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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
„Egy szóvá s egy érzelemmé
olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesülés”,
A szó „szabadság” vala.”
Petőfi Sándor: A márciusi ifjak (részlet)
Tisztelettel hívjuk és várjuk
Önt és Kedves Családját
2011. március 15-én (kedd)
14,00 órára
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ nagytermébe
az 1848. március 15-i forradalom és
szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülő községi ünnepségre
és az azt követő koszorúzásra
a Petőfi Emlékhelyeken.
Az ünnepséget megnyitja:
Bencze István polgármester

Bazsonyi Arany alkotása megtekinthető a Petőfi Sándor OMK-ban

A K T U Á L I S

Egy település létének, működésének alapja
az adott év költségvetése. Természetesen nálunk is így van ez, ráadásul elfogadott költségvetésünk van. A múlt évben egy pejoratív megjegyzést tettem a 2010-es büdzsénkre, hogy
olyan, mint a „magyar narancs”. Most nem teszek megjegyzést, nem hasonlítom semmihez
sem, csak közlöm a tényt, hogy nem túl rózsás a
helyzetünk. A közel 42 milliós forráshiány csak
papíron létezik, a valóságos működési hiány ennél lényegesen több. Nagyon bizakodom, hogy
az előrevetített önkormányzati konszolidációs
programban mi is sikeresen fogunk pályázni,
egyébként az év utolsó negyedében komoly kifizetési gondjaink lehetnek. Most annak kéne
következnie, hogy mi is – képviselőkkel, intézményvezetőkkel – folyamatosan keressük a
kurtítási lehetőséget. Sajnos, ezen már túl vagyunk. Már tavaly azt írtam, hogy csak komoly

tartalmi sérülésekkel tudnánk forrást elvonni intézményeinktől. Azóta nem lett jobb a helyzet,
így az újabb elvonás fel sem merül bennünk.
Valamennyit – adóemeléssel – kozmetikázni
tudnánk a gondjainkon, de a képviselő-testület
úgy döntött, hogy most nem él ezzel a lehetőséggel. Új beruházást önerő hiánya miatt nem
terveztünk a már előzőleg jelzetteken kívül.
Azért nem annyira lehangoló az életünk, mint
amennyire e néhány mondatból sugárzik. Biztos vagyok abban, hogy a közeljövőben a Kormány olyan az önkormányzatokra vonatkozó
döntéseket fog hozni, amelyek némileg megkönnyítik munkánkat.
Az elmúlt hónapok legtöbbet vitatott témája
az időjárási viszonyok átalakulása volt, annak
következményeinek elemzésével együtt. Nem
Folytatás a következő oldalon.

Ünnepi műsort ad:
Jarosiné Szabó Ilona és Bak Gáborné
felkészítésével
a Gróf Széchenyi István Általános
Iskola alsó tagozata
Ünnepi megemlékezést tart:
Szabó Andrea önkormányzati képviselő
Közreműködnek:
a koszorúzási helyeken a Dezső Lajos
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény növendékei
Koszorúzás a Petőfi Emlékhelyeken:
Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
Petőfi-ház
Petőfi tér
Petőfi-fa
Petőfi Emlékmúzeum
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Folytatás az előző oldalról.

