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AKTUÁLIS

Nem tudom, csak én éreztem hosszúnak és ridegnek a telet, vagy valóban – a mostanában
megszokottnál – egy kicsit tényleg lassabban érkezett a várva várt tavasz? Végre azért itt van, ha
lassan is! Megújul a természet, és ahogy a március 15.-i ünnepség köszöntőjében mondtam, várjuk országunk, nemzetünk megújulását is! Biztos vagyok abban, hogy olyan időszak elé nézünk, amely mindenki számára elfogadható
lesz, és amely során ismét előtérbe kerülnek
olyan értékek, mint a tisztesség, az erkölcs, a tolerancia, a segítőkészség, a család, a barátság! S,
ha ez így lesz, akkor Dömsödön is felemelt fejű,
boldog, mosolygós emberekkel fogunk majd találkozni. Hogy ez így legyen, azért nekünk is
kell egyet s mást tennünk!
Ismételten írnom kell a művészeti iskola életéről, gondjairól, sikereiről. Nagyon sokat foglalkoztat az intézmény jövője. Közvetlen kollégá-

immal és az igazgató asszonnyal keressük az intézmény fenntartásához szükséges pénz forrását.
A normatív támogatás folyamatos csökkenése
oda vezetett, hogy ma már nem tudjuk ebből finanszírozni a kihelyezett tagozatok működését.
Szerencsére sikerült megállapodnunk az apaji és
a makádi polgármester kollégámmal, hogy saját
költségvetésükből pótolják a hiányzó összeget.
Természetesen ma már a saját tanulóink oktatására kapott normatíva sem elég, így az önkormányzat jelentős összeggel járul hozzá az iskola
fenntartásához. És most jön az a kérés, amelyet a
kedves szülőkhöz közvetítek. Nagyon kérek
mindenkit – szülőt, diákot – hogy a következő
tanévben a dömsödi fiatalokat a dömsödi művészeti iskolába írassák be. Tudom, vannak olyan
sérelmek néhány esetben, amikor nem igazán találtunk megoldást a problémákra, de most mégis
arra buzdítok mindenkit, hogy tegyék félre ezeket a sérelmeket, és csak a közös cél lebegjen
mindenki előtt, hogy mindenáron tartsuk fenn azt
az intézményt, amely oly sokat ad a dömsödi polgároknak. Ennek alapvető feltétele az, hogy min-
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den tanulóra szükségünk van. Szükségünk van a
tanulók tehetségére, szorgalmára, kreativitására,
a szülők erkölcsi támogatására! Szépen kérem a
szülőket, keressenek bennünket, és közösen találjunk olyan megoldást, amely mindenki számára elfogadható. Úgy gondolom, nem egy földtől
elrugaszkodott kérés ez részemről.
Ha már itt tartunk, akkor most kaptam a hírt,
hogy a táncosaink Nyíregyházán tovább öregbítették településünk hírnevét. Sikeres szereplésükhöz gratulálok valamennyiüknek, és felkészítő
tanáruknak, Mihó Diánának! Szorosan idetartozik az az információ is, hogy a Nemzetközi
Együttműködési Kultúráért elnevezésű nívódíjat
a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola projektje nyerte el. Szívből gratulálok mindazoknak
– elsősorban Varga Anett tanárnőnek – akik a
nem mindennapi sikerért egy kicsit is tettek!
Elkanyarodva a művészetek világától, tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a napokban megkezdődik a régi hulladéklerakónk rekultivációja.
A munkálatok során a környező területekről is
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begyűjtik, begyűjtjük a szemetet, és egyszer és
mindenkorra megszűnik ott az illegális szemétlerakás. Felhívom az érintett notórius szabálysértők figyelmét, hogy a rekultiváció befejezése
után nagyon szigorúan fogunk eljárni azokkal
szemben, akik úgy gondolják, hogy rájuk nem
vonatkozik a hulladéklerakási tilalom. Persze,
azért remélem, hogy nem lesz szükség bírság kiszabására. Ez közös érdekünk, hogy így legyen!
Megérkezett az új háziorvosunk, dr. Szőnyi
Alíz családjával együtt. Szeretettel köszöntöm a
doktornőt a dömsödiek nevében is, és azt kívánom, hogy hosszú évtizedekre találjanak otthont
közöttünk! Ismerve a dömsödi emberek szeretetét, biztos vagyok abban, hogy mindenki segíteni fogja beilleszkedésüket. Sajnos, a diplomák
honosítása, az adminisztrációs kötelezettségek
kicsit több időt igényelnek, mint gondoltuk.
Azért legkésőbb május közepéig munkába fog
állni a doktornő. Megvárjuk!
A közelmúltban két civil szervezet küldöttgyűlésén is részt vehettem. Nagyon tetszett a Dömsödi Horgászegyesület vezetőinek buzdítása a Duna-part, a természet védelmére. A Tűzoltó Egyesület gyűlésén elhangzott financiális problémákon igazán mi sem tudunk segíteni – legnagyobb
sajnálatunkra. Pedig tényleg megérdemelnének a
jelenleginél komolyabb támogatást, mert csak elismerésre méltó az, ahogy mostoha körülmények
között is vigyázzák értékeinket. Kérem, akinek
lehetősége van rá, segítsen Nekik!
A báli szezont ezúttal is a Banya-bál zárta. A
szép számmal jelenlévő nézőközönség, bálozók
csak ámultak-bámultak azon, hogy milyen fergeteges bemutatót tartottak a Csikósné Jutka vezette, éppen a „menyecskekort” elhagyó asszonyok. A gratuláció mellett külön is köszönöm az
egyesület minden tagjának azt az önzetlen segítséget, amelyet kaptam Tőlük az önkormányzati
rendezvényeken. Tényleg nagyon hálás vagyok
ezért, és kívánom, hogy továbbra is megértésben, szeretetben töltsék együtt szabadidejüket.
A március 15.-i ünnepi előadás és megemlékezés – a hagyományokhoz híven – idén is emlékezetessé tette ezt a jeles napot. Sánta Istvánné
Ellike tanárnő vezetésével az iskola tanulóitól
olyan műsort láthattunk, amely méltó volt az ünnep hangulatához, jelentőségéhez. Dr. Rókusfalvy Pál professzor úr ünnepi beszéde érzelemmel teli, harmonikusan megkomponált, csodálatos gondolatokra épült, amellyel a jelenlévők
azonosulni tudtak, és amely azonosulást a beszéd utáni vastaps bizonyított.
Már a XVI. Dömsödi Napok előkészületei is
napirendre kerültek. A pénzügyi helyzetünknek
megfelelően egy nagyon visszafogott, nagyon
költségkímélő, de ennek ellenére szórakoztató
rendezvénysorozat elé nézünk. Rajtunk múlik,
hogyan töltjük meg a három napot tartalommal,
így aztán hívok mindenkit, mutassuk meg magunkat együtt a vendégeinknek.
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. MÁRCIUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2010. március 31-i ülésén
az alábbi napirendeket tárgyalta.
Jelenlévő képviselők: Bencze István polgármester; Varsányi Antal alpolgármester; Balogh
László Levente; Csikós Lászlóné; Ispán Ignác;
Korona Sándor; Lázár József; Patonai Istvánné;
dr. Rostás Klára; Sallai Gábor; dr. Szabó Gáborné képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
23/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete az
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
3. A polgármester sürgősségi indítványa az I.
számú háziorvosi körzetben dr. Szőnyi Alíz
helyettes háziorvosi kinevezéséről
4. A Csónakház üzemeltetésére érkezett pályázat elbírálásáról
5. Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési
terve
6. Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről
7. A „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
8. Dömsöd Nagyközség településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
9. Egyebek:
9.1. Kulturális Egyeztető Fórum; Településmarketing és Menedzser Tanács létrehozásának
kezdeményezése – Korona Sándor képviselő indítványa
9.2. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
9.3. Dömsödért Emlékérem és Díszpolgári 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 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

24/2010. (III. 31.) 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 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
25/2010. (III. 31.) 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. A polgármester sürgősségi indítványa az
I. számú háziorvosi körzetben dr. Szőnyi Alíz
helyettes háziorvosi kinevezéséről
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
26/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 190/2009. (III. 31.) Kt. számú
határozatát úgy módosítja, hogy dr. Szőnyi Alíz
orvost az I. számú háziorvosi körzetben 2010.
május 1. napjától helyettesítő orvosként kinevezi.
A háziorvos illetményét és egyéb juttatásait a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései szerint állapítja
meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a kinevezés aláírására, és a
kinevezéssel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
4. A Csónakház üzemeltetésére érkezett
pályázat elbírálásáról
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
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27/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság, valamint
a Településfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve, az önkormányzat tulajdonában lévő 232 hrsz.-ú, Csónakház ingatlan bérletére vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
A képviselő-testület az ingatlant berendezésével együtt határozott időre bérbe adja a
Négyen’97 Bt. (2340 Kiskunlacháza, Kálmán
Imre u. 5.; képviseli: Németh Mónika üzletvezető) gazdálkodó szervezetnek.
A képviselő-testület a bérleti szerződés lényeges tartalmát a benyújtott ajánlat szerint a
következőkben határozza meg:
– a szerződés időtartama: a szerződéskötéstől
számított 3 év,
– a bérlő az ingatlant ifjúsági szálláshely, üdülő
céljára használhatja,
– a bérleti díj 2010. évben 400.000 Ft+Áfa;
2011. évben 550.000 Ft+Áfa; 2012. évben
750.000 Ft+Áfa.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletében, illetve annak módosításával határozza meg a bérleti díj bevétel-felhasználásának célját, melyről a bérlővel előzetesen egyeztet.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a bérleti szerződést
aláírja, és az ügylet egyéb feltételeiben a bérlővel megállapodjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: szerződéskötés 2010. április 15-ig.
5. Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
28/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elkészítéséhez az alábbi beruházásokat nevezi meg:
– élelmiszer-beszerzés nettó értéke 8.000.000 Ft;
– villamosenergia-szolgáltatás megrendelése, a
szolgáltatás nettó értéke 18.000.000 Ft;
– földgáz közüzemi szolgáltatás megrendelése,
a szolgáltatás beszerzésének nettó értéke
21.000.000 Ft.
A képviselő-testület a Petőfi szülői ház felújítása építési beruházást, melynek nettó értéke
8.867.887 Ft, azzal a feltétellel szerepelteti az
éves közbeszerzési tervben, hogy közbeszerzési
eljárás lefolytatására csak abban az esetben kerül sor, ha a Kbt. egybeszámítási szabályainak
alkalmazása miatt szükségessé válik.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a fenti határozat
alapján készíttesse el és tegye közzé a közbeszerzési tervet.
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Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
6. Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
29/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság véleményét is figyelembe véve az önkormányzat és intézményeinél 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
7. A „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
30/2010. (III. 31.) 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, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt,
Sánta István, Besenyői Lászlóné.
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 javaslatát elfogadva a lakosság ajánlásai és az önkormányzati honlapon bonyolított
szavazás alapján egy közönségdíjat is adományoz.
c.) A díjak odaítéléséről a képviselő-testület
2010. augusztusi ülésén dönt. A díjak átadására
2010. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.

