöttek a bálba, aminek mi őszintén
örültünk, hiszen Ők „készültek”. Ezért Tőlünk
szerény díjazásban részesültek.
A zenét DJ Donát (Gyökeres Donát) szolgáltatta a vendégek önfeledt szórakozását biztosítva, egészen hajnali fél ötig.

BIOREZONANCIÁS
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
Ha érdekli egészségi állapota, és szeretne gyógyszermentes gyógyulásra lehetőséget kapni, jelentkezzen biorezonanciás állapotfelmérésre!
A műszeres bemérés kimutatja a testünket felépítő sejtek működésén keresztül általános egészségi állapotunkat, és kitér egy-egy terület
koncentrált feltérképezésére is. Már sejtszinten utal az esetleges
rendellenességekre, így kimutatható a kezdeti stádium, illetve hajlam
is. Óriási szerepe van a megelőzésben!
Mérhető a következő szervek állapota:
* Allergia
* Hormonrendszer
* Penészgomba
* Szociális stressz
* Izületek
* Vegyi terhelés
* Méregtelenités
* Csontrendszer
* Vitaminszint
* Bélflóra
* Koleszterin
* Prosztata / Petefészek

* Nyirokrendszer
Vegetatív idegek
Immunrendszer
Anyagcsere
Vese
Baktérium
Érrendszer
Tüdő
Vírus
* Ásványi anyagok
Emésztőrendszer

Személyre szabott tanácsadás már meglévő problémáinak gyógyszermentes kezelésére, ill. a megelőzésre. Hozza magával gyógyszereit, táplálék-kiegészítőit! A műszer azt is kimutatja, hogy hasznosítja
ezeket az Ön szervezete. A mérés időtartama kb. 1/2 óra.
Az előre egyeztetett időpontra jelentkezők elsőbbséget élveznek.
Időpontegyeztetés: Ácsné Jaksa Szilviánál 06-30-678-9404
A résztvevőknek ajándék kontrollmérés egy hónap múlva!

RETRO BÁL

Bányai Éva
E-mail: otthonimunka01@gmail.com
Mobil: 06-70-422-52-08
Skype: banyai52

Jó volt látni, hogy fiatalok, idősebbek egyformán tizenéves gyerekként twisteltek, vonatoztak, rokiztak, egy estére visszaszökve saját tinédzserkorukba.
Itt köszönöm meg tanítványaimnak azt a
meghatóan kedves meglepetést, amivel kifejezték szeretetüket és azt az érzést, hogy jó közösség a Miénk. A teremben kivetítőn megjelenő
képekben bemutatták társulatunkat, közös életünk fontosabb állomásait, érzékeltetve a csoportban élő összetartozást, szeretetet. Jó ötlet
volt, sikerült meglepnetek. Köszönöm!!!!
Tisztelettel szeretném megköszönni a szülők
munkáját, segítségét, támogatását.

Nagyon köszönjük a szponzoroknak a tombola-felajánlást:
Varsányi Niki
– Bata György
Western Pub;
Madarász Áruház; Bélavári Tibor; Tóth Erika (Körmös Era); Bartal Tamás
(fodrász); Nagyné Marika; Gyiviné Székely Ildikó, Perger Éva (bútorbolt); Kleneizer Ilona;
Virágoskert Drogéria; Kovács Zoltán (papírbolt), Katona Viktor; Múzsné Moharos Mara
(fehérneműbolt); Miskolczi Beáta; Tőkés Mónika; Jázmin Drogéria; Petőfi Sándor OMK.
Csikós Lászlóné
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SARTI A DÖMSÖDIEKET IS VÁRJA!

Az idő egyre szebb, és az ember elkezd álmodozni és megtervezni a tökéletes nyaralását. Ezúttal szeretnék egy tippet adni Önöknek, mely
talán még recesszió idején sem terheli meg anynyira a pénztárcát, és mégis felejthetetlen képekkel gazdagítja a „Nyaral a család” c. fényképalbumot. Irány Görögország egyik gyöngyszeme, Sarti!