mondok újat azzal a megállapítással, hogy az
utóbbi évben soha nem látott csapadékmennyiség alakította át életünket, és teremtett olyan
helyzetet, amelynek kezelésére országszerte
nem készültek fel az illetékesek, és őszintén
megvallva, mi sem számítottunk olyan körülményekre, amelyek ekkora gondot fognak
okozni. Már közel öt évvel ezelőtt – nem sokkal
a megválasztásom után – azt mondtam, hogy
egyik legfontosabb feladatunknak tartom Dömsöd csapadékvíz-elvezetésének megtervezését
és fokozatos kiépítését. Pedig akkor még inkább
a szárazságtól szenvedtünk, és jele sem volt a
rengeteg „égi áldásnak”. Láthatjuk, a szakértő
tanácsadóim aggodalma jogos volt. A mezőgazdasági szakemberek ma is azt mondják, hogy
nagyon jó a sok eső, mert a talaj vízháztartása
most fog egyenesbe kerülni. Ez így igaz, de a
pozitív hatás mellett nekünk ennek a folyamatnak minden hátrányával együtt kell élnünk, és
káros hatásait – lehetőségeink szerint – tompítanunk kell. A magas talajvízszint és a belvíz elvezetésének megoldatlansága miatt településünknek mélyebben fekvő részein bizony komoly
gondot okoz ez a tény az ott lakók számára és az
önkormányzatnak is. Az üdülőterületen visszavisszatérő probléma után (itt vannak megközelíthetetlen ingatlanok is) most belterületi részeket is veszélyeztet a víz. A talajszint alatti építmények – pincék, vízóra aknák stb. – vízben állnak, bosszúságot és anyagi kárt okozva a tulajdonosaiknak. A nem szilárd burkolatú utcák felszíne a szokásosnál is jobban felázott,
lehetetlenné téve a normális közlekedés legelemibb követelményeit is. Nagyon sokan kérik
segítségünket helyzetük könnyítésére, de sajnos
igazán hatékony intézkedést nem tudunk tenni,
mert több évtizedes lemaradást nem lehet egy
tollvonással semmissé tenni. Mint már írtam róla, karácsony előtt másodfokú védelmi készültséget rendeltem el, amellyel párhuzamosan néhány utcában megkezdtük az árokrendszer működőképessé tételét. Némi segítséget jelent,
hogy félmillió forint céltámogatást kaptunk a
Csepel-szigeti Önkormányzati Társulástól, ez

viszont csak csepp a tengerben. A valóban megnyugtató, végleges megoldás kialakításához
több százmillió forint kellene (talán milliárd is).
Ez az évtized kiemelkedő feladata kell hogy legyen. Tudom, senkit nem vigasztal – engem
sem – hogy az ország szinte összes települése
hasonló gondokkal küszködik. Mindenkinek a
saját problémája, a saját utcája, ingatlana a legfontosabb. Ez így is helyes, de kérek minden
érintettet, hogy több türelemmel legyenek irányunkban, mert nem a megértés hiánya miatt
nem segítünk, hanem a korlátozott lehetőségünk okán.
Túl vagyunk az ez évi Falugyűlésen. Gyér érdeklődés mellett, „szűk családi körben” a szokásos témák kerültek napirendre. Ott is elmondtam, hogy remélem, nem az érdektelenség, a
közömbösség tartotta otthon a dömsödi polgárokat, hanem az, hogy a választók akaratának
megfelelően vezetjük településünket és elégedettek munkánkkal. A hozzászólásokból kiderült, hogy továbbra is megoldatlan a közbiztonság néhány szelete. Számos utcánk járhatósága
vagy járhatatlansága is azonnali beavatkozást
igényelne. A kérések teljesítéséhez olyan pénzeszköz kellene, amely nem áll rendelkezésünkre, de olyanok is elhangzottak, amelyeknek teljesítésére nincs kompetenciánk. A Magyar Közút illetékessége az 51-es út északi bevezető szakaszának szalagkorláttal való ellátása, de az ő
hatáskörük a kenyérbolt előtti csomópont végleges rendezése is. Levélben kérem a felvetett
problémák orvoslását. Jelezni fogjuk a TIGÁZ
felé azt a lakossági észrevételt is, hogy egyre
több problémát okoz a gáz fűtőértékének, minőségének visszaesése.
Immár a negyedik Vállalkozói Fórumra is sor
került. Jóleső érzéssel írom, hogy élénk érdeklődés mellett. Az előző fórumokhoz viszonyítva
más helyszínen, az Ipartestület székházában.
Annak az együttműködési szerződésnek a keretében született meg ez a rendezvény, amelyet
nem régen írtunk alá Tóth Sándor elnök úrral.
Az előzetesen jelzett tájékoztató mellett, amely
önkormányzatunk napi, aktuális gondjait vesézte ki, érdekes színfolt volt Fekete Miklós építész
előadása a Petőfi Szülői Ház felújításának fo-