Felelős: Ispán Ignác, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke
Határidő: 2010. augusztus
8. Dömsöd Nagyközség Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
módosítása
8.1. Településszerkezeti Terv módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
31/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség 119/2002. (X. 1.)
Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervét az előterjesztés szerint módosítja.
A képviselő-testület határozatának elválaszthatatlan melléklete a Dömsöd Tókert
elnevezésű Településszerkezeti Tervdokumentáció.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
8.2. Helyi Építési Szabályzat módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (IV. 6.) rendelete
a nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló
8/2002. (X. 1.) rendelet módosításáról
A rendelet hatályba lép 2010. április 6-án.
A rendelet kihirdetve 2010. április 6-án.
9. Egyebek: 9.1. Kulturális Egyeztető Fórum; Településmarketing és Menedzser Tanács létrehozásának kezdeményezése – Korona Sándor képviselő indítványa
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 1 igen, 8 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
32/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Korona Sándor képviselőnek a
Kulturális Egyeztető Fórum létrehozására vonatkozó képviselői indítványát elutasítja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 1 igen, 8 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:
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33/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Korona Sándor képviselőnek a
Településmarketing és Menedzser Tanács létrehozására vonatkozó képviselői indítványát elutasítja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Zárt ülésen hozott határozatok
9.2. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
34/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
9.3. Dömsödért Emlékérem és Díszpolgári
cím adományozása (zárt ülésen)
35/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat;
36/2010. (III. 31.) Kt. számú határozat
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja: 2010. április 28.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon
olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes
hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

PETŐFI
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása

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

Az együttmûködés új útja
Korábban már hírt adtunk arról, hogy Dömsöd Nagyközség Önkormányzata pályázatot
nyert az ÁROP 3.A.1/2008. „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című európai uniós programból.
Ez azonban nem csak magának a polgármesteri
hivatalnak a belső működését fedi le, hanem ki is
tekint az önkormányzat kapcsolataira a lakossággal, a társadalmi szervezetekkel és vállalkozásokkal is. Kiemelten fontos célunk a település
vállalkozóival és civil szervezeteivel kialakult
kapcsolataink újragondolása, az együttműködés
erősítése, hatékonyabbá formálása, hogy azokat
új tartalommal feltöltve, megerősítve közösen
formáljuk településünk jövőjét.
Ezt a célt szem előtt tartva 2010. március 24én 15.00 órai kezdettel egy közös beszélgetésen
vettünk részt a Dömsödi Általános Ipartestület
vendéglátásában, ahol szakértő közreműködéssel nekifogtunk átgondolni eddigi kapcsolatainkat, saját szerepünket ennek alakításában és
kapcsolódásainkat egymáshoz. A program lehetőséget adott arra, hogy elinduljon közöttünk
egy újfajta kommunikáció, amiben egymás támogatása, a kölcsönös előnyök alapján történő
együttműködés a korábbiakhoz képest hangsúlyosabban kerül kifejezésre. Az így lefektetett
úton elindulva, és később tovább haladva kapcsolatainkat a partnerség jegyében új tartalommal töltjük fel.
A közös munka során együtt határoztuk meg
azokat a főbb pontokat és feladatokat, amelyek
mentén haladva a már meglévő alapokon újraépítjük kapcsolatunkat, maximálisan szem előtt
tartva az egymással szemben támasztott elvárásainkat, és azt is, hogy mit tudunk egymásnak
nyújtani. Ez számos területet ölel fel az információk közvetítésének új, hatékonyabb formáitól,
egymás tudásának, szakértelmének a közös célok érdekében történő igénybevételén keresztül,
egymás erkölcsi támogatásáig. Természetesen
ez nem egy kimerítő felsorolás, hiszen a partnerség ennél jóval több területet foglal magában, és
tennivalóink is szerteágazóbbak.

A siker érdekében a közeljövőben kisebb
munkacsoportokban felvázoljuk részleteiben is
a ránk váró feladatokat, meghatározva az ennek
megoldásában együtt dolgozó személyeket és
határidőket. A munka természetesen ezzel nem
ér véget, sőt igazából még csak most kezdődött
el, aminek pozitív eredményét az egész község
javára fordíthatjuk. Májusban ismét közösen átbeszéljük az időközben a munkacsoportok által
végzett munkát, és annak alapján felvázoljuk
majd a további lépéseket. Ennek időpontjáról
természetesen széleskörűen értesítést adunk, és
minden érdeklődő bekapcsolódását várjuk.
Mindannyiunkat megerősített az, hogy a nap
végén valamennyi résztvevő korábbi kétségeit
félretéve, a közös munka sikerébe vetett hittel
számolt be arról, hogy mit adott számukra ez a
beszélgetés. Úgy hisszük, hogy az a tenniakarás, tapasztalat és hozzáértés, ami községünk
vállalkozóit, civil szervezeteit és az önkormányzatot eddig is jellemezte, a jövőben egymást hatékonyabb módon erősítve és támogatva, együtt
a falu fejlődésének, életének új lendületet fog
adni.

A résztvevők listája:

Bődi Endréné – DÖ_MIK DC.
Guba Anita – Gyermekbarát Egyesület
Korona Sándor – Még 1000 év Dömsödért
Egyesület, települési képviselő
Zsiba Sándorné – Még 1000 év Dömsödért
Egyesület, könyvelő
Cserna Károly – vállalkozó
Perger János – vállalkozó
Tóth Sándor – Dömsödi Általános Ipartestület
Csiszár György – Dömsödi Általános Ipartestület
Dr. Répássy Helga – Creanova Kft.
Bencze István polgármester
dr. Bencze Zoltán aljegyző
B.Z.
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Az ALFONZ Dömsödi
Lovas Klub
az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is megrendezi

hagyományos lovasversenyét.

ID ÕPON T: MÁJUS 1-2.
Május 1. Aranyos Kupa
Országos Díjugrató Verseny

Május 2. GYEPOSZ
Gyermekügyességi lovasverseny
A programokkal egy időben
a Duna-parti futballpályán
9 órától kirakodóvásár lesz.
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Február 26-án,

kilencvenöt ödik születésnapján
köszöntötte

G E R G E LY L A J O S B Á C S I T
Bencze István polgármester és átadta neki
a miniszterelnök által aláírt emléklapot
és az önkormányzat szerény ajándékát.

(VA)
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Méltó módon emlékeztünk március 15-ére

Nemzetünk történelmének jeles évfordulója 1848. március
15-e. Évről évre méltón, nagy gonddal összeállított ünnepi műsorral, emlékhelyeink megkoszorúzásával tisztelgünk az egykori
események előtt. Már kis óvodásaink is felkeresik a Petőfi-szobrot, a Petőfi Múzeumot, Petőfi szüleinek házát, és ott leszúrják
kis nemzetiszín zászlaikat, kokárdáikat. Az iskolások műsort készítenek, amit a szülők, nagyszülők s a falu elöljárói szeretettel
fogadnak. Így történt ez idén is!
A Polgármester Úr köszöntőjén, az iskolások megemlékezésén
áthatott 1848 szellemisége, a szabadság szele, valamint nagy
hangsúlyt kapott a hazaszeretet, a haza iránti tisztelet.
Dr. Rókusfalvy Pál Professzor ünnepi beszédében kiemelte az
ifjúság mindenkori szerepét nemzetünk történelmében, s egyben
felidézte Petőfi Sándor Dömsödön eltöltött napjait.
Professzor úr teljes beszédét itt olvashatják:

Dr. Rókusfalvy Pál:
2010. március 15.

1.
„Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtórul a
bilincs… vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad
sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága?
Üdvözlégy születésed napján magyar szabadság! Először is én
üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam,
midőn nélkülöztünk tégedet!”
162 évvel ezelőtt március 15-én Petőfi Sándor írta naplójába
ezeket a mondatokat.
Tisztelt ünneplő Honfitársaim, kedves ifjú Barátaim!
A 19. század 2. és 3. negyedének, a reformkornak az 1848-as
forradalom és szabadságharc a csúcspontja. A reformkor: a magyarság szellemi újjászületése, reneszánsza, csodálatos bősége a
hatékonyan cselekvő szellemi és erkölcsi óriásoknak.
Petőfi Sándor méltán megtestesítője a forradalomnak, a magyar
szabadságnak, a szabad sajtónak és a forradalmi ifjúságnak.
1848 márciusi forradalmát s benne Petőfi Sándort csak méltó
módon szabad megünnepelni. Miért? Hát lehet másképpen is?
Sajnos igen. Már 1923-ban Babits Mihály, a tudós költő „Petőfi
koszorúi” című versében így figyelmeztet:
„Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?
Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát?...
Ki ünnepli őt ma, mikor a vágy, a gond
Messze az övétől, mint sastól a vakond,
avagy gyáván bújik,
s a bilincses ajak rab szavakat hadar?
Csak a vak Megszokás, a süket Hivatal hozza Koszorúit”
A „bilincses ajak”, a „vak megszokás” és a „süket (kormány)hivatal” ma is megkísérli elhomályosítani a márciusi forradalom
tiszta fényét.
2.
Méltó ünneplésünkben ma arra összpontosítsunk, hogy 1848
forradalma – a márciusi ifjúság forradalma. Ezt szem előtt tartani
azért is nagyon indokolt, mivel a Kárpát-medence mai ifjúsága –
bár különböző okokból – de mindenhol súlyosan veszélyeztetett
állapotban van!