Az istenek földjén

Sarti a Sithonia-félsziget keleti partján, hoszszan elnyúló üdülőfalu. Ez a kis ékszerdoboz,
mely a hagyományos görög vendégszeretettel
várja a nyaralni vágyókat, ideális célpont minden korosztálynak. Sarti szinte a legismertebb
görögországi célpont a magyarok körében. Ezt
nem is bizonyíthatja jobban más, mit az, hogy
egy kellemes esti sétán Sartiban sok magyar
szót hallani. Több üzletben, tavernában a helyiek szívesen foglalkoztatnak magyarokat, hogy
az odalátogató turisták még kényelmesebben
élvezhessék a nyaralást.
Mára a több mint 1000 lakosú Sarti népszerű
üdülőhellyé alakult, a helyi görögök a vendéglátás területén keresik kenyerüket. Az éttermeket, tavernákat a görögök általában családi vállalkozásként üzemeltetik, melyek üde színfoltja, hogy a 10-12 éves kis családtagok is besegítenek és felszolgálnak szüleik éttermeiben.
Mindezt nagy lelkesedéssel és büszkeséggel teszik. A halászat pedig máig fontos tényezője a
falunak, hiszen a hajnalban dolgozni induló halászok nélkül a turisták nem kóstolhatnák meg a
helyi halspecialitásokat, vagy éppen a „tengeri
herkentyűket”.
Gyönyörű hegyvonulataival, kristálytiszta
vizével, fehér homokos tengerpartjával, kis öbleivel az ember úgy érezheti, mintha a Paradicsom ezen a helyen épült volna újjá. A kirándulásokat kedvelők sem maradnak programok
nélkül, hiszen szabadidős programok sokasága
várja őket. Sarti a vízisportok szerelmeseinek is
kiváló lehetőségeket kínál.
Hosszan elnyúló széles tengerpartja változatos. Ahogy déli irányba sétálunk a part mentén,
fokozatosan változik át homokos, lassan mélyülő partszakasszá. Nem mellékesen Sarti már
évek óta büszkélkedhet a kék zászlóval. Ezt az
elismerést csak azok a tengerparti üdülőhelyek
kaphatják, ahol a víz és a tengerpart egyaránt
tiszta.
A lassan mélyülő tenger a gyerekek és úszni
nem tudók számára is alkalmassá teszi a strandolást.
Ha valaki az aktív pihenést részesíti előnyben, itt az is talál programot. Ellátogathat a
Meteorákhoz (az égig érő sziklák vidékére),
Kavalába, Phillipibe, részt vehet hajótúrákon,
zenés görög esteken, és búvárfelszereléssel a
víz alatti világban is megvetheti a békatalpát.

Ha valakinek nem lenne elég az egész napos
sütkérezés, fürdés és kirándulás, annak irány az
éjszaka! Diszkók és bárok tömkelege közül választhatnak azok, akik nem az ágyukban szeretnék kipihenni az egész napos semmittevést.

Görög ízek, lukulluszi lakomák

A népszerű üdülőhelyen az éttermek, kis tavernák egymást érik, így jobban tesszük, ha
nem az eszünk, hanem az orrunk terel be egyikbe-másikba.
Sartin szinte mindenhol kapható két étel: a
gyros és a souvlaki, de a halételek közül is bőven válogathatunk, vagy a bátrabbak megkóstolhatják a „tenger gyümölcseit” is, pl. a polipot
vagy a kalamárit (tintahal). Valószínűleg mindenki ismeri a görögök legismertebb ételét, a
gyrost. Ha itthon evett is már ilyet, na azt gyorsan felejtse el. A fejemet teszem rá, hogy a kellemes nyári szellőben, egy étterem teraszán, görög hozzávalókkal, amiket szakértő séfek gyúrnak egybe, egészen más íze lesz. A nálunk ismert módon megsütött csirke- vagy sertéshús
nem társul mindenféle csalamádéval! Sartiban
a gyrost tálon sült krumplival, vagy szendvics
formájában; pitában szolgálják fel. A pita sem
igazán olyan, mint nálunk, inkább a lángosra
hasonlít. A másik kedvelt ételük a souvlaki (rablóhús). A souvlakit pedig tálon szervírozzák.
Az ételek elé általában tzatzikit kapunk. Sokan úgy hiszik, hogy ezt a főétel mellé tálalják,
de ez ritkán van így, ugyanis a tzatziki egyfajta
előétel. Egy, csak a görögöknél kapható joghurtból készül, sok fokhagymával, reszelt uborkával keverve, oreganóval megszórva. Van még
pár görög különlegesség, amit vétek lenne kihagyni. Ilyen például a muszaka (rakott padlizsán), aubergine saláta (padlizsánsaláta), saganaki (fűszeres rántott sajt) és a sült bárány.
A magyarokéval ellentétben, a görögök táplálkozása egyáltalán nem mondható egészségtelennek, annak ellenére, hogy ők is húst esznek
hússal. A titok az, hogy a sovány húsok mellé
sok zöldséget majszolnak. Az édességek közül a
legismertebb a baklava. Igaz, ez nem görög, hanem inkább török édesség, de érdemes megkóstolni. Sokan nem szeretik (ha nem muszáj, én
sem kérek belőle repetát), mert ez a mézes sütemény nagyon édes, ahogy ez a görög desszertekről általánosan elmondható. Talán egy kivétel
van, ez pedig a görög joghurt dióval és mézzel,
ami egy hihetetlenül finom ízkombináció.
Az étkezések végén a legtöbb tavernában, étteremben görögdinnyét szolgálnak fel a vendégeknek.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a görög
éttermekben nagyon figyelnek az ételek minőségére, így garantáltan frissen sült lesz a hús és
ropogós, vitaminokban gazdag a zöldség, amit
elénk raknak.