Kérem, hogy ADÓJA 1%-át ajánlja a
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Az ide érkezõ felajánlásokat olyan célokra
fordítjuk majd, amelyeket az önkormányzat
költségvetésébõl nem tud támogatni.
Adós zám: 1866845 6-1 -13

Megtisztelõ segítségüket ezúton is köszönjük.

lyamatáról. A Munkaügyi Hivatal vendég előadóinak – Schwarcz Gáspár igazgató úrnak és
munkatársának – igazán hasznos prezentációja
volt az, amely olyan gondolatokat ébreszthetett
a jelenlévőkben, amelynek hozadékából majd
csak később fogunk profitálni. Ott is elmondtam, hogy ha csak egy munkanélküli foglalkoztatására is sor kerül az elhangzott előadások hatására, akkor már megérte meghívni az előadókat. Az est során megerősítettem azt a szándékunkat, hogy feladataink ellátására elsősorban
helyi vállalkozók bevonását tervezzük. A kötetlen beszélgetés közben szenvedélyes vita alakult ki a dömsödi kereskedelem, kereskedők
helyzetéről. Ez egy olyan téma, amelynek kezeléséhez nagyon sok szempontot figyelembe kell
venni. Mindenki számára megnyugtató, elfogadható választ én sem tudtam adni az ezzel
kapcsolatos felvetésekre.
A február a bálok, a rendezvények hónapja
nálunk is. Csaknem két évtized után nem Tóthné
Porvay Zsuzsa nevéhez és osztályához fűződik a
Valentin-bál. Magam is kíváncsian vártam
Pethesné Nyári Kati és a 6. b osztály produktumára. Úgy gondolom, a jelenlévők nevében is
kijelenthetem, hogy kiválóan teljesítettek. Gratulálok mindenkinek, természetesen a szülőknek
is. Az iskola farsangi báljaiból ebben az évben
csak az alsósokét tudtam megnézni. Feltűnt,
hogy ha lehet, a pedagógusok és diákok még tovább színesítették a jelmez-ötletek kavalkádját.
Első ízben került megrendezésre a Katona Antal
Utánpótlás Labdarúgó Emléktorna a sportcsarnokban. Köszönöm a rendezőknek, a játékosoknak a megemlékezést, a névadóhoz méltó sportszerű, magas színvonalú összecsapásokat! Szintén először rendezték meg a könyvtár dolgozói
Markóné Zöldág Ági vezetésével a „Családi délutánt”. A zsúfolásig megtelt OMK minden résztvevője nagyon jól szórakozott a sportbemutatókon és a vetélkedőn. Sok ilyen délutánra lenne
szükségünk, hogy ismét megtaláljuk egymást, a
közös kikapcsolódás varázsát!
Befejezésül ismét kérem Önöket, hogy adójuk egy százalékát ajánlják a Dömsödért Alapítvány részére. Adószám: 18668456-1-13
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
Március 23-án szerdán
14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ
képviselő asszony tart
fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. FEBRUÁR