Ha körülnézünk, s visszapillantunk a múltba, azt látjuk, 1848nak volt márciusi, 1956-nak volt októberi ifjúsága, de 1990-nek
már szinte nem volt semmilyen ifjúsága.
A ’48-as eseményeket, azok fejlődését az ifjúság szempontjából vizsgálva, ezt Petőfi Sándornak két verse foglalja keretbe „A
magyar ifjakhoz” és „A márciusi ifjak”. Az elsőben, amelyet 1847
februárjában írt, ostorcsapásként csattan figyelmeztetése:
„Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága,
Avagy virág vagy te hazám ifjúsága?”
Aztán eltelik 16 hónap, s 1848 júniusában ezt írja a költő:
„Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk az elsők, kik
Tenni mertünk a honért!”
Miben és miért különbözik ez a két vers?
Egyrészt azért, mert az első általában az egész magyar ifjúságot
vizsgálja, a második pedig kifejezetten a forradalom magvát, a
márciusi ifjakat. Másrészt azért különbözik, mert a két vers között
eltelt időben a márciusi ifjúság nem volt tétlen, hanem készült a
szabadság kivívására.
Petőfi Sándor európai látókörű ifjú volt. Látta s leírta, hogy
„Európa naponként közeledik egy nagyszerű erőszakos megrázkódáshoz”. A forradalom 1848 januárjában Olaszországból indult
el, februárban ért Párizsba, majd számos német városba, s március 13-án Bécsben tört ki. Petőfi aznap írja meg otthonában az
egyik asztalnál a Nemzeti dalt, miközben a másik asztalnál felesége nemzeti fejkötőt varr magának – írja naplójában. A hiteles
szemtanú leírásából értesülünk arról is, hogy 14-én, az ellenzéki
kör ülésén hangzik el az indítvány a „Mit kíván a magyar
nemzet?” 12 pontjának a megírására, amelyet másnap délelőtt a
Pilvax kávéházban Jókai Mór olvas fel, majd Petőfi elszavalja
Nemzeti dalát. Innen indultak el, hogy sorra járják az egyetemi ifjúságot, majd Landerer nyomdájában a nép nevében lefoglalják a
sajtót. Itt ezres kötegekben kinyomtatva kiosztják a nép között a
12 pontot és a Nemzeti dalt. Ezután szakadó esőben – egyébként
egész nap esett – a múzeum elé mennek. A tömeg már 10.000 főre
nőtt. Innen a városházára vonulnak, ahol rövid tanácskozás utána
a polgárság nevében a polgármester aláírja a 12 pontot, amelyet
az alant álló sokaságnak megmutat. Óriási a lelkesedés! A budai
várba fel már 20.000-es tömeg hömpölyög „a nagyméltóságú
helytartó tanácshoz, amely – mint Petőfi írja – sápadt vala és reszketni méltóztatott és ötpercnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránti rendelet, a
cenzúra eltöröltetett. S Táncsics börtönajtaja megnyílt”.
Ez volt március 15-e, a szabadságharc nyitánya. Ennek a küzdelemnek, amelyet csak igazmondó könyvekből szabad és kell tanulmányozni, még sok feltáratlan részlete van. Ha Petőfi Sándor
most eljöhetne közénk, bizonyára sok érdekes élményéről számolna be nekünk, és eközben még jobban megismerhetnénk.
3.
Idézzük fel Petőfi Sándor igazi arcának néhány vonását!
Képzeljük el, hogy 164 évet visszarepülünk az időben: 1846
májusa van.
Petőfi Sándor 23 éves és itt lakik velünk Dömsödön – mert valóban itt lakik a mai Bajcsy-Zsilinszky u. 6. szám alatt. Délidő
van éppen amikor összetalálkozunk a karcsú ifjúval. Szüleihez
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tart a mai Petőfi Sándor u. 17. szám alá, mert velük szokott ebédelni. Később láthatjuk őt ladikon átevezni a szigetre, ahol éppen
Várady Antal barátjának ír költői levelet. Ebben arról az egészséges fordulatról számol be, amely lelkében éppen itt Dömsödön
következett be. Mély lehangoltságából újjászületett. A „szép természet, a beteg kedélyek e hű orvosa” gyógyította meg. A forradalmár itt ébredt fel benne. Érzi a változás szelét, a szabadság hajnalát, s a Nemzeti dal alapgondolata már akkor megfogalmazódik
benne, amikor ezt írja:
„…hinni kezdem, hogy dicső napoknak
Érjük maholnap fényes hajnalát,
Midőn a népek mind fölemelik
A föld porába igázott fejöket,
S végigmennydörgik a föld kerekén:
Legyünk rabokból ismét emberek!”
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hogy mit gondol az emberi méltóságról, és miképpen beszél az
emberrel, öt szóban így foglalja össze: „Levett kalappal, de felemelt fővel”.
4.
Mit üzen nekünk ma Petőfi Sándor?
Nektek fiatal Barátaim azt üzeni, hogy legyetek méltó utódai a
márciusi ifjaknak! Erre emlékeztető ajándékként szeretettel nyújtom át Nektek Rákosi Viktornak Hős fiúk című regényét. Életemben – 7 éves voltam – ez a szabadságharcról szóló ifjúsági regény
volt az első könyv, amelyből megtanultam olvasni, s amelyet végig is olvastam, mert nem tudtam letenni.
Nekünk, késői nagyapáknak pedig azt
üzeni, hogy ugyanúgy, mint 162 évvel ezelőtt, a nemzet egységén kell munkálkodnunk. A költő „A márciusi ifjak” című versében így szól az akkori ünnepről:
„Egy szóvá és egy érzelemmé
Olvadt össze a haza.
Az érzelem 'lelkesülés',
A szó 'szabadság' vala.
Oh ez ritka szép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.”

Visszatérve a jelenbe: ez a dömsödi
örökség mindannyiunkat kötelez! S Petőfi
Sándor emlékét hirdeti még az óriástölgy
árnyékában az a három szoborarckép, a
költő édesanyjáról, édesapjáról és a költőről, amelyet vihar letörte ágából Polyák
Ferenc népi fafaragó művész baltával faragott ki.
Petőfi Sándor gazdaglelkű tehetség,
lángész.
Benne egyszerre és együtt él a szelíd
polgár és a lánglelkű forradalmár. Családjához ragaszkodó ember: szüleinek hűséges fia, kitűnő férj és boldog apa. Teljes
lángon égett, élt s a pillanat-adta könynyedséggel alkotott. Számos nyelvben
volt járatos: értett olaszul, beszélt latinul
és németül, megtanult franciául s fordított
angolból Shakespeare-t. Szinte hihetetlen,
hogy rövid életében – miközben bejárta a
Kárpát-medencét s kamaszkorában katonaként Ausztriát – mennyit alkotott. Érték
csalódások, személyi támadások, de ezeket rövid idő alatt feldolgozta, és túllépett
rajtuk. Ugyanakkor a legnagyobb nyomorúság és nélkülözés közepette sem adta fel
céljait, hanem mint vezércsillagot követte azokat. Tudatos hittel
küldetést teljesített. Hazafiságának alapja: hűség a családhoz, hűség a földhöz, amelyen született.
Végül még egy, az egész személyiségét átjáró jellemvonását,
természetes gyökerű, de ugyanakkor nagyon tudatos életszemléletét, erkölcsi felfogását kell kiemelnünk. Ez napjainkban különösen fontos, amikor fejre állt a világ s széthullott az értékrend.
Petőfi Sándor erről maga így ír naplójában (1848. ápr. 19.):
„az utókor azt mondhatja rólam,… hogy szigorú erkölcsű ember valék, ami egy szóval annyi, mint republikánus, mert a
respublicának nem az a fő jelszava 'le a királlyal', hanem a 'tiszta
erkölcs!' Nem a széttört korona, hanem a megvesztegethetetlen
jellem, a szilárd becsületesség a respublica alapja.”
Az 1848-ban írt „Az apostol” című, önvallomásnak tekinthető
költeményében oly szépen fejti ki hogy mit jelent számára embernek lenni, mit jelent számára az egyéni és nemzeti öntudat. Azt,

Kérem, engedjék meg nekem, hogy ezt
az emlékezést most személyessé tegyem.
1898-ban a szabadságharc 50. évfordulóján egy kassai újság egy 76 éves honvédkapitány visszaemlékezését közli. Ő a
szepesi vadászzászlóalj parancsnoka volt,
s két öccse főhadnagyként vele együtt harcolt ugyanebben a csapatban. A 3 testvér
közűl az egyik, Roxer Vilmos az én dédapám volt. Ma, 112 év után én vagyok
olyan idős, mint akkor ő volt, és büszke
örömmel tölt el, hogy a felvidéki hadjárat
hősi küzdelmeiről most én mesélhetek az
unokáimnak.
Igen, ifjú volt ez a sereg. A dédapám a
Fotó: Kővári Zoltán
harcban 23 éves volt. A szabadságot végső
soron az ifjúság vívja ki. Az ifjúság, akiben lelkünk jobbik része
él ma is. Babits Mihálynak a Petőfi koszorúiban írt verssorai hozzánk, Hozzátok is szólnak:
„Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad!
Nem drótos füzérbe görbítve, – légy szabad
Virág szabad földön:
Hogy árván maradva megrablott birtokán
Mondhassa a magyar: 'kicsi az én szobám,
Kicsi, de nem börtön'.”
Befejezésül egy imádságból idézek, amelyet itt a közelben,
Szalkszentmártonban írt Petőfi Sándor:
„Teremtsd egészen újjá e hazát,
Hallgass meg engem, édes Istenem!”
Közreadta:

-V.I.-
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Iparos bál
Dömsödön

Több éves szünet után vállalkozóink
kívánságára iparos bált szerveztünk
március 27-én. Régi hagyományokat
felelevenítve, szinte családias környezetben zajlott le a rendezvény.
Lehetőségeinket és a helyi adottságokat figyelembe véve telt házzal, de korlátozott létszámmal került megrendezésre. Ezúton is szeretnénk elnézést
kérni mindazoktól, akik későn jelezték
részvételi szándékukat.
A vendégeket szépen feldíszített terem fogadta, a finom, bőséges vacsorát a
Mizsei és Simon vendéglátó egység készítette, szolgálta fel. A táncolni szerető
vendégeknek Berta Zsuzsanna és Gonda
Sándor szolgáltatta a kitűnő zenét.
A szórakozáshoz elengedhetetlen italokat Keresztes Ágnes „csapszéke” biztosította.
A bál este héttől hajnal ötig jó hangulatban telt el, aki eljött, az igazán jól
érezhette magát, és végigtáncolhatta,
mulathatta az éjszakát.
Szeretnénk megköszönni vendégeink
részvételét, a rendezvény szervezésében pedig köszönetet mondunk: Ispán
Ignácnak, Kiss Imrének, Gyiviné Székely Ildikónak, Kovács Zoltánnak, Keresztes Ágnesnek és segítőinek.
A múltat visszaidézve szeretnénk
megismételni a rendezvényt.
Csiszár György
alelnök
Dömsödi Általános Ipartestület

Fotó: Csiszár György

BANYA BÁL 2010

A Banya Klub működése óta nagyon sokszor bebizonyította már, hogy nem csak a 20
éveseké a világ. Aktív kulturális életet élnek
nem csak Dömsödön, hanem a környező településeken, sőt Budapesten is.
Ötéves lett idén a klub, de immár hatodik
alkalommal rendezték meg a nagysikerű Banya Bált.
Szívvel-lélekkel készültek banyáink az
idei bálra, sütöttek, főztek, díszítettek, táncot
tanultak, de azt hiszem érezhető is volt, hogy
minden mellett ott a banyáink szeretete.
Már az ajtóban igazi boszorkányvérrel várták a klubtagok a kedves vendégeket, társklub
tagokat, ugyanis jelen volt az apaji nyugdíjasklub, a kiskunlacházi nyugdíjasklub, a kiskunlacházi lányok-asszonyok klubja, a soroksári
klub, s Áporkáról is érkeztek vendégeink.
A hagyományokhoz híven a báli műsor
banyaavatással kezdődött. Mindenki meglepetésére idén nem csak nőket, hanem két fiút
is felavattak, persze nem banyáknak, hanem
a Banya Klub két ördögfiókájának.
Új klubtagok: Ordas Nándorné, Cserna
Károlyné.
Ördögfiókák: Nagy Seby, Katona Viktor.
Akik rendszeresen járnak a Banya Bálra,
tudhatják, hogy táncos lábú banyáink minden évben más-más nép, nemzet kultúrájának táncát megtanulják – lásd: Zorba tánca.
Idén egy gyönyörű palotással örvendeztették meg a nagyérdemű közönséget, majd
charlestont táncoltak sétapálcával, cilinderrel, és a műsor zárásaként felidézve az elmúlt

évek táncait, egy felejthetetlen sváb polkát
roptak.
A Ju és Zsu Társulat és a Banya Klub a sok
éves együttműködések, kirándulások alkalmával igazi családdá kovácsolódott öszsze,
nagymama-unoka kapcsolat alakult ki. Ennek is köszönhető volt, hogy a báli műsorban
fellépett Cserna Marianna, Miskolczi Bea,
Csikós Zsuzsi, Bak Barbara, Liber Marcell,
Katona Viktor, Nagy Seby, Erdős Sándor,
Bődi Lajos, Bődi Viktor és Horváth Balázs.
A műsorban felléptek még Szilasi Andrea
és Pásztorka Sándor előadóművészek.
Az idei bált is nagyon sokan támogatták
felajánlásaikkal. A főnyeremény egy 10 napos görögországi (Nei Pori) kirándulás júliusban, és húsvétkor 3 napos Poprád–Ótátrafüred–Igló–Lőcse–Eperjes–Kassa kirándulás volt.
Nagyon köszönjük a támogatóknak a sok
értékes felajánlást: Palócz Lajos és felesége
Erzsike, Gyiviné Ildikó, Madarász Áruház,
Bélavári Tibor, Kiss Imre, Borászati Kft., Ötvös István és felesége, Nagy János és felesége, Kaszásné Erzsike, Hargittainé Mariann,
Keresztes János, Perger János, Pannon GSM
üzlet Átrium Üzletház, Virágoskert Drogéria, Harsányiné Dobos Ildikó, Katona
Antalné, P. S. OMK, Nagyközségi Önkormányzat. Köszönjük azon támogatóknak is,
akiknek – kérésükre – nevük nem szerepel a
felsoroltak között. KÖSZÖNJÜK!
Bízom benne, hogy aki jelen volt az idei
bálon, nagyon jól érezte magát, és jövőre újra együtt bálozik a Banya Klubbal.
N.S.