Inni többnyire ásványvizet isznak, illetve
jegeskávét (frappé). Hiba lenne azt hinni,
hogy antialkoholisták, mert szabadidejükben,
olykor náluk is előkerülnek az „orvosságok”.
Jellegzetes görög ital például a raki (szőlőpálinka), ouzo (ánizspálinka), retsina (száraz, fanyar fehérbor). Minket pedig (az imént leírtakon kívül) finomabbnál finomabb koktélokkal várnak a sétálóutcák kávézóiban, ahol
mindig akad egy kis mogyoró, chips is a frissítők mellé.
Feltétlenül érdemes egy tavernát az esti órákban meglátogatni, itt átérezhetjük egy igazi görög vacsora hangulatát, ahol a finom ételek mellett a zene, a tánc, a vidámság a főszereplő.
Gondolom, ennyi étel felsorolása után mindenki megéhezett, ezért engedélyezek egy rövid
szünetet a cikk olvasása közben.

Mikor érdemes elutazni?

Mint azt az alábbi táblázat is jól szemlélteti,
már májusban kellemes az idő, így akik nem
szeretik a rekkenő hőséget, azoknak érdemes
ekkor indulniuk. Az igazi strandidő azonban júniustól kezdődik és egészen októberig tart. A
tengervíz lassabban hűlik, mint ahogyan melegszik, ezért ne riasszon el senkit az októberi indulás. Amint az látható is, a tengervíznek még ekkor is igen magas a hőmérséklete.

Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október

A levegő átlag- A víz átlaghőmérséklete hőmérséklete
24
20
27
21
30
23
30
25
27
24
23
24

Dömsöd – Sarti, átszállás nélkül

Összefoglalva, Sarti ideális választás lehet az
aktív és a passzív pihenést kedvelőknek egyaránt. Míg a lazulni vágyók egész nap strandolhatnak, kagylókat gyűjthetnek a tengerparton, a
mozgalmasabb nyaralást kedvelők nemcsak
Sartit fedezhetik fel, hanem Thessalonikit, az
Athos félsziget csodálatos kolostorait. Most pedig jöjjön a cikk apropója: ez a gyönyörű nyaralóhely, a hatalmas görög vendégszeretet a dömsödieket is várja. Egyedülállóan, Dömsödről is
indulnak autóbuszok a görög nyárba, így közvetlenül elérhetik Sartit, ezt a csodás helyet.
Tájékozató anyagot a Madarász Áruházban
is találnak a Sarti nyaralásról, érdemes benézni
oda.
Mikus Róbert
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Kedves olvasók!

Mire ezek a sorok és az alábbi interjú megjelennek, remélhetőleg tavaszi szép időben készülhetünk az idei húsvétra. Ezúttal Gangsta Zolee édesanyja adott interjút, miről is beszélgethettem
volna vele, mint a régi húsvétokról, családi szokásokról és legfőbb öröméről, a másfél éves Zoé
unokájáról.
Kívánok minden kedves dömsödi lakosnak szép tavaszi napokat és kellemes húsvétot!

Kassai Ilona: A család az alapja mindennek

A Kossuth- és Jászai-díjas színésznő számára
a tavalyi húsvét nem sikerült éppen szerencsésre: pont nagyszombaton elesett, és több hónapos pihenőre kényszerült. Még a szinkronizálást is otthon csinálta, hiszen több sorozatban
adta hangját egy-egy főszereplőnek. S mivel a
sorozat miatta nem állhatott le, a stúdió „házhoz
ment”.
Mára már minden helyreállt, a művésznő túl
a nyolcvanon is energikus formában van, s ez
talán másfél éves kisunokájának, Zoénak is köszönhető, hiszen minden hétvégéjét nagymamájával tölti.

– Ön a fiatal lány éveit Szegeden töltötte a
40-es években, akkor a húsvétnak, főleg vidéken, talán még nagyobb hagyománya volt,
mint mostanában.
– Mindig vendégeket vártunk! Jöttek a locsolkodók húsvét hétfőjén, az nálunk természetes volt. Akkor tánciskolába jártam, Ili néni iskolájába, ahová 3-20 éves korig járhattak a fiúk
és a lányok, balettet tanultam ott már 3 évesen!
Akkor kezdtem mondogatni, hogy én primadonna akarok lenni… mert hát abban a korban
kezd egy kislány szétnézni a világban, még nagyon pici, de már vannak elképzelései. A tánciskolában az anyukák ott ültek körben a fal melletti székeken, s akkor a fiúk odajöttek, tisztességtudóan felkértek bennünket és mentünk táncolni. Na most akikkel ott megismerkedtünk, és
jobban megismertük egymást, barátkoztunk,
azok természetes, hogy eljöttek húsvéthétfőn.
Versikét mondtak, meglocsoltak, 25-féle illat
keletkezett a hajunkban. Persze volt akit szívesebben fogadott az ember, egy kicsit jobban
örült…, volt akinek egyáltalán nem örültem, de
neki illett eljönnie – nekem meg illett őt kedvesen fogadnom.
Tojást főztünk, tojást adtunk a locsolóknak,
színes lében főztük, de inkább anyuka csinálta,
mindenféle színűre, piros, kék, zöld tojások voltak. Még felnőttkoromból is tettem el néhányat
emlékbe.
Természetesen a családhoz közelállók kaptak
sonkát is, süteményt is, meg mindent, de aki
csak úgy feljött és meglocsolt, az csak egy tojást
kapott. Aztán volt egy idő, amikor vadidegen
gyerekek becsöngettek és a kis kezüket tartották
– kis apróért. De ha nagyon aprót adtunk, akkor
bizony megsértődtek. Ilyenek voltak a régi húsvétok.