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. február 15-én megtartott alakuló ülésén az alábbi napirendeket
tárgyalta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester (4. napirendi pontnál érkezett),
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán
Ignác, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
18/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzat és intézményei 2010.
évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 19.) rendelet módosítása
4./ Az önkormányzat és intézményei 2011.
évi költségvetése
5./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
6./ A Községi Vízmű vezetői állására pályázat kiírása
7./ A körjegyzőségi megállapodás, valamint
az intézményfenntartó társulások társulási megállapodásának módosításai
8./ A Dömsöd Nagytemplomi Református
Egyházközség Lelkészi Hivatala támogatási kérelme
9./ A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckevei Székhelyű Polgári Védelmi
Kirendeltség támogatási kérelme
10./ „Elővárosi vasútvonalak megállóhelyei
megközelítésének fejlesztése, ráhordás feltételeinek javítása: P+R, B+R parkolók, buszfordulók építése” pályázat
11./ Egyebek
11.1 A Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme
11.2 A 141/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat és a 146/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat
módosítása
Zárt ülésen:
12./ Személyi ügy
13./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
19/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
20/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Az önkormányzat és intézményei 2010.
évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 19.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2011. (II. 17.)
rendelete az önkormányzat és intézményei
2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II. 19.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. február 17. napján.
A rendelet hatályos: 2011. február 17. napjától.
4. Az önkormányzat és intézményei 2011.
évi költségvetése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/2011. (II. 17.)
rendelete az önkormányzat és intézményei
2011. évi költségvetéséről
A rendelet kihirdetve: 2011. február 17. napján.
A rendelet hatályos: 2011. február 17. napjától.
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Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési
a./ Bevételeinek főösszegét 920.339.000 Ft-ban
b./ Kiadásainak
módosított
főösszegét
920.339.000 Ft-ban
c./ Bevételeken belül hiányát 41.624.000 Ft-ban
d./ Kiadásokon belül általános tartalékát
2.500.000 Ft-ban
állapította meg.
5. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2011. (II. 17.)
rendelete a köztisztaságról és a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
A rendelet kihirdetve: 2011. február 17. napján.
A rendelet hatályos: 2011. február 17. napjától.
6. A Községi Vízmű vezetői állására pályázat kiírása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal
elutasította a következő határozatot:
23/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Vízmű intézményvezetői állásának (vízművezető) betöltésére pályázatban a vezetői megbízás időtartamaként
határozatlan időt kíván megjelölni.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
24/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Vízmű intézményvezetői állásának (vízművezető) betöltésére kiírandó pályázatban a vezetői megbízás időtartamaként 5 év határozott időt kíván megjelölni.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
25/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

4
viselő-testülete a Községi Vízmű intézményvezetői állásának (vízművezető) betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:
A betöltendő munkakör: Községi Vízmű
intézményvezető – vízművezető (magasabb vezető)
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idő
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott idő
A munkavégzés helye: 2344 Dömsöd,
Ságvári u. 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Ivóvízellátás biztosítása és hibaelhárítás
megszervezése, szolgáltatási díjak számlázása
és beszedése, az intézményhez tartozó közalkalmazottak felett munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z)
77/1993. (V. 12.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú végzettség a 21/2002. (IV. 25.)
KöViM rendeletben előírtak szerint (vízellátási és csatornázási (települési vízgazdálkodási)
üzemmérnök, vízellátási, csatornázási szakirányú építőmérnök),
– szakirányú szakmai gyakorlat,
– legalább 2 év szakirányú szakmai tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy
letelepedett személy.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
szakmai önéletrajz (amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is); az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. március 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Bencze István polgármester nyújt, a
06-24-523-121-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: D-1258/2011., vala-
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mint a munkakör megnevezését: Dömsöd Vízművezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról azok előzetes bizottsági véleményezését követően a képviselő-testület a
bizottság írásos véleményének elkészültét követő első ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2011. április 20.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

lásnak átadott pénzeszközként könyveli, és havonta a tárgyhó első napjáig adja át Dömsöd
Önkormányzatának. A pénzeszköz-átadást Apaj
Önkormányzata a költségvetési számláját vezető pénzintézethez benyújtott beszedési megbízás útján teljesíti.”
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2011. március 1.