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.

SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái 18.00 órakor.

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.
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I. ORSZÁGOS MAGYARNÓTA – OPERETT
VERSENY DÖMSÖD

Első alkalommal került megrendezésre
Dömsödön az I. Országos Magyarnóta és Operett Verseny.
Országos versenynek lett hirdetve, de nemzetközi rangúvá vált, hiszen nemcsak Magyarországról érkeztek versenyzők, hanem Szlovákiából és Németországból is.
A rendezvény fő célja az említett két műfaj
népszerűsítése, valamint hagyományaink ápolása, hiszen a magyarnóta ugyanúgy nemzeti
kincs, hozzánk tartozik, mint anyanyelvünk.
Nem szabad hagyni, hogy elvesszen.
A szervezők meglepetésére több mint ötvenen küldték vissza jelentkezési lapjukat, jelezve, hogy részt kívánnak venni ezen a versenyen.
A verseny napján (2010. március 20.) már
délelőtt 10 órától gyülekeztek a versenyzők,
szebbnél szebb fellépőruhákba öltöztek, beénekeltek, ismerkedtek egymással, mert egy ilyen
rendezvényen barátságok is születnek.

Megtelt az OMK nagytermének nézőtere, jelezve, hogy 13 óra, kezdődhet a verseny.
Ócsai Juli köszöntötte a kedves vendégeket,
versenyzőket, majd bemutatta a zsűri tagjait, és
a mikrofont átadta a konferansziénak.
Amatőrök számára volt meghirdetve a verseny, de nagyon sok énekesnél elcsodálkoztam,
hogy ő valóban amatőr? Profi szintű énekversenynek voltak fül- és szemtanúi, akik részt vettek a műsoron. Igazi tehetségek voltak! Óriási
élmény volt hallgatni a versenyzőket! Nyugodt
szívvel azt lehet mondani, hogy nem kell félni,
lesz az említett műfajoknál „utánpótlás”.
Külön kiemelem a színvonalas, kiváló, rugalmas szervezést, a zsűri tagjainak, hogy a
maratoni verseny fárasztó munkája közben
minden versenyzőre egyformán figyeltek.
A zsűri tagjai a szakma elismert művészei
voltak:
Pitti Katalin – zsűrielnök – operaénekes
Gránát Zsuzsa – nótaénekes
Ócsai Juli – operetténekes
Pásztorka Sándor – nótaénekes

Versenyeredmények:

Operett ifjúsági:
I. Szakál Gergő
II. Cserna Marianna
III. Sárközi Judit

Debrecen
Dömsöd
Kaposvár

VÁLTOZÁSOK A KRESZ-BEN
III. (befejezõ) rész

Módosultak a járművek elszállításának feltételei is, most már nem csupán a rendőrség, hanem a
közterület-felügyelet és a közút kezelője is eltávolíthatja a szabálytalanul várakozó járművet az
üzemben tartó értesítése mellett és annak költségére. Ez a szabály érvényes arra a járműre is,
amely „hatósági jelzéssel nem rendelkezik, de a
közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehetne
részt”. Az ilyen járművet főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély
nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni.
A közúti forgalom ellenőrzése során az a jármű, amelyben a közúti forgalom ellenőrzését
végző berendezés üzemel, a járműforgalom elől
elzárt területen, továbbá a közútnak azon a részén
is elhelyezhető, ahol a járművek megállása vagy
várakozása tilos.
Az alábbi módosítás ugyan nem most került be
a KRESZ-be, de a tévhitek, pontatlanságok elkerülése érdekében megemlíteném:
A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/sze-

mélynek – ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő
mellényt (ruházatot) kell viselnie. A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell
kivilágítani, és a kerékpárt hajtó személynek – lakott területen kívül – fényvisszaverő mellényt
(ruházatot) kell viselnie.
A módosításokon túlmenően szeretnék néhány
tanácsot adni a gépjárművezetők figyelmébe: A
hajnali párásodás, ködösödés, lefagyás bosszúságot okoz a vezetőknek. A járműveken indulás
előtt ne csak a szélvédőt takarítsuk meg, hanem a
hátsó és oldalsó ablakokat, valamint a világító,
fényjelző berendezéseket is, hiszen ez nem csak a
saját kilátásunk érdekében szükséges, hanem az
észlelésünk érdekében is. Ködben közlekedve
ügyeljünk arra, hogy a ködzáró fényszórót csak
addig használjuk, míg a mögöttünk érkező a közelünkbe ér, ekkortól kapcsoljuk le, mert azon
túlmenően, hogy a másik közlekedőt elvakítja,

Operett felnőtt I.
I. Fehér Éva
I. Benkó János
I. Mészáros János Elek
II. Krizsán András
III. Kozák Julianna

Budapest
Verőce
Alcsútdoboz
Budapest
Mezőtúr

Operett felnőtt II.
I. Mikuska Györgyi
II. Gájer Tamás
III. Vincze Zsuzsanna

Németország
Marcali
Tiszaföldvár

Nóta felnőtt I.
I. Mészáros János Elek Alcsútdoboz
II. Bakos Melinda
Abony
III. Hajnal Nikolett
Tét
Nóta felnőtt II.
I. Gájer Tamás
II. Németh Károly
III. Sipos Izolda

Marcali
Budapest
Nyíregyháza

Különdíjasok:
Operett ifjúsági: Cserna Marianna Dömsöd
Nóta felnőtt I.: Schmidt Artúr Nagybörzsöny
Nóta felnőtt II.: Berecz Bálint Törökszentmiklós
Gratulálunk minden versenyzőnek!

- konferanszié -

még balesetveszélyes is, hiszen a féklámpánk
észlelését megnehezíti a többi közlekedő számára. Ködben és csúszós, lefagyott utakon tartsunk a
megszokottnál nagyobb követési távolságot. Vigyázat, az úttesten már +4 °C alatti hőmérsékleten is lefagyásokkal kell számolni. A téli közlekedés során lehetőségünkhöz mérten óvakodjunk a
hirtelen mozdulatoktól (hirtelen kormányzás, fékezés, gázadás), mert a járművünk felett elveszthetjük uralmunkat. Ezt a nagyobb követési távolsággal és a körültekintő vezetéssel előzhetjük
meg. A jármű szélvédőmosó folyadékjának ellenőrzését a szokásosnál gyakrabban végezzük, főleg egy hosszabbra tervezett út előtt. Célszerű
vastag ruházatot magunknál tartani arra az esetre,
ha a jármű elromlana. Vigyázzunk arra, hogy a téli gumi egy hamis biztonságérzetet adhat, de a fizika törvényszerűségeit nem képes felülmúlni,
ezért attól, hogy a gépkocsi már fel van szerelve
téli gumival, még ne bízzuk el magunkat.
A kerékpárosoknak azon túlmenően, hogy kötelező kivilágítaniuk kerékpárjukat, a rossz látási
viszonyok miatt ez a saját biztonságuk érdeke is
egyben.
Minden kedves olvasónak és hozzátartozójának jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok:
Fuchsz Róbert r.zls. baleseti helyszínelő
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Felhívás óvodai beíratkozásra!

ÉRTESÍTÉS

Kedves Szülõk!

Kedves Szülõk!

Az elsősök beíratása 2010. április 19-én
és 20-án (hétfőn, kedden) 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 (fekete-fehér).

A beíratkozáskor tanulóbiztosítást is lehet
kötni 1000 Ft, 1500 Ft, esetleg magasabb
összegű éves díjjal.
Varga Gézáné
igazgatóhelyettes

Óvodai felvételi szándékukat jelezhetik 2010. április 19-én, 20-án és 21-én az „Új” óvodában
(Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16 óráig.
Óvodai felvételükről a 2010/2011. nevelési-oktatási évben a jogszabályban megfogalmazott, a
folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Számítsanak rá, hogy az adminisztráció miatt várakozniuk kell!
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el! Szükséges iratok:
• a szülő személyi igazolványa és lakcímbejelentője;
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímbejelentője.
• Amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, a
szakvélemény bemutatását kérjük.
• Az étkezési térítési díj megállapításához kérjük leadni a gyermekvédelmi kedvezményről,
tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásokat.
Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek gyermeke 2003-2004-2005-2006-ban és 2007.
augusztus 31-ig született.
Azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak. Előfelvételisként jegyeztessék
elő a 2007. szeptember 1. és 2008. május 31. között született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
Az előjegyzésbe vétel nem jelent automatikus felvételt.
A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZERINT a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, 2010. szeptember 1-jétől napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.
A 2010-2011-es nevelési-oktatási évben tehát KÖTELEZŐ ÓVODÁBA (nagycsoportba) JÁRNI MINDAZON GYERMEKEKNEK, AKIK 2005. május 31-ig születtek,
(középső csoportba) akik 2005. június 1. – 2005. december 31-e között születtek.
Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, amely törvényes
következményekkel jár.
Orosz Lajosné óvodavezető

Ö... ö... õzünk! – A magyar nyelv szépségei
Kihalóban a magyar nyelv?