De ezek a szokások mintha ma megint előjönnének. De volt amikor „ciki volt” locsolkodni, emlékszem, amikor Zoli fiam (Gangsta Zolee) kicsi volt, mikor mondtam hogy
menj apuval, kicsi korában ment, aztán később már a világ minden kincséért sem akart
elmenni.
– Az idei húsvét alkalmával talán már az
időjárás is kegyes lesz hozzánk s a tavasz is
megérkezik…
– Én nagyon várom már, imádom a tavaszt,
az mindig szépet jelent, a megújulást, a felfrissülést és az mindig olyan jó érzés, amikor az
egész természet megváltozik. A tél is gyönyörű
tud lenni bent a meleg szobából nézve.
– Van olyan tavasz, ami emlékezetes volt az
Ön számára?
– A díjakat mindig tavasszal, március 15-én
adják, és az én életemben két ilyen gyönyörű alkalom volt.
– Nagymamaként pedig ez már a második
szép tavasza.
– Közhely ezt mondani, de sokkal jobb nagymamának lenni, mint szülőnek, feleakkora a felelősség és százszor akkora az öröm, mert ő
mégiscsak a gyerekem gyereke, kettős kapocs
ez. Az unokában egy kicsit a gyermekét is látja
az ember, ilyenkor nagyon sok minden eszembe
jut, amikor a fiam volt ilyen pici. Azért is szerettem a gyerekszínházban játszani, mert ők a legjobb közönség.

– Ha már a gyerekek szóba kerültek, férjének második házasságából született lánya úgy
tudom, szintén művészi pályára készül.
– Nagyon jó a kapcsolatom Zana Zitával, aki
már 14 éves, és nemsokára talán ő is bekerül a
szinkronstúdióba, nagyon szépen beszél, szép a
kiejtése. Talán ő folytatja az én pályámat.
– Ha mostanában valaki szeretne feljönni
húsvétkor, azt megteheti?
– Előfordul hogy Zoli a barátaival feljön és
akkor meglocsolnak, volt már erre példa, de
most már nem annyira. És csokitojás van festett
helyett.
Nálunk nemcsak ünnepekkor jön össze a család, minden vasárnap együtt ebédelünk. Zana
József, a volt férjem lányával, Zitával és Zoli fiam a feleségével, Mónikával és a kis Zoéval.
Húsvétkor még természetesebb hogy jönnek, és
körbeüljük az asztal, ahol szép nagy tálon sorakozik a főtt sonka, kolbász, főtt tojás, kis sütemény. Jót eszünk és rengeteget beszélgetünk.
Az egész család együtt van és én olyankor olyan
boldog vagyok, mint egy tyúkanyó aki összefogja a családot, mert én vallom hogy mindennek az alapja a család. Erre kell időt szakítani,
ez a legfontosabb dolog, a család az alap, abból
indul ki minden.
Kancsár Péter
Fotó: Rácz Tünde

Keresztyén élet
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Húsvéti cikk

A húsvétról gondolkodva, érdemes magunk
elé idézni az egész eseménysort. Általában véve
egyébként ez lenne minden ünnep feladata is.
Mielőtt rátérnénk a húsvét gondolatára, talán
érdemes lenne szentelni egy kis figyelmet az
ünnep gondolatának is. Mai világunkat figyelve, azt a felfedezést tettem, hogy a ma embere
nem tud ünnepelni. A ma embere maximum
bulizni tud, azt is csak a gyors elkábulás előidézésének elég silány módján, és ezt tartja ünneplésnek. Az ünnep azonban más dolog. Ha ünnep lett egy közösség életében foganatosítva,
ez mindig azért történt, mert előtte valami nagyon fontosat élt át, aminek emlékét szerette
volna megőrizni, mert pl. akkora hatással volt
az esemény az életére, jelenére és jövőjére egyaránt. Egy bibliai példával megvilágítva: Eszter
történetében akkor és azért rendelték el a purim
ünnepet, mert majdnem ki lettek irtva a zsidók
a perzsa birodalomban, de megmenekültek. Vagyis az ünnepnek nem célja az, hogy jókat
együnk, igyunk, egyáltalán, hogy úgymond jól
érezzük magunkat, esetleg mellékes jelensége
lehet. Nem célja, hogy azon ne dolgozzunk,
csak eszköze. A cél az, hogy a létrehozásának
okára emlékezve ismét átéljük a múlt azon történésének máig kiható jelentőségét, ne felejtsük el fontosságát; és így több száz vagy ezer
év múlva is képes legyen jó irányban tartani
életmenetünket. Érdemes így gondolni a húsvétra is.
Maga a húsvét ünnep a keresztyének számára Jézusnak, mint Krisztusnak, vagyis a megváltói küldetésre felkent személynek a kereszthalála körüli eseményekre szeretne emlékeztetni bennünket.