7. A körjegyzőségi megállapodás, valamint
az intézményfenntartó társulások társulási
megállapodásának módosításai
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

26/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apaj községgel 2007. november 29-én megkötött „Megállapodás körjegyzőség létrehozásáról” 2011. március 1-jei
hatállyal történő módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá.
A körjegyzőségi megállapodás 5.) pontja a
következő francia bekezdéssel bővül:
„A települések megállapodnak abban, hogy a
fentiek alapján Apaj Község Önkormányzata által a körjegyzőség működéséhez fizetendő hozzájárulást Apaj Község havonta a tárgyhó első
napjáig köteles megfizetni. A települések megállapodnak abban, hogy a fizetési kötelezettséget Apaj Község Önkormányzata a költségvetési számláját vezető pénzintézethez benyújtott
beszedési megbízás útján teljesíti.”
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2011. március 1.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
27/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apaj községgel 2008. augusztus 1-én megkötött Dömsöd – Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 2011. március
1-jei hatállyal történő módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá.
A társulási megállapodás 10.6.) pontja a következők szerint módosul:
„10.6. A közös fenntartású intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadásokat – melyek
Dömsöd Önkormányzat által igényelt normatív
központi támogatásból nem fedezhetők – Apaj
Önkormányzata saját költségvetésében a társu-

28/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apaj községgel 2008. augusztus 27-én megkötött Dömsöd – Apaj Általános Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának 2011. március 1-jei hatállyal történő módosítását az alábbi
tartalommal hagyja jóvá.
A társulási megállapodás 10.6.) pontja a következők szerint módosul:
„10.6. A közös fenntartású intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadásokat – melyek
Dömsöd Önkormányzat által igényelt normatív
központi támogatásból nem fedezhetők – Apaj
Önkormányzata saját költségvetésében a társulásnak átadott pénzeszközként könyveli, és havonta a tárgyhó első napjáig adja át Dömsöd
Önkormányzatának. A pénzeszköz-átadást Apaj
Önkormányzata a költségvetési számláját vezető pénzintézethez benyújtott beszedési megbízás útján teljesíti.”
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2011. március 1.
8. A Dömsöd Nagytemplomi Református
Egyházközség Lelkészi Hivatala támogatási
kérelme
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
29/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagytemplomi Református Egyházközségnek a nagytemplom
külső felújítására és környezetének rendbetételére elnyert pályázatuk megvalósításával kapcsolatos kérelmével kapcsolatban kijelenti,
hogy a pályázat finanszírozásához szükséges hitel és hitelintézet kiválasztása céljából segítséget nyújt pénzintézeti ajánlatok kéréséhez.
A képviselő-testület kijelenti, hogy ha a beruházás megvalósításhoz szükséges hitel biztosí-
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tékaként kezességvállalást kötnek ki, az önkormányzat kezességet vállal.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
9. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckevei Székhelyű Polgári Védelmi
Kirendeltség támogatási kérelme
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
30/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat jelenlegi
pénzügyi helyzetében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ráckeve Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség részére a 2011. évi
költségvetés forráshiányának nagysága miatt jelenleg nem tud támogatást biztosítani.
A képviselő-testület az év folyamán, amenynyiben az önkormányzat kintlévőségei csökkennek vagy a forráshiány más okból csökken, a támogatás kérdését újra megvizsgálja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
31/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat jelenlegi
pénzügyi helyzetében a Ráckevei Önkéntes
Tűzoltóság részére a 2011. évi költségvetés forráshiányának nagysága miatt jelenleg nem tud
támogatást biztosítani.
A képviselő-testület az év folyamán, amenynyiben az önkormányzat kintlévőségei csökkennek vagy a forráshiány más okból csökken, a támogatás kérdését újra megvizsgálja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
10. „Elővárosi vasútvonalak megállóhelyei
megközelítésének fejlesztése, ráhordás feltételeinek javítása: P+R, B+R parkolók, buszfordulók építése” pályázat
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
32/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. a
KÖZOP 5.3.0-08-2009-0001 számú pályázata
keretében, a pályázat támogatása esetén a Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén lévő
0467/22 hrsz-ú ingatlanra tervezett 80 db P+R
parkolót és 20 db kerékpártárolót, buszfordulót
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és 2 db buszöblöt, valamint járdát, térvilágítást a
létesítmények megépülését követően kezelésébe átveszi, ha a létesítmények megépüléséig a
Dömsöd és Apaj települések között lévő 52305
és 52306 számú közút felújításra kerül.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Kikelet