Szomorú vagyok, amikor a TV-ben, rádióban sokszor megszólaló riportereket vagy éppen alanyaikat hallom beszélni. Keresik a szavakat, nyögnek, ö... ö... őznek. Felnőtt emberek!!! Nem tudnak folyamatosan beszélni, keresik a szavakat. Sokszor szinte elképesztő!!!
Mi lesz velünk, népünkkel, ha elfelejti a mi gyönyörű nyelvünket használni, szép kifejezéseinket alkalmazni! Sajnos a hétköznapi
emberek nagy részére is már ez jellemző! Nem beszélve gyerekeinkről!!!
Sokan a külföldiek azt mondják, nehéz a magyar nyelv. Pedig ez nem igaz, csak ők nem értik azokat a szép árnyalatokat, kifejezéseket, amit mi még nagyon sokan használunk, de egyre kevesebben!!!
Amikor egy külföldi azt mondja a járásra, hogy megy – akkor mi másként is kifejezzük, pl. poroszkál, slattyog, ődöng, cammog, andalog vagy éppen császkál stb. A magyar nyelv a járást közel 230-féleképpen tudja kifejezni.
Mennyivel szebb ha azt mondjuk, hogy a pici baba totyog, tipeg – a ló poroszkál, üget, trappol stb. vagy az öreg ember slattyog, bandukol, battyog, kullog stb.
Persze nem csak a járást tudjuk mi sokféleképpen kifejezni. A látásra, nézésre is sok szavunk van. (Pl. pillant, kandikál, sunnyog, kukucskál stb.) – Az evésre is igen nagy kifejezés-választék van. Nem sorolom tovább, mert a magyar szavaknak tudjuk, igen nagy a szinonimakészlete.
Nemhiába mondták már sokan, hogy a mi nyelvünk egyedülálló a világon!!! Nem azonosítható egy nyelvvel sem. Ezért a világörökség részévé kellene tenni. Dallamosságával, szépségével vagy éppen keménységével különleges!
Minden elfelejtett szóval szegényebbek leszünk! Ma még sokan értjük, használjuk változatos kifejezéseinket, de ebben a rohanó,
internetes világban kezdjük feledni azokat a szép kifejezéseket, amiket őseink hagytak ránk.
Ha szeretjük hazánkat (és kell is hogy szeressük!), feladatunk örökségünk, nyelvünk szépségeit ápolni és továbbadni utódainknak!
Ónodi Kovács László
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvé szet oktatási Intézmény hírei
Március hónapban többször is szerepeltek zenei tanszakos növendékeink: 15-én, a községi
ünnepélyen a koszorúzási helyeken énekeltek;
22-én Ráckevén a Savoyai-kastélyban Kővári
Róza és Kudar Zsolt szerepelt a körzeti zongorás találkozón. Köszönet a felkészítő tanároknak, Jeneyné Bartha Líviának és Csák Péternek.
Grafika tanszakos növendékeink közül Csiszár
Dóra, Halász Dorottya, Hartai Ádám, Hartai Martin, Kun Julián, Várkonyi Viktória több alkotást is
benyújtottak a kiskunlacházi Széchenyi Pályázatra, ezenkívül több pályázatra készítenek folyamatosan pályamunkákat, készülnek versenyekre. Köszönet a felkészítő tanárnőnek, Kérges Tündének.
Március 31-én makádi színjátékosainknak
drukkolhatunk a Ráckevén megrendezésre kerülő szavalóversenyen, felkészítő tanár Bognár
Gáborné.
Március 20-án társastáncosaink Nyíregyházán vettek részt az Alapfokú Művészeti Iskolák
VII. Szabolcs Társastánc Fesztiválján.

A versenyen három csoport indult, valamennyi csoport valamennyi kategóriában helyezéssel tért haza.

A helyezések a következők:

I. korcsoport Páros–Latin II. évfolyam
I. helyezés – Gézengúz csoport
I. korcsoport Páros–Standard II. évfolyam
I. helyezés – Gézengúz csoport
II. korcsoport Páros–Latin V-VI. évfolyam
I. helyezés – Haladás csoport
II. korcsoport Páros–Standard V-VI. évfolyam
II. helyezés – Haladás csoport
II. korcsoport Párnélküli–Latin V-VI. évfolyam
IV. helyezés – Árvalányhaj csoport
II. korcsoport Párnélküli–Standard V-VI. évfolyam
V. helyezés – Árvalányhaj csoport
A csoportokat Mihó Diána tanárnő készítette
fel, aki a tanév folyamán többször is indított
egyéni versenyző párosokat is.

Árvalányhaj csoport

Köszönöm a felkészítést és további sikeres
versenyeket kívánok mind a tanárnőnek, mind a
gyerekeknek! Itt ragadom meg az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak Csikós Lászlónénak,
a művelődési ház vezetőjének, aki lehetőséget
nyújtott a társastáncosoknak a felkészüléshez.
Köntös Ágnes
igazgató

Lassan közeledik a beíratkozás ideje, május közepéig lehet eldönteni, hogy milyen tanszakra szeretnének beíratkozni a gyerekek.
Zenei tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora, óvodás előkészítő.
Tánc: társastánc, néptánc; képzőművészet: grafika; színművészet-bábművészet: színjáték.
Kollégáimmal együtt szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a művészeti iskolában! A beíratkozáshoz adatlapot kell kitölteni
a művészeti iskolában. Bővebb információt a 06-24/435-338 és a 06-20/489-8866 telefonszámokon lehet kérni.
Tavaly fejeződött be a művészeti iskola
COMENIUS pályázatának lebonyolítása. A pályázaton a MOSTart Egyesület segítségével vett
részt az iskola, a kapcsolattartó Varga Anett, iskolánk grafikatanára volt. A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményt „Nemzetközi Együttműködési Kultúráért” nívódíjban részesítette a Tempus Közalapítvány. Az alábbiakban részleteket közlünk a levélből.
Tárgy: Értesítés a NEK Nívódíj elnyeréséről
Dátum: 2010. március 26.
Iktatószám: Com-1720-1/10
Hivatkozási szám: 07/0227-C/1006
Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Varga Anett kapcsolattartó
2344 Dömsöd
Kossuth Lajos u. 58.
Tisztelt Varga Anett!
A Tempus Közalapítvány 2008-ban létrehozta a „Nemzetközi Együttműködési Kultúráért”
elnevezésű nívódíjat, melynek célja az Egész
életen át tartó tanulás program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző pályázók munkájának elismerése, a jó példák felmutatása, a minőségi megközelítés erősítése, illetve annak biztosítása,

hogy a díjjal jutalmazott intézmények szakmai
közönség előtt bemutathassák megszerzett ismereteiket, valamint megoszthassák tapasztalataikat a program más résztvevőivel.
Kizárólag olyan projektek nyerhetik el a nívódíjat, melyek kapcsán az intézmény a Tempus
Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésben vállalt határidőig záróbeszámolót nyújtott
be. Minden határidőre beérkezett záróbeszámoló automatikusan részt vett a bírálati folyamatban.
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a „Thab: Theatre as a Bridge – acting connects young Europeans” című, 07/0227-C/1006 szerződésszámú
projektjüket a záróbeszámoló bírálatát követően jelöltük a Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíjra, és az általunk felkért szakértők
értékelése alapján az idei év díjazottjai között
szerepel.
A díj átadására a 2010. április 29-i, Művészeti nevelés – az iskolában és az iskolán túl című valorizációs konferenciánkon kerül sor,
ahova ezennel tisztelettel meghívjuk Önöket.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzetközi
Együttműködési Kultúráért Nívódíjat elnyert,
valamint az arra jelölt projektek összefoglalóiból egy kiadványt állítunk össze, amit valorizációs konferenciánkon jelentetünk meg.
A MOSTart Egyesületnek és Varga Anett tanárnőnek ezúton is megköszönjük a közreműködést.

Iskolánk immár második alkalommal
rendezi meg a kistérségben működő
alapfokú művészeti iskolák részére a
Fúvós Szólisták és Kamaraegyüttesek
Találkozóját. A találkozó célja, hogy a
kistérség fúvós tanárai és növendékei egy
találkozó keretei között ismerjék meg
egymást, mutatkozzanak be szélesebb
közönség előtt.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves Családját a

FÚVÓS SZÓLISTÁK ÉS
KAMARAEGYÜTTESEK
II. BARÁTI TALÁLKOZÓJÁRA

A rendezvény
helye és ideje:
Petőfi Sándor
Oktatási és
Művelődési
Központ
2010. április 21.
szerda, 17 óra
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Polgárõrök elérhetõsége

HORGÁSZ HÍREK
A Dömsödi Horgász Egyesület idén is megrendezi rendes évi házi horgászversenyét az
alábbiak szerint:
A verseny dátuma: 2010. 04. 24. szombat
A verseny helyszíne: Északi-övcsatorna
(nyaralókkal szemben)
Megközelíthető az 51-es főútról a Tass parti
úti lejárónál jobbra kanyarodva a Tüzépig, majd
végig a Ráckevei úton!
A versenyre jelentkezés: 6:30 órától
Időbeosztás:
6:30-7:00-ig Találkozó a gyülekezőhelyen, regisztráció
7:00-7.30-ig Megnyitó, sorsolás (a sorsolás menete a regisztrációnál történt érkezési sorrend)
7.30-8:55-ig Horgászhelyek elfoglalása, előkészületek (figyelmeztetés a későn
érkezőknek: 7:30 után lezárásra
kerül a versenypálya, a horgászhelyek megközelítése csak gyalog
történhet!!!)
8:55-9:00-ig Alapozó etetés (egy dudaszó)
9:00-kor Horgászverseny kezdete (egy dudaszó)
11:55-kor A horgászverseny vége előtt 5 perccel (egy dudaszó)
12:00-kor A horgászverseny vége (egy dudaszó)
12:00-12.30-ig Mérlegelés, pakolás (szemetünk
összeszedése), gyülekező
12:30-kor Eredményhirdetés, díjak átadása
Nevezési kategóriák:
A Dömsödi Horgász Egyesület 2010-ben öt
kategóriában várja szeretettel egyesületi tagjait!
Versenyző, gyermek, női, ifjúsági, felnőtt (a
felnőtt kategóriában szektor 1, szektor 2, illetve
ha a résztvevők száma megkívánja, nyitunk
szektor 3-at is.
Szektoronként max. 20-20 fő vesz részt!
Díjazás:
Kategóriánként: Versenyzői, Gyermek, Női,
Ifjúsági, 1. helyezett serleg, 2. helyezett érem, 3.
helyezett érem.

AKCIÓS
SHELL PB GÁZ
Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

Tel.: +36-30-9-337-357
+36-24-434-948

Szikvízüzem

Felnőtt kategória: szektoronként, 1. helyezett
serleg, 2. helyezett érem, 3. helyezett érem
Legnagyobb hal díj
Versenyszabályzat:
A versenyen egy bottal, úszós vagy fenekező
készséggel, egy darab egyágú horoggal lehet
részt venni, készenlétben bármennyi bot lehet.
A pergetés és a drótszák használata nem
engedélyezett.
Etetőanyagot 17 litert, élőanyagot tetszés
szerint lehet használni.
Bármilyen csalival lehet csalizni, kivéve az
élő hal.
Az értékelésbe minden hal beleszámít,
mérettől függetlenül.
A méretkorlátozás alá eső retúr halat mérlegelésig élve kell tartani
Pontozás: minden gramm 1 pont.
A verseny dudaszóval indul, és zárul le, amit
a szervezők szólaltatnak meg.
A kifogott halak mennyisége a verseny
végén, mérlegelés után lesz összesítve, amiket
addig lehetőség szerint nagyméretű karikás
szákban kell megőrizni!
www.domsodi-he.hu
***

Küldöttközgyûlést tartottunk
2010. március 20-án tartotta a Dömsödi
Horgász Egyesület a Küldöttközgyűlését az
OMK-ban. Majdnem minden küldött megjelent, így az ülés határozatképes volt. A küldöttek
jóváhagyták a 2010-es költségvetést, elfogadták
a zárszámadást és vagyonmérleget a 2009-es
évre, valamint meghallgatták és elfogadták a
Felügyelő Bizottság és az Önkormányzat
beszámolóját is. A küldöttgyűlés tombolasorsolással zárult.
Balogh László
H.E. titkár

IV. Hal-Víz Nap
2010. 06. 19.
szombat

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámokon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök:
06-70-463-0743

Gábor Tamás elnökhelyettes
06-70-374-9408

Nõi torna!!!