Ebben fontos az eseménysor:
1. Elfogják, és egy koncepciós per során elítélik, miközben mind a zsidók mind a római
hatóság szeretné úgy rendezni a dolgokat, hogy
lehetőleg a felelősség a kivégzés igazságtalanságáért a másikat terhelje
2. A köztörvényes bűnözők módján végzik
ki: keresztre feszítve
3. A megfeszítés során Isten visszaigazoló jelenségekkel (sötétséggel, földrengéssel, halottak jelenéseivel) fejezte ki véleményét az ítéletről
4. Eltemették, és bár senki sem hitt abban,
hogy innen még lehet folytatása az általa képviselt ügynek, mégis másként lett, mert Isten feltámasztotta…
Hasonlóképp fontos a jelentőségének megértése is: a feltámadással nem csak azt igazolta,
hogy az Ő ügye nem eltörölhető, de azt is, hogy
a halál nem végleges sorsa kell hogy legyen az
életnek és az embernek.
Pontosan tudom, hogy ezt a legnehezebb elhinni, már a kezdetek óta. Amikor Pál Athénban,
az aeropagoszon tanít, a görög magas műveltségű gondolkodók mindaddig egyetértő magatartást mutatnak, amíg a halottak feltámadását meg
nem említi. Ma is nagyon sokan állnak úgy a
kérdéshez: a keresztyénség erkölcsi tanítása még
csak-csak (bár idejét múlta, de tán szép), de a halottak feltámadása, végítélet, utána valami más
típusú és örökké tartó élet; no ez már képtelenség. Sok keresztyén mondja ki: én Isten létét, teremtő tevékenységét elhiszem, valahogy csak
meg kellett jelennie az életnek, a magától keletkezést, kifejlődést elhinni legalább annyira nehéz, mint a teremtést, de a feltámadás…

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK
Baptista gyülekezet

április 10. péntek este 6 óra Nagypénteki Istentisztelet
április 12. húsvétvasárnap de. 10 óra és du. 5 óra: Ünnepi Istentisztelet
április 13. húsvéthétfő de. 10 óra: Ünnepi Istentisztelet

Dabi Református Egyházközség

április 8., 9., 10., 11. Bűnbánati Istentiszteletek du. 18 -tól kezdődően
április 10. péntek de. 900 Nagypénteki Istentisztelet
április 12. húsvétvasárnap de. 900 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással
április 13. húsvéthétfő de. 900 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással
30

Római Katolikus Gyülekezet

április 9. csütörtök, 10. péntek, 11. szombat: du. 17 órakor Nagyheti Szertartások
április 12. húsvétvasárnap de. 900 Ünnepi Szentmise
április 13. húsvéthétfő de. 900 Ünnepi Szentmise

Dömsödi Református Gyülekezet

április 10. péntek 1000 Nagypénteki Istentisztelet
április 12. húsvétvasárnap 1000 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással
április 13. húsvéthétfő 1000 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással
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Pedig a húsvétban nem kevesebbet ünneplünk,
mint hogy Isten egy egyetemes váltságművel lehetővé tette, hogy a totális pusztulás felé száguldó emberi történelemből egy másik pályára lépjen át az, aki kész odafordulni hozzá. Ez a másik
pálya pedig az élet nem romló, végül teljesen
megsemmisülő útja, hanem annak pozitív irányú
megvalósulása és kiteljesedése. Ezt nevezi a Biblia üdvösségnek és örökéletnek. A lelke mélyen
ilyen létezésre vágyik minden ember. A húsvét
arra akar emlékeztetni, hogy ez Jézus Krisztus
golgotai tettével, mint lehetőség megnyílt számunkra, és feltámadásával pedig lehetségessé
vált és bizonyítást nyert. A hiten, a Krisztusba vetett bizalmon és az Ő tanításához passzított életvezetésen múlik, hogy valósággá válik-e.
Kedves barátaim! Engedtessék meg nekem a
javaslat: tanuljunk meg jól ünnepelni! Kapjon
kevesebb hangsúlyt a körítés, hogy láthassuk a
nagyon fontos üzenettel bíró lényeget! Így lehet
esélye annak, hogy utána lélekben megerősödve, új reményt és távlatokat (örökkévaló távlatokat) kapva indulhatunk neki a hétköznapoknak.
Kotmájer Mihály baptista lelkipásztor

SZJA 1%

Kedves testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink javára ajánlják fel jövedelemadójuk
1%-át:
– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286
Felajánlásaikat köszönjük!

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik a szerető férjet, édesapát, nagypapát
MARKÓ ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
DENKE GÁBORNÉ LACZA JULIANNA
temetésén részt vettek, sírjára a megemlékezés virágait helyezték el, fájdalmunkban
velünk együtt éreztek.
Gyászoló család
Fájó szívvel búcsúzom a gyermekkori játszópajtás, osztálytárs és a mindig segítőkész
igaz barát,
SÍPOS ANTALTÓL.
A munka szeretete, embertársaihoz való viszonya, legyen mindannyiónk előtt példa!
Muzsai Katalin
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HÍREK A FUTBALLCSAPAT HÁZA TÁJÁRÓL