Fotó: Fábián Ilona

11. Egyebek
11.1 A Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme
A képviselő-testület az előterjesztést a 9. napirendi ponttal együttesen tárgyalta.
11.2 A 141/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat és a 146/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat
módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
33/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2010. (X. 13.) Kt. számú
határozatát akként módosítja, hogy Bencze István polgármester illetményét 2010. október 3tól állapítja meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
34/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2010. (X. 13.) Kt. számú
határozatát akként módosítja, hogy Varsányi
Antal polgármester tiszteletdíját 2010. október
3-tól állapítja meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2011. március 23.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a 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

Üdvözlet a tavasznak
Tombolnak a madarak.
Hiába is süvít a szél,
a kis rigó visszabeszél.
Olvadnak a jégcsapok
ettől vidámabb vagyok
és az áldott napsütésben
kutyánk hancúroz a réten.
Éled már a kikelet,
bár még érezni telet.
Eltűnt a jégtakaró
már horgászni volna jó!
Albert Mária

Sok szeretettel köszöntjük
édesanyánkat

Pi n c z e l G á bo r n é t
9 0 . sz ü le t é sn a pj a
alk alm ából !

Gyermekei,
unokái,
dédunokái
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Szerv ez etfejle sztés a Po lgár mester i Hiv ata lnál

Ígéretünkhöz híven ezúton folytatjuk az előző
számban
megkezdett
szervezetfejlesztésünkről
szóló összefoglaló tájékoztatónkat. Mint azt már leírtuk, a szervezetfejlesztési projekt egy komplett fejlesztési program, mely érinti a Polgármesteri Hivatal szervezeti kapcsolatait, szolgáltatási rendszerének fejlesztését, valamint egyes szakmai területek folyamattámogatását korszerű informatikai eszközökkel.
A projektünk következő állomása 2010. május 18-19-én egy kommunikációs – együttműködési tréning volt, amely a szervezeten belüli és szervezetek közötti együttműködést volt hivatva erősíteni.
A kétnapos munka lehetőséget adott a Polgármesteri Hivatal munkatársai számára a hivatalhoz kapcsolódó különböző szervezetekkel / intézményekkel történő együttműködés és az ehhez szükséges képességek és
készségek erősítésére, fejlesztésére.
Különös hangsúlyt helyeztünk a kommunikációs gyakorlatokra, konfliktusok kezelésének megoldási módjaira.
Fontos cél volt, hogy a jelenlévők erősítsék a csapatban jelenlévő képességeket és együttesen tárják fel a fejlesztendő területeket, illetve fejlesszék az együttműködési és kommunikációs képességeiket.

A kétnapos tréningen mindenki lelkiismeretesen részt vett, és a gyakorlatok, feladatok megoldásakor sokat tanultunk egymásról, önmagunkról.
Ebben a gyakorlatrészben a szituációs feladatok végrehajtása során volt
alkalmunk fejleszteni a konfliktuskezelésre, illetve annak feloldására
szolgáló technikákat.