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

Dömsödi
Sportközpont

Elérhetőségek:
Tel.: 06-24/533-010;
e-mail: domsodsport@vnet.hu
Béczi János intézményvezető
mobil: 06/20/3145-794

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Aerobik
KEZDÉSI IDŐPONT: JANUÁR
Kézilabda
Felnőtt /női/:
Szerda:
Péntek:

18.00-19.30
18.30-20.00

Labdarúgás
Ifi:
Szerda:
Péntek:

17.00-18.00
17.00-18.00

Konditerem
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

08.00-21.00
16.00-18.00
-

Gyermek /9-10 év, lány/
Hétfő:
16.45-18.00
Csütörtök:
17.00-18.00

Gyermek /9-10 év/:
Hétfő:
15.00-16.00
Szerda:
15.00-16.00
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MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
Idõszerû mezõgazdasági munkák a szántóföldön
és a kiskertekben
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Medvehagyma

2010. április hó

Amikor e sorokat írom – március 20-án – elmondhatjuk, hogy beteljesült egy régi magyar
közmondás kívánsága, mármint az hogy „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget”. Már nagyon vártuk a szép tavaszi időjárást, mert egy kissé hosszúra nyúlt a tél, bár nem
volt hosszú ideig tartó nagy hideg és nagy havazás, de a párás, esős, ködös, borongós idő már
nagyon megviselt mindannyiónkat.
Ha a mezőgazdaság, a növénytermelés szempontjából nézzük az elmúlt hónapok időjárását,
a sok téli csapadékot – ami ugyan néhol belvizet
is okozott –, elmondhatjuk, hogy már évek óta
nem volt ennyi téli csapadék, és így a termőtalajok telitöltődtek vízzel, ami a nyári időszakra
jól jöhet a növényeknek. A késői kitavaszodás
miatt bizony összetorlódnak a tavaszi munkák,
mert a sok csapadék miatt még eddig nem lehetett rámenni a földekre, hogy kiszórjuk az őszi
kalászos gabonákra a műtrágyát. Reméljük,
hogy a jó idő folytatódik, és be tudjuk hozni a
lemaradást.
Az őszi kalászos gabonák jól teleltek, de a
jobb termés érdekében mielőbb szórjuk ki a tavaszi fejtrágyát, a nitrogéntartalmú műtrágyát,
ha még eddig nem szórtuk ki. Az előző évhez,
évekhez képest most valamivel olcsóbban tudjuk megvásárolni a műtrágyát. A talaj tápanyagellátásához képest hektáronként 150-300 kg
műtrágyát ajánlatos kiszórni. A másik nagyon
sürgős feladat a szántóföldeken a tavaszi kalászos gabonák, a tavaszi árpa és a zab vetése. Ha
az ősszel nem tudtunk minden területet felszántatni, azt most tavasszal mielőbb szántsuk fel, és
a szántást – úgy az őszi mint a tavaszi szántást –
munkáljuk, hengerezzük el, hogy a talajban lévő nedvességet óvjuk meg.
Április hónapban el kell vetni a napraforgót,
amelyet a kukorica után kapásnövények vonatkozásában a legnagyobb területen termelünk.
Nem túl igényes növény, de meghálálja a jó tápanyagellátást, de ugyanazon területen csak
négy-öt év eltelte után ajánlatos termelni. Jól
előkészített magágyba vessük, hogy a kelés
egyenletes legyen. A legnagyobb területen termelt kapásnövény a kukorica, amelynek a vetése is április második felére esik, illetve akkor, ha
a talaj hőmérséklete már eléri a 10-12 fokot. A
kukorica már igényesebb növény, jó termést akkor várhatunk, ha a talaj tápanyag-ellátottsága
megfelelő. Nagyon fontos az őszi mélyszántás,
amelyet a vetésig gyommentesen kell tartanunk, és mindenképpen csak hibrid kukorica
vetőmagot vessünk, igaz hogy nem olcsó, de a
többlettermésben megtérül a ráfordítás. Remél-

jük, az idei esztendő nem lesz aszályos, most a
talajban kellő mennyiségű nedvesség van.
A kiskertekben, a gyümölcsösben is összetorlódtak a tavaszi munkák. A gyümölcsfák metszését, tavaszi lemosó permetezését már el kellett végeznünk, de ha még nem, azt mielőbb végezzük el. A hónap közepétől helyére vethetjük
a melegigényes növényeket, mint a bab, uborka,
csemege kukorica. A házi kiskertbe, a fóliasátrakba inkább palántát ültessünk, igaz hogy drágább, mintha magról vetnénk, de sokkal előbb
szedhetünk róla termést. A szabad földbe csak
május 10-e után ültessünk melegigényes palántákat (paprika, paradicsom, uborka stb.), ha már
elmúltak a fagyosszentek.
A szőlőben, gyümölcsösben a metszés és a
lemosó permetezés után itt az ideje a talajművelésnek, mert a gyomok is erőteljesen kikelnek és
növekednek. A rovar- és gombakártevőknek is
kedvez az egyre melegedő időjárás, és sajnos fel
kell készülnünk a vegyszeres növényvédelemre. A gázi kiskertben lehetőleg ne alkalmazzunk
gyomirtószert, a veteményeket olyan sortávolságra vessük, illetve ültessük, hogy a sorközöket a rotációs kapával meg tudjuk művelni, és
így kevesebbet kell kapálni.
Fontos és időszerű feladat a virágoskert, a pázsit gondozása. Ne várjuk meg, hogy túl nagyra
nőjön a fű, hanem folyamatosan vágjuk le, és ha
szükséges és szárazra fordul az időjárás, öntözzük meg. Egy kis nitrogéntartalmú műtrágyával
szórjuk meg, így lesz dús és szép a pázsit.
A fentieken túl is még nagyon sok tennivaló
feladat van úgy a szántóföldön, mint a kiskertben, szőlőben, gyümölcsösben. A gyakorló gazdálkodó, kertészkedő már tudja hogy nem lehet
tétlenkedni, mert ha késlekedünk a munkákkal,
a gyomok és a kártevők a termés jó részét tönkretehetik, és akkor az addigi sok munka, költség
kárba vész.
Minden gazdálkodónak, kertészkedőnek kevésbé szeszélyes áprilisi időjárást, jó egészséget, jó munkát kívánok!
Összeállította:
Tóth István
ny. mezőgazdász

K E RESZT REJT VÉNY

Játékunkkal technikai okok miatt a következő hónapban jelentkezünk. Megértésüket
köszönjük.
Szerkesztőség

Orfűn medvehagyma fesztivált rendeznek.
Medvehagymás ilyen-olyan ételeket készítenek. Gondolom, szót ejtenek a medvehagyma jótékony hatásairól, sőt a medvehagyma
méz is biztosan előkerül. Aki nem jut el az
orfűi medvehagyma fesztiválra – sajnos én
sem – ne keseredjen el, talán jövőre is megrendezik. Addig is elmondom, hogy én mit
tudok róla.
A medvehagyma a tavasz első növényei
közé tartozik. Hamar megmutatkozik, március végén, április elején már szedhető és ehető. Régi magyar neve sásihagyma, poszhagyma. Hívják még erdei fokhagymának (tényleg fokhagymaíze van), cigányhagymának és
boszorkányhagymának is.
Azt mondják egyesek, vigyázzunk, nehogy összetévesszük a gyöngyvirág levelével, de ők biztosan csak könyvből ismerik a
növényt, ugyanis ez szerintem teljesen kizárt,
hiszen a medvehagyma fokhagymaillatú, és
már akkor van levele, amikor a gyöngyvirág
épphogy csak átszúrta a földet.
A cigányhagyma szereti a humuszban gazdag, árnyas, ligetes helyeket. Ha szeretnénk
megtelepíteni, ilyen helyet válasszunk a kertünkben.
Saját megfigyelésem szerint azok a
gyógynövények, amelyek tavasszal a legkorábban megmutatkoznak és ehető mennyiség
szedhető belőlük, hatalmas tisztítóerővel és
ugyanakkor roboráló hatással rendelkeznek.
Ismereteim szerint ilyen a csalán, a medvehagyma és a pitypang is. A tavaszi böjt, vagy
ha jobban tetszik tisztítókúra idejére esik
mindhárom növény megjelenése. Ha veszszük a bátorságot és megkóstoljuk, kipróbálFolytatás a következő oldalon
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juk őket, egy csomó dolgot nyerhetünk: tapasztalatot, erőt, egészséget.
A medvehagymát elsősorban fűszerként
ismerhetjük meg. Az egyik bevásárlóközpontban például árulnak medvehagymás
zsemlét, érdemes megkóstolni, mert sajnos
nem jellemző erre a tájékra a vadon növő
boszorkányhagyma. Bár frissen erőteljesebb íze van, azt meg kell hagyni. Vajas kenyérre szórva, levesekbe, salátához keverve
bátran használhatjuk, akár a snidlinget, petrezselymet. A leveleket még virágzás előtt
szedjük.
Ha a későbbiekben is szeretnénk használni, gyógyító hatását élvezni, eszenciát készíthetünk belőle a következőképpen:
Az apróra vágott leveleket lazán üvegbe
töltjük, felöntjük pálinkával (valódi gabonavagy gyümölcspálinka) és 14 napig meleg
helyen tartjuk. Naponta 10-12 csepp vízben
oldva elegendő jónéhány betegség elmulasztására. A cseppek javítják a memóriát, a gyomor- és bélbajokat, az érelmeszesedést.
A növény nagyon jó vértisztító, és sikeresen alkalmazható nehezen gyógyuló sebeknél is.
A hagymája, amit nyárutón, ősszel lehet
felszedni, ugyanúgy használható, mint a fokhagyma. Sajnos ezt még nem próbáltam ki,
mert a kertemben még nincs elegendő boszorkányhagyma, és várom, hogy kellőképpen elszaporodjon.
Guba Anita

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 2010. május 1-jén
szombaton a „Dömsödi Napok” rendezvénysorozat keretében a Sportpálya területén a
Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet munkatársai ingyenes
egészségügyi szűrővizsgálatot
végeznek!
A szűrővizsgálat kiterjed az
alábbi vizsgálatokra:
– csontsűrűség
– vércukorszint
– koleszterin
– vérnyomásmérés
Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat

A rendelõintézet szolgáltatásai
Csontsûrûség-mérés!

Rendelőintézetünkben lehetőség van a csontsűrűség szűrővizsgálatára.
Térítési díj: 3.000 Ft (a vizsgálatot az OEP nem támogatja, de a
gyógyszerek hatásának követésére elfogadja).
A vizsgálat helye: reumatológiai rendelő.
A vizsgálat ideje: szerda, 13.00–14.00.
A vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján történik, időpontot
Bajnóczy Istvánné asszisztenssel kell egyeztetni a reumatológia rendelési idejében.
Dr. Csernus Zoltán főigazgató
***

Tisztelt pácienseink!