A labdarúgás Dömsödön önellátó anyagi szempontból. Néhány sportszerető támogató tartja fenn ezt a világon tömegeket vonzó sportot községünkben. Az őszi idényben nagyszerűen szerepelt a felnőtt csapat. Az
utánpótlás nevelés is jó kezekbe került Gábor Tamás személyében. Több
korosztály focizik a szakosztályban. Megközelítően 100 fiatal sportolását
teszi lehetővé ez a szakosztály.
Február 24-én a társadalmi munkában gyönyörűen felújított öltöző- és
klubhelyiségben tartotta megbeszélését a támogatói kör és a vezetőség.
Számvetést készítettek a csapat előtt álló feladatokról és a fejlődés lehetőségeiről. Kovács Ferenc elnök beszámolt arról, hogy egyre több szülő,
nagyszülő igyekszik segíteni az utánpótlás csapatok körül, azonban a sza-

kosztály fenntartásához szélesebb bázisra lenne szükség. Már az is nagy
előrelépés lenne, ha legalább 200 szurkoló váltana belépőt a hazai mérkőzésekre, és sportszerűen biztatná a csapatot a jobb szereplésre.
A március közepén kezdődő bajnokságra, a támogatók jóvoltából, rendelkezésre áll minden ami szükséges. Azonban a távlatokban további támogatókra lenne szükség a biztos jövő építéséhez.
A csapat alapvetően az őszi játékoskerettel rendelkezik. Távozott Dunai és Bak, érkezett Szabó L. Kunszentmiklósról, és még két fiatal játékos
igazolt Dömsödre.
(A fotót Csaplár János készítette.)
VA

A szponzorok

Nagyszerű győzelem az első mérkőzésen
Dömsöd : Dunavarsány 3:1
Váratlan nagyarányú vereség a másodikon
Pomáz : Dömsöd 4:1
Vátjuk a folytatást. Látogassunk ki a hazai mérkőzésekre, és buzdítsuk
a csapatot minél többen.
2009. 04. 05. vasárnap 15:30 Dömsödi SE – Pilisszentiváni SE
2009. 04. 26. vasárnap 16:00 Taksony SE – Dömsödi SE
2009. 05. 03. vasárnap 16:30 Dömsödi SE – Piliscsaba SE
2009. 05. 10. vasárnap 16:30 Bugyi SE – Dömsödi SE
2009. 05. 24. vasárnap 16:30 Pilisvörösvár LSE – Dömsödi SE
2009. 05. 31. vasárnap 17:00 Dömsödi SE – Szigetszentmárton FC
2009. 06. 07. vasárnap 17:00 Ráckeve VAFC – Dömsödi SE
V.A.

Tisztelt Lakosság!
A Surda Büfé átalakult.

Várjuk minden kedves vásárlónkat
megújult 300-400 Ft-os
termékeinkkel,

kulcsmásolással,
igazolványkép-készítéssel,
mûanyag nyílászárók
forgalmazásával,
valamint a Photo Hall termékeivel.
Nyitva tartás:
H: 8-13
K-P: 8-16
Szo: 8-12

Megkezdõdött a tavaszi labdakergetés

Ékszerész új helyre
költözött!

Új cím: 2344 Dömsöd, Kossuth L. u. 88/A
(Surda büfé, a buszmegállóban)
Ékszerjavítás, -készítés,
-árusítás, vésés, kőfoglalás,
fotó- és üveggravír,
saját elképzelés szerint
egyedi ékszerkészítés.

Sok szeretettel várom régi és új megrendelőimet.

Névtáblakészítést is vállalunk.

Paksy Katalin ékszerész.
Információ:

Tel.: 06-30/9-667-396
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Találtam egy képet...

Az alábbi képeket Tóth Ignácnétól kaptuk. Egy pusztai látogatás alkalmával készültek a
képek, Hajós pusztán. A képeken
egy igazi hamisítatlan cifra szűrt
láthatnak.
A képeket köszönjük!
Összeáll.: Szabó Andrea

Ezt a felvételt Bálint László kedves olvasónk (Bálint Lázár, volt postamester fia) juttatta el szerkesztőségünkbe. A fotó Balassa József esküvőjén
készült a Kónya fényképésznél 1958. március 29-én. A menyasszony Kocsis Mária volt. Most ünnepelték 51. házassági évfordulójukat. Szeretettel
gratulálunk nekik.
A képen balról az álló fiatalemberek: Bődi László, Láng György, Bálint
László, Kovács Lajos, Ispán Gábor. Ülnek: Balassa József, Kristóf József.
Köszönjük, várjuk továbbra is érdekesnek vélt felvételeiket.
–V.I.–

HÚSVÉTI PARTY

A Mátrix Könyvesboltban
Jöjjön el ÁPRILIS 11-ÉN
10 ÓRÁRA A MÁTRIX
KÖNYVESBOLTBA
Kirakodóvásárral,
gyerekprogramokkal
várjuk Önt és családját!

8. osztályos diákok figyelem!

Tanuljatok jövedelmező és keresett szakmákat szeptembertől
nappali képzésben a SZISZI-ben!

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

KŐMŰVES
(feltétel 8. osztály)
FODRÁSZ
PINCÉR

Hiányszakma!
Ösztöndíj!

Hiányszakma!

Jelentkezés a létszám beteltéig!

Kollégiumi elhelyezés szükség esetén.