2010. június 01-jén teljesítményértékelési képzést tartottunk a Polgármesteri Hivatal vezetői és az intézményvezetők részvételével.
A teljesítményértékelési rendszer (TÉR) a Hivatal és az egyén
céljainak összhangját teremti
meg. A rendszer lehetővé teszi,
hogy a képviselő-testület által a
hivatal részére kitűzött kiemelt
célok megjelenjenek az egyéni
célkitűzésekben, teljesítménykövetelményekben, és ezek teljesítését objektíven mérhetővé teszi.
A teljesítményértékelési rendszer – a hozzá kapcsolódó kompenzáció, illetve fejlesztések révén – lehetővé teszi a teljesítmények növelését is, és jelentősen
javíthatja a vezetők és beosztottak
teljesítménnyel kapcsolatos kommunikációját.
A TÉR rendszer bevezetéséhez, sikeres végrehajtásához nyújtott segítséget ez a képzés. A szakképzett tréner irányítása alatt a gyakorlati feladatokon kívül az elméleti tudásunkat is gyarapítottuk annak érdekében,
hogy a teljesítményértékelés valóban jól alkalmazhatóvá és a hivatal működését segítővé váljon.

Civil szervezetekkel és a vállalkozókkal való együttműködés erősítése
Szervezetünk fejlesztése kapcsán nagy hangsúlyt fektettünk a civil
szervezetekkel és a vállalkozói szférával való együttműködés erősítésére.
Igyekeztünk bevonni a munkába minden erre nyitott érdeklődőt.
Az együttműködésünk javítása céljából a település vállalkozóival és civil szervezetek képviselőivel tartottunk több közös fórumot. Ezeken a
megbeszéléseken döntöttünk különböző munkacsoportok létrehozásáról.
A munkacsoportok feladatai közé tartozott, hogy meghatározták a célokat
a közös együttműködés még hatékonyabbá tétele érdekében és elkészítsék javaslataikat. A munkacsoportok által kidolgozásra került anyagok
ezután megbeszélésre és feldolgozásra kerültek a megtartott fórumokon.
A közös munkára és a fórumok megtartására 2010. március 24. és 2010.
október 14. között került sor.
Külön köszönet illeti meg a Dömsödi Ipartestületet, hiszen az aktív
részvétel mellett nemegyszer a helyszínt is biztosította a fórumok, illetve
a munkaértekezletek, workshopok számára.
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Korszerű informatikai program beszerzése
A szervezetfejlesztési projekt egyik fő szempontja a szervezésiműködési struktúra átfogó fejlesztése az önkormányzat Gazdasági
Programjában elfogadott fő célok elérése érdekében.
A Gazdasági Iroda pénzügyi csoportja ezidáig több egymástól elkülönült, egymással nem kompatibilis informatikai alkalmazást használt, de a projekt keretében egy komplex gazdasági ügyviteli szoftver
beszerzésére nyílt lehetőségünk, melynek használata az alábbi fejlesztési részterületekre hat:
– a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében;

– a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása;

– új költségvetési és végrehajtási technikák alkalmazása.

Az új szoftver részét képezi többek között a
– Főkönyvi könyvelési program, – Pénzügyi és ÁFA nyilvántartó
program, – Kötelezettségvállalás nyilvántartó program, – Rendelés
és szerződés nyilvántartó program, – Tárgyi eszköz nyilvántartó program, – Ingatlan kataszter nyilvántartó program, – Likviditás menedzselő program, – Leltárkezelő (vonalkódos is) program, – Anyag- és
kis értékű eszköznyilvántartó program, – Költségvetés-tervező program, – Lakbér nyilvántartó program, – Lakástörlesztés-nyilvántartó
program, – Munkáltató kölcsön nyilvántartó program, – Élelmezés és
ebédjegy nyilvántartó modul.
Véleményünk szerint a projekt abszolút sikerét érinti, hogy a munka hatékonyságának növelése érdekében sikerült egy új, komplex informatikai megoldás alkalmazását lehetővé tennünk.