Intézetünk egy új gyógytermék, az elastic tape (rugalmas szalag) eseti értékesítésével és szakszerű testre helyezésével újszerű gyógyulási lehetőséget biztosít az ez iránt érdeklődő páciensei
számára.
A szalagot, illetve a testre helyezését a társadalombiztosítás nem finanszírozza, ezért ezt a
lehetőséget csak térítési díj készpénzben, a helyszínen történő egyidejű megfizetése ellenében
tudjuk biztosítani. A szalag megvétele és felragasztása a testfelületre a meghirdetett rendelési időtartamon kívüli, előre egyeztetett időben történik. Az időpontot szíveskedjék gyógytornász
munkatársunkkal – Pappné Ács Eszterrel – egyeztetni. Ugyancsak tőle kaphatnak tájékoztatást
az alkalmazás indikációiról.
A fizetendő díjak az alábbiak:
– a szalag bruttó ára megkezdett 10 cm-enként 200 Ft;
– a teljes tekercs szalag (5 méter) is megvásárolható, ennek ára bruttó: 8.500 Ft (amikor új szalagot kell felragasztani, hozhatja magával a saját szalag tekercsét és abból történik az ismételt
testre ragasztás);
– a szalag szakszerű felhelyezése:
• Beutalóval kezelés alatt álló beteg részére: a felhelyezés INGYENES (csak a szalagot kell
megfizetni);
• Kezelés alatt álló, ismert beteg részére (akinek ismerjük a kórelőzményeit); 500 Ft/alkalom
a felhelyezés (a felragasztott szalag 7 napig a testen maradhat) + a szalag ára a fentiek
szerint.
• A beteg saját kezdeményezése esetén, aki nem jár és 30 napon belül nem járt gyógytorna
kezelésen (tehát nem ismerjük pontosan a kórelőzményeket): betegvizsgálat (gyógytornász) az első alkalommal 1.500 Ft, majd a továbbiakban 500 Ft/alkalom a felhelyezés + a szalag ára a fentiek szerint.
A szalag vásárlásáról és a kapcsolódó szolgáltatásról nyugtát, igény esetén számlát adunk.
Számlát a vonatkozó jogszabályi előírások miatt csak a vásárlás (szolgáltatás igénybevétel)
napján van módunk kiállítani.
További kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársunkhoz!
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete
***

Figyelem! Újraélesztési gyakorlat orientált oktatás indul

Rendelőintézetünkben lehetőség van – előzetes bejelentkezés alapján – kiscsoportokban
(5-8 fő) a legfontosabb újraélesztési teendők elsajátítására, majd fantom bábun való gyakorlásra.
Az oktatást vezeti: dr. Keresztényi Jenő, traumatológus, sebész, sportszakorvos
Az oktatás helye, időpontja: sebészeti rendelő, hétfőn 16.00–17.00
Az oktatás díja személyenként 2.500 Ft + ÁFA (fizetés a recepción az oktatás megkezdése
előtt, amelyről nyugtát, kérésre számlát adunk)
Bejelentkezés: 06-24/519-200 (központi recepció), /telefonszámát a jelentkezéskor kérjük
adja meg!/
A rendelőintézet fenntartja a jogot, hogy 5 fő alatt az oktatást nem indítja, ez esetben a jelentkezőket értesítjük, és új időpontot egyeztetünk!
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Keresztyén élet
Fizesd meg az árát

„De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek Isten
kegyelmének evangéliumáról.” (ApCsel 20,24)
Mindennek ára van ezen a világon, annál nagyobb ára, minél
értékesebb valami. Ára van a keresztyén életnek is, mégpedig a
legnagyobb ára, mert ez az élet a legmagasabbrendű és legtökéletesebb élet a földön.
1. Ha figyelmesen olvassuk az Újtestamentumot, világosan láthatjuk ezt az igazságot. Voltak olyanok, akik azért nem tudták követni Jézust, mert nem tudták megfizetni az ő követésének az árát.
A sok példa közül csak egyet idézek, a legismertebbet. Egy gazdag ifjú nagyon szeretett volna Jézus tanítványa lenni. De amikor
Jézus azt mondta neki, hogy adja el minden vagyonát, ossza ki a
szegények között, s úgy kövesse őt, akkor a gazdag ifjú megszomorodva eltávozott. Ezt az áldozatot már nem volt képes meghozni Jézusért. (Mt 19,16-32)
Viszont voltak sokan, akik készek voltak megfizetni Jézus követésének árát. Lévi vámszedő, amikor Jézus megszólította, azonnal otthagyta a vámszedő asztalt, Zákeus mindjárt hajlandó volt
négyannyit visszaadni azoknak, akiktől patvarkodással elvett valamit, Pál apostol pedig azt mondja alapigénkben, hogy még az
élete se drága, csakhogy elvégezhesse azt a szolgálatot, amelyet
Jézus reá bízott. Pál tehát még élete árával is szívesen fizetett volna, mint ahogy ezt csakugyan megtette, amikor mártírhalált szenvedett Jézusért. S így volt ez később is, és így van ma is. Vannak
olyan keresztyének, akik semmire sem hajlandók Jézusért és az
evangéliumért, s vannak, akik készek mindent vállalni. De a legtöbben azok vannak, akik a két véglet között mozognak. Ők az átlagkeresztyének. Sajnos, megértő és forró szívű hívő emberek is
állandóan ki vannak téve annak a veszélynek, hogy az első szeretetet elhagyva átlagkeresztyénekké váljanak.
Az átlagkeresztyén szakít időt arra, hogy elmenjen istentiszteletre, de nem minden vasárnap. Az már sok volna. Olvas Bibliát,
de nem minden nap. Az már túlzás volna. Hisz Isten ígéreteiben,
de nem bízza rá magát. Az már bolondság volna. Elismeri bűneit,
de nem tartja szükségesnek, hogy elhagyja őket. Hiszen Isten
úgyis megbocsájt mindent. Helyesli Isten akaratát, de megvalósíthatatlannak tartja a mindennapi életben. Egyszóval az átlagkeresztyén nagyon vigyáz arra, hogy bizonyos határon sose lépjen
túl. Csak odáig megy el odaadásban és áldozatban, amennyit saját
ítélete és érdeke szerint elegendőnek tart. S hogy minél kevesebb
legyen elegendő, arról gondoskodik a mi csalárd emberi szívünk,
amelynek mindig az a célja, hogy minél könnyebben és olcsóbban
ússza meg a dolgokat.
2. De mi a következménye ennek az olcsó keresztyénségnek?
Van egy népi mondás, amely szerint „olcsó húsnak híg a leve”.
Sajnos, ezt kell alkalmaznunk az olcsó keresztyénségre is. Az olcsó keresztyénség gyenge és üres keresztyénség. Nincs benne erő,
és nem teremnek meg benne a lélek gyümölcsei: a szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, szelídség, önmegtartóztatás.
(Gal 5,22) Az olcsó keresztyének folyton panaszkodnak rossz lelkiállapotuk miatt, de nem veszik be az orvosságot, mert azért fizetni kell. Sírnak, hogy nincs a gyülekezetben ébredés, holott ők
azok, akik legmélyebben alusznak.
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3. Megszakítom azonban az olcsó keresztyénség leírását, mert
meg vagyok győződve róla, hogy már eddig is sokakban kiváltotta
a kérdést és tiltakozást: „De kérem, mi azt tanultuk, hogy ingyen
kegyelemből igazulunk meg, Jézus Krisztus váltsága által. (Róm
3,24) Hogyan lehet most azt mondani, hogy fizesd meg az árát?” Ez
a kérdés teljesen jogos, ennek megtárgyalása nélkül nem is fejezhetjük be ezt az igehirdetést. Nagy félreértéseket kell itt tisztázni.
Mindenekelőtt húzzuk alá azt a bibliai igazságot, hogy valóban
ingyen kegyelemből igazulunk meg a Krisztus váltsága által. Ez
az evangélium lényege, amelyet a reformáció fedezett fel újra
számunkra. Ennek a drága kincsnek sohase szabad elhomályosulni előttünk. De tegyük rögtön hozzá, hogy a Krisztus váltsága
több mint megigazulás: újjászületés, új teremtés is. (Róm 8,2930) Ha csak a megigazulásból, azaz a bűnbocsánatból állana a
váltság, akkor tényleg nem volna más dolgunk, minthogy azt elfogadjuk. (Vannak olyan keresztyének, akik szerint az egész keresztyénség tényleg nem más, mint a bűnbocsánat. Aki elfogadta
a bűnbocsánatot, annak tulajdonképpen semmi többet nem kell
tennie, hiszen Jézus mindenért megfizetett a kereszten, s így üdvössége biztosítva van.)
4. Ámde az Ige szerint, amikor valóban Jézus ajándékoz meg
bennünket bűnbocsánattal, akkor azt úgy közli velünk, hogy
ugyanakkor új életet indít el bennünk a Szentlelke által. Itt azonban már többet kell tennünk az elfogadásnál. Itt már nekünk is
részt kell vennünk az Úr munkájában. Az új életben egészen benne kell lennünk nekünk is.
Ennek során válik szükségessé, hogy nekünk is „meg kell fizetnünk az árát”. Mert először is az új élet csak úgy bontakozhat ki
bennünk, ha mi is hajlandók vagyunk mindent kárnak és szemétnek ítélni Krisztusért, miként azt Pál is tette. (Fil 13,7-9) Mennyien vannak akik már itt megakadnak, mert erre nem képesek! Lásd
a gazdag ifjú történetét. Azután az új élet természete is – hogy úgy
mondjam – sok költséggel jár. Az újjászületésben a Krisztus lelkületének kell betöltenie bennünket. A Krisztus lelkülete pedig a
szeretetnek, az áldásnak és áldozatnak a lelkülete. Nagyon jól
mondta valaki, hogy igazán krisztusi életet élni a legnagyobb luxust jelenti. Végül azt is a Krisztusban való élet költségei közé
kell számítanunk, hogy ez a stílusú élet idegen ebben a világban,
ezért mindig kényelmetlenségekkel, hátratételekkel, sőt üldözésekkel jár. Az ún. harmadik világban ma is sok hitvalló keresztyénnek szó szerint az életével kell fizetni Krisztusért.
De hogy a Krisztusban való élet megéri az árát, arról Pál élete
tanúskodik legjobban. Mibe is került neki a keresztyénség? Nagy
rabbi lehetett volna belőle, de karrierjét feláldozta Krisztusért. Sőt
atyai hagyományait, egész zsidóságát is. (S hogy ez mit jelentett,
arra nézve olvassuk csak el a Róm 11-et.) Ugyanakkor elképzelhetetlen szenvedéseket vállalt az evangéliumért. És mit kapott
cserébe? Volt-e valaki aki jobban „megnyerte volna” a Krisztust,
mint ő, aki mindent kárba veszni hagyott érte? Volt-e valaki aki
annyit munkálkodott az anyaszentegyházért, mint Ő? Volt-e aki
több lelki ajándékot kapott mint Ő? Volt-e valaki aki elragadtatott
a harmadik égig?
Te is sokkal többre juthatsz keresztyén életedben, mint eddig.
Csak fizesd meg az árát. Add oda jobban magad az Úrnak.
Szabó Imre ny. ref. lelkipásztor
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Megkezdte pontgyûjtését
a labdarúgó csapat

A tavaszi idény első négy mérkőzésén 5 pontot gyűjtött csapatunk. Ez dicséretes eredmény
még akkor is, ha kilenc is meg lehetett volna.
Dömsöd: Halásztelek 1:1
Dömsöd, 200 néző
Bognár Sándor 11-esből szerezte meg a vezetést, majd a vendégektől két játékost állított ki a
játékvezető. Több százszázalékos helyzetet hagyott ki csapatunk, és a hosszabbításban egy felívelt szabadrúgásból védhetetlen gólt fejelt a halásztelki csatár.
Gyál : Dömsöd 1:1 (1:1)
Csapatunk megszerezhette volna a győzelmet a mérkőzés végén megítélt büntetővel.
Gólszerző: Kévés
Dömsöd : Kakucs 3 :0 (1:0)
Dömsöd, 120 néző, jv: Gáspár (Tóth, Molnár)
Dömsöd: Balázs I. – Reibl Á., Nagy A., Király J., Varga Z. – Bognár S., Kévés S. (Kelemen
A.), Almási A. (Szabó L.), Szabó P. (Papp Z.) – Turcsán T. (Zsolnai Z.), Balogh V.
Edző: Halász Gyula
Gólszerző: Balogh V., Papp Z., Balogh V.
Ilyen nem volt legalább 30 éve, az ifi csapat 6:0-ra nyert. Ez megalapozta a jó hangulatot a felnőtt mérkőzésre is, átterjedt a győzni akarás. Biztos győzelmet aratott csapatunk, de az ellenfélnek is voltak lehetőségei.
Gyömrő : Dömsöd 2:1
Az első vereség remélhetőleg nem okoz jelentős törést csapatunk játékában.
Lapzárta után érkezett:
Április 4-én Dömsöd-Bugyi 3-1 (0-1)

(Varsányi A.)