Szent Imre Szakképző Iskola
76/352-427 vagy a
70/424-2307 az iskolatitkárnál
OM: 200545
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„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

Dr. Hor váth Domonkos
1906-1976

Következő két számunkban dr. Horváth Domonkos gazdálkodóra emlékezünk vissza, aki
tősgyökeres dömsödi család sarja, akit nagyon
sokan ismertek és tiszteltek a múlt század első
felében. A mezőgazdasági tudományok doktora
volt. Ebben a számban néhány fényképet és
anekdotát közlünk róla.
A fényképeket Faragó Bálintné Jutka nénitől
kaptuk, a történeteket id. Jaksa István mesélte.

Jaksa Pista bácsi így emlékezik rá:
„Cséplőgéppel jártunk hozzá minden nyáron
gabonát csépelni egy héten át hajnaltól késő estig. Imre János cséplőgép-tulajdonos volt, aki
bérbe járt csépelni gazdákhoz. Egy alkalommal
én és az öcsém dolgoztunk a cséplőgéppel. Vékony, mezítlábas gyerekek voltunk. Imre Jani
bácsi jött ellenőrizni a munkát, s amint meglátott, megkérdezte:
– Ki ez a két peszmeg gyerek?
Domi bácsi azt mondta neki:
– Na majd meglátod, hogy tudnak ezek dolgozni!
És úgy is lett. Cingár gyerek létünkre bárkit
kidolgoztunk. Eljött az ebédidő, Domi bácsi
szólt mindenkinek, hogy menjenek be a konyhába ebédelni. Amikor odébb ment, mi nem
mertünk bemenni ebédre, s ezt megmondtuk a
munkavezetőnek:
– Én nem mék be ebédölni! – mondtam.
– Né ögyön mög ám a fene bennőtöket, né butáskodjatok, mönjetök be ebédölni, mert mögharagszik rátok!
Az asszonyok közben mindenkinek hozták
az ebédet. Hát mi is bementünk. Bent a konyhában meg volt rakva az asztal finom ételekkel.
Mi úgy meg voltunk illetődve, hogy bizony
nem mertünk venni semmiből sem. Úgy biztattak minket. Ott ültünk a koszos ruhánkkal az
idegen környezetben, jóformán éppen hogy
csak mertünk enni valamicskét.”

Dr. Horváth Domonkos

A dömsödiek által jól ismert „Domi-tanya”
az ő birtoka volt. Az övé volt a Horváth-kert, a
Némedi úti szőlők. Komoly gazdálkodó tevékenységet folytatott ő és a családja is.

Boris nénivel, a házvezetőnővel

Domi bácsi lovas szekérrel, 1965 tavaszán

A képen Horváth Domonkos látható kutyáival, és Boris nénivel, a házvezetőnővel, aki
Ozoráról származott.
/folytatjuk/
Összeáll.: Szabó Andrea

Az anya neve: Pogány. A felvétel a kiskutyák 5 hetes korában készült
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Tavaszi munkák a földeken
és a kiskertekben

Az elmúlt hónap – március – sajnos nem hozta meg az igazi
tavaszi időjárást, hűvös, szeles, esős idő volt, és így a tavaszi
munkákat késve tudtuk megkezdeni úgy a szántóföldeken, mint
a kiskertekben.
Most, áprilisban az elmaradt feladatokat el kell végeznünk.
Ha a határban járunk megállapíthatjuk, hogy az őszi vetések, a
repce, a kalászos gabonák megfelelően teleltek, de ha még eddig
nem végeztük el a fejtrágyázást, azt most már mielőbb végezzük.
A tavaszi kalászos gabonák, az árpa és zab vetését most már mielőbb vessük el, mert már így is komoly késésben vagyunk, és ha
száraz lesz a május, bizony gyenge lehet a terméshozam.
A tavaszi vetésű növények jelentős részét teszi ki a napraforgó
és a kukorica, e két fontos növény az összes szántóterületnek
mintegy felét foglalja el.
Ebben a hónapban, tehát áprilisban el kell vetnünk előbb a
napraforgót, majd a kukoricát. A kukorica vetése áthúzódhat májusra, de később rövidebb tenyészidejű kukoricafajtákat és a silótakarmánynak szánt táblákat vessük el. A kukorica vetését akkor
érdemes megkezdeni, ha már a talaj hőmérséklete elérte a tíz fokot. Ez átlagos időjárási viszonyok esetén április közepére tehető. A túl korán, hideg földbe elvetett kukorica nem jól kel, hiányos lesz és az állományt netán újra kell vetni, és tudjuk, hogy a
hibridkukorica vetőmag elég drága, ami még tovább növeli az
amúgy is sok költséggel járó kukorica önköltségét.
Áprilisban és májusban fontos és időszerű feladat a gabonák
vegyszeres gyomirtása és persze a tavasszal vetett napraforgó
és kukorica gyomirtása. A vegyszeres gyomirtást csak hozzáértő szakember irányítása mellett végeztessük, mert egyrészt
nem olcsó dolog, másrészt a hatásfoka is csak így biztosított, ha
szakszerűen végzik, no persze itt is az időjárás is kell hogy kedvezzen.
A veteményeskertben, a szőlőben a gyümölcsfák körül is van
bőségesen tennivaló, mert itt is összetorlódtak a tavaszi munkák.
A hónap elején még pótolhatjuk a kora tavaszi zöldségfélék –
mint például a borsó, hagyma stb. – vetését.
Április második felében már vethetjük a szabadföldbe is a melegigényes növények magvait (bab, uborka, fűszerpaprika).
A szabadföldi palántaültetéssel még várni kell, mert áprilisban
sőt még május elején is lehetnek talaj menti fagyok, és tönkremehetnek a kiültetett palánták.
A gyümölcsösben, szőlőben is van tennivalónk. A metszés és a
lemosó permetezés után itt az ideje a talajmunkáknak, a gyomok
elleni védekezésnek. A házi kertben, kiskertben ne alkalmazzunk
vegyszeres gyomirtást, a növényeket úgy vessük és ültessük, a sorközöket úgy határozzuk meg, hogy a sorközöket rotációs kapával
művelhessük, így csak a sorokat kell megkapálnunk. Fontos és
időszerű a virágoskert, a gyep, a pázsit gondozása.
Ne várjuk meg, hogy nagyon nagyra nőjön a fű, hanem azt folyamatosan vágjuk le.
Ha az áprilisi-májusi idő szárazabbra fordul, fel kell készülnünk a kert, a pázsit öntözésére.
A fentieken túl is sok feladatunk van úgy a szántóföldi növénytermelésben, mint a házi kiskertben egyaránt.
Ehhez kívánok szép áprilisi időt, jó egészséget.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezőgazdász
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a telepengedélyezési eljárás változásairól

A kormány 2008. december 31-én a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletével újraszabályozta a telepengedély alapján gyakorolható termelő és szolgáltató tevékenységeket,
valamint a telepengedélyezés rendjét, amelynek következtében az eddig alkalmazott
80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 2009. március 31-én hatályát veszti.
Az új szabályozás nagy mértékben átalakítja a telepengedélyezés rendjét, és egyben
bizonyos szempontból megkönnyíti az ügyfelek helyzetét. Ennek kapcsán 2009. április
1-től egyes ipari tevékenységek esetében elegendő lesz a tevékenység megkezdésére
irányuló szándék bejelentése a jegyző felé, míg más esetek teljesen kikerülnek az engedélyezési kötelezettség alól, vagy továbbra is telepengedély-kötelesek maradnak.
Az eljárásra 2009. április 1-jétől Ráckeve Város Jegyzője rendelkezik hatáskörrel és
illetékességgel községünk esetében, így a bejelentéseket, adatváltozásokat, kérelmeket
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatalában kell majd előterjeszteni.
Azon ügyfelek esetében, ahol a jogszabály szerint a tevékenység végzése bejelentéshez kötött, a tevékenység folytatója a rendeletben szereplő formanyomtatványon lesz
köteles a tevékenység megkezdése előtt bejelentési kötelezettségét megtenni. Ezt követően a hatóság köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási
terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a
bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Ha azt állapítják
meg ennek során, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. Amennyiben a tevékenység az adott
telepen végezhető, úgy a hatóság köteles a telepet haladéktalanul nyilvántartásba venni.
Ezt követően egyes esetekben a tűzoltóság és a szakhatóságok a bejelentéstől számított
22 munkanapon belül ellenőrzést folytathatnak le a telepen.
Amennyiben a gyakorolni kívánt tevékenység továbbra is telepengedély-köteles, úgy
a kérelem előterjesztését követően az engedélyező hatóság megkeresi a tevékenység
szerint érintett szakhatóságokat, és részvételükkel köteles helyszíni szemlét tartani. Az
engedélyek kiadására csak ezt követően kerülhet sor továbbra is.
Ha április 1-jén helyben olyan eljárás van folyamatban, ami nem telepengedély-köteles tevékenység végzésére irányul, úgy a hatóság az eljárást köteles megszüntetni, és annak iratait a hatáskört jövőben gyakorló szervnek haladéktalanul megküldeni.
Ráckeve Város Polgármesteri Hivatalának elérhetőségei: Címe: 2300 Ráckeve, Szent
István tér 4. Telefon: 06-24-523-333. Fax: 06-24-422-521. Honlap: www.rackeve.hu
Kelt: 2009. március 4.
Dömsöd – Apaj Körjegyzőség Hivatala

Angol használtr uha
Dömsödön a Fészek Bútorboltban
Kínálatunkbó l:

bébi, gyermek és felnõtt ruhák vegyesen.

Á p r i l i s i b eve z e t õ á r a i n k :
I. osztály:

II. osztály:

500 Ft/db

800 Ft/kg

Plüssjátékok: 1.200 Ft/kg

M in de n má s odi k p é n t ek 5 00 - a s n a p !
Ez azt jelenti, hogy a 800 Ft/kg-os ruhák
500 Ft/kg-ért lesznek árusítva!

Elsõ 500-as péntek április 10-e!
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

24

XIX. évfolyam 4. szám

Fotó: Kővári Zoltán

¸gy ünnepeltük március 15-ét