Szakmai nap az iskolában

Március 3-án délután Tóth Zsuzsanna és
Szádváriné Kiss Mária, a Pest Megyei Kulturális Igazgatóság munkatársai érkeztek a
Dömsödi Általános iskolába.
A családiasan elrendezett osztályteremben
végtelen közvetlenséggel, interaktív módon
tartottak előadást a versmondás illetve az arra
való felkészítés fortélyairól. Szakmailag a
résztvevők több szempontot is megismerhettek a versenyekre való felkészítéssel kapcsolatban a következők szerint: a költemény
megvizsgálása, a szerző gondolatai kapcsán,
és hogy hogyan közvetíti azokat. A versválasztás és a nyelvhasználat helyessége is naTóth Zsuzsanna és Szádváriné Kiss Mária
gyon lényeges, valamint a kifejezőerő, amit
az előadó a közönség felé sugároz. Említést nyert még a szöveghűség és a kiállás.
Tóth Zsuzsanna előadási módjában tökéletesen alkalmazta azokat az elemeket, melyeket leírt
számunkra, gondolok itt a megjelenésre, a szemkontaktusra, a testbeszédre, illetve a tiszta, hangsúlyos beszédre.
Házigazdáink igazán felkészülve várták a vendégeket, akik más településekről is érkeztek.
A terített asztalok mellett szinte észrevétlenül éreztünk rá a versmondás lényegére.
-V.I.-
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XVI. DÖMSÖDI NAPOK
2010. április 30., május 1-2.
2010. április 30. /péntek/

18.00 óra: XVI. 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:
Musica Nostra Női Kórus
Ju és Zsu Társulat
Dömsödi Dezső Lajos A.M.I. tanulói

2010. május 1. /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.
10.00–15.00 óráig Egészségnap
rendezvénysorozat keretében a Sportpálya
területén a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet munkatársai ingyenes egészségügyi
szűrővizsgálatot végeznek:
A szűrővizsgálat kiterjed az alábbi vizsgálatokra:
– csontsűrűség
– vércukorszint
– koleszterin
– vérnyomásmérés
19.00 órától a Petőfi Sándor OMK-ban a
Dömsödért Alapítvány Jótékonysági
Bálja
MŰSOR!
Für kórusa, Szilasi Andrea, Solti János, a
dömsödi Dezső Lajos A.M.I. táncos növendékei
Tombola, Büfé
Belépődíj vacsorával együtt: 2000 Ft
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2010. május 2. /vasárnap/
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.
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Találtam egy képet...
Változások

Egyik beszélgetésünk kapcsán Nagyanyám, tűnődése ütötte meg a fülem: „Mennyit változott ez
a falu az én életemben!” A megállapítás hitelességeképp el kell mondjam, hogy 1925-ben született
Dömsödön, és egész életét ezen a településen élte le.
Bevallom, szerintem sokunknak fel sem tűnik a környezetünkben végbemenő ilyen-olyan változás, mert hamar hozzászokunk, különösképp, ha kényelmünket szolgálja.
Az 1970-es évek közepén ifj. Fábián János nagyon érdekes felvételsort készített községünk
egyes pontjain. Megpróbáltam én is ugyanabból a beállításból lencsevégre kapni ugyanazon pontokat:

Anyák-napi Ajándékműsor
13.00 óra
A Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti
Iskola tanulóinak társastánc-bemutatója
13.30 óra
Williams Cirkusz a Greznár testvérek
előadásában
14.00 óra
a dömsödi Dezső Lajos A.M.I.
társastánc-bemutatója
14.30 óra
Pászti Viki és Ágoston Máté
énekesek műsora
15.00 óra
Anyák-napi műsor az
óvodások előadásában
16.00 óra
Az IRINGÓ Színjátszó Kör műsora

A benzinkút déli (Tass felőli) bejárata. Hűs árnyat adó nyárfák szegélyezik az 51-es
főút mindkét felét. A kép bal oldalán, a villanyoszlop mögött áll Cica néni legendás
lángos- és kolbászsütő bódéja. Gyakorta megálltak a sofőrök ott az út mellett kialakított öbölben, hogy reggelire, ebédre harapjanak valami finom, laktató ételt.

17.20 óra
a dömsödi Dezső Lajos A.M.I.
társastánc-bemutatója
18.00 óra
Ladányi Patrícia, Hoffmann Richárd
énekesek műsora
18.30 óra
Ju és Zsu Társulat műsora
19.00 óra
A Kiskunlacházi Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóinak
társastánc-bemutatója
20.00 óra

Sztárvendég:
BENCSIK TAMARA

Ma már a bódé nincs meg. Helyén gondos kerítés, mely a beljebb épült lakóház kertjét
vigyázza. Az árnyat adó hűs nyárfákat úgy 8-10 éve kivágták. Helyükre pótlás a benzinkút felőli oldalra került. A benzinkút arculata megváltozott. A kor
követelményeinek megfelelően a kiszolgálást már fedett tető alatt végzik a kutasok.
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A Ságvári utca a Béke tér, azaz az orvosi rendelő irányából
fényképezve. Jól látszik, hogy az utca semmiféle burkolattal
nem rendelkezik, magyarán földút. A járda viszont gondosan
elkészített biztonságos gyalogút, a gyalogosok részére.
Baloldalt a háttérben az iskola épülete látható. A háttérben a
Zöllei-féle ház, mintha elzárná az utat, valójában az utca
kanyarulata okozza ezt a hatást.
Az iskolával szemben, a jegenyéken innen Székely doktor úr
házát láthatjuk. Idébb az árnyékot adó épület, háttal az útnak,
a Sasvári-féle ház.

Mára az út már aszfalttal rendelkezik. Az iskola ma is működik,
a gyerekek és szülők nagy örömére. A vele szemben álló (egykor
jobb időket élt) Székely-féle ház imitt-amott omladozik. Bizony
ráférne a tatarozás, hiszen azon kevés épületek közé tartozik,
mely településünk egykori arculatát hordozza magán.
Természetesen az épület mögötti jegenyék, melyek a Rákóczi út
felől szegélyezték a portát, már nincsenek, mint ahogy pótolva
sincsenek. A ház előtt lévő fa megnőtt, elvéve a rálátást az
egykori orvosi rendelőre. Az útnak háttal álló Sasvári-féle ház
megvan, tatarozva, rendben tartva.

A Ságvári utca folytatása, a Rákóczi utcáról.
Az utca ezen szakaszára is érvényes, hogy földes, ám a járda
itt is a gyalogosok számára gondosan folytatódik.
Baloldalt a Zöllei-féle ház.
Háttérben, újonnan épült lakóház, a 70-es évek divatjának
megfelelően. Jobbra a Kató-féle ház, mögötte góréval,
gazdasági épülettel. Az utca jobb és bal oldalán a portákat
faléc kerítések szegélyezik.

Ma a kertekben, utcákon egyre inkább az örökzöldek hódítanak
a lombhullatókkal szemben. Ezen a felvételen is jól látható.
Baloldalt a Zöllei-féle ház, az előtte levő faléc kerítésével
változatlanul őrzi az utca egykori arculatát. Háttérben az
örökzöldek takarása miatt nem látjuk az egykori „új építésű”
lakóházat. Az utca jobb oldalán a faléckerítést már lecserélték,
de a gazdasági épület és a góré megvan.
A Ságvári utca ezen szakasza a tavalyi esztendőben kapott
szilárd aszfaltburkolatot. Baloldalt a járda a gyalogosoknak,
jobb oldalon gondosan kiépített árokrendszer épült.
-V.I.-
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Anya köny vi hí rek
Születtek:

Csécs István – Balogh Andrea
ALÍZ
Kolompár Gusztáv – Lakatos Dóra
KRISZTOFER KEVIN
Csorba István – Bulyáki Krisztina
KRISZTINA HENRIETTA
Selmeczi Zoltán – Kiss Zsuzsanna
ZALÁN HUNOR
Basa Csaba – Szakos Anita
LARA NOA
Kurilla Norbert – Kun Bernadett
AMARILLISZ JÁZMIN

Házasságot kötöttek:

Csók Zoltán Csaba – Tóth Tímea

Elhunytak:

Nyári Istvánné Kiss Julianna
Szücs Gyula
Sebők András
Mizsei Lajos
Horváth Józsefné Balogh Ildikó
Rajna Istvánné Benkő Irén
Várkonyi Ibolya

EBOLTÁS

93 éves
86 éves
59 éves
82 éves
45 éves
80 éves
76 éves

Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét,
hogy a kötelező eboltás április hónapban
lesz. A részletekről a településen kihelyezett
plakátok adnak pontos felvilágosítást!

Állatorvosi ügyelet

2010. április 17-18.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507
2010. április 24-25.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2010. május 1-2.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2010. május 8-9.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367
2010. május 15-16.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366
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Lomtalanítás és zöldjárat

A Bio-Pannónia Kft. 2010 áprilisában és májusában az alábbi időpontokban szervezi meg a
lomtalanítást és a zöldjáratot Dömsöd területén:
05. 17.
hétfő
lomtalanítás
üdülő (Tókert üdülő)
05. 18.
kedd
lomtalanítás
üdülő (Dabi-sz., Felső-sz., Neptun u.)
04. 28.
szerda
zöldjárat
lakosság-üdülő

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

Tel.: +36-24-519-720

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: +36/24-385-342

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe:
2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: április 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: május eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, Budainé Jutka, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, Dulcz Dénes, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Kancsár Péter,
Kővári Zoltán, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss
Judit, Orosz Lajosné, Richter Gyuláné,
dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter,
Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth István,
Varsányi Antal, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

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

HÁZIORVOSI RENDELÉS

I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve.
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103
A helyettesítés rendje: kéthetenkénti váltásban
a II. és III. körzet orvosa, saját rendelőjében.

II. körzet:
Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig
csütörtök: 16.00-17.00 óráig

III. körzet:
Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig
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Dezsõ Lajos AMI hírei képekben

Haladás csoport

Kővári Róza és Kudar Zsolt a körzeti zongorás találkozón

Árvalányhaj csoport

Gézengúz csoport

Nagyon jó hangulatban telt az Iparos bál

A fotókat Csiszár György készítette