„Az önkormányzat által szervezett szervezetfejlesztési tréningen
igyekeztem aktívan részt venni. Az eddigi elméleti és gyakorlati ismereteim felfrissítése mellett számos új technikát ismerhettem meg, melyek közül úgy érzem, hogy sok mindent tudok hasznosítani.
Többek között tanulságos volt ott is a feladatok delegálásának igénye, módja, technikái, melyet én magam is terveztem megvalósítani,
és a kezdő lépéseket meg is tettem már az éves munkatervek készítése
során a reszortfeladatok elosztásakor. Igyekszem a tréningeken tanultak segítségével az e témakörökben szerzett ismereteimet bővíteni,
hogy még hatékonyabban végezhessem a vezetői munkám során az
egyének és csoportok irányítását.
Új oldalunkról is megismerhettük egymást ebben a rohanó világban: a polgármesteri hivatalok dolgozói, a civil és vállalkozói szféra
egyes képviselői és intézményvezetők. A tréningek során különböző
csapatokban az együttműködés több formáját, az egymás segítésének
technikáit is gyakorolhattuk, melyet nagyon fontosnak tartottam eddig is a vezetői munkám során. Jól éreztem magam! Ezúton is köszönöm a szervezők, előadók és koordinátorok munkáját!”
Orosz Lajosné
óvodavezető
„Részt vettem az összes képzésen, amely az intézményvezetőket
érintette. Számomra azért volt jelentősége a képzéseknek, mert új
irányból közelítették meg az irányítás, szervezetfejlesztés fogalmát,
így másképpen tekintek saját szervezetemre, környezetemre. Toleránsabb lettem a szervezetemben működő folyamatokkal és a környezetemben lezajló változásokkal szemben.”
Köntös Ágnes
Alapfokú Művészeti Iskola igazgató

A tanulási folyamat természetesen itt nem állhat meg, hiszen a
megkezdett munkát folytatni kell, és elkötelezettek vagyunk arra,
hogy kitartó munkával, tanulással a jövőbeni kihívásoknak, elvárásoknak is meg tudjunk felelni.

„És ahogy mi éltük meg a szervezetfejlesztést…
A szervezetfejlesztés, mint olyan, a nagy többség számára ismeretlen fogalom volt. „Hiszen a mi szervezetünk egy régóta jól működő
csapatmunka.” Azonban a különböző szempontú beszélgetések és
rendezvények alkalmával egyre inkább kitűnt, hogy még a jól működő
szervezetekben is vannak olyan pontok, amelyek rászorulnak némi
változtatásra. Természetesen a cél, hogy minél jobban és hatékonyabban tudjunk együttműködni a szervezeten belül és kívül – az intézményvezetőkkel, a vállalkozókkal, és nem utolsósorban a civilekkel.
Többen már az első tréningek alkalmával szerettek volna látni eredményeket.
De mint tudjuk, a változás egy hosszú folyamat, melyet mindig érdemes megvitatni, mérlegelni, hogy milyen erőfeszítéssel jár. Miként könnyíti meg a feladatainkat, és hogyan tudjuk azt elfogadtatni
munkatársainkkal. Az emberek nagy többsége nehezen fogadja el a
változásokat, és az első reakció az újjal szemben való ellenállás.
Azonban, ahogy az első sikerek, eredmények megmutatkoznak, már
elmúlik az ellenállás, és mindenki igyekszik a maga területén arra
törekedni, hogy még eredményesebb legyen. Ez nálunk sem történt
másképp, hiszen az Önkormányzat ettől az évtől a Pénzügyi Csoportnál beindított egy új integrált programot, mely még sok erőfeszítést igényel, de a jövőben nagyban megkönnyíti majd a kollegák
munkáját. Továbbá büszkén mondhatjuk, hogy az Önkormányzat és
a Vállalkozók közötti kapcsolatok is pozitív fejlődési tendenciát mutatnak. Ezek a változások bizonyára a külső szemlélők számára parányinak tűnnek, de minden apró változás a Község, a Dömsödön
élő emberek érdekében történik. Bízom benne, hogy a Szervezetfejlesztés hatására a jövőben további sikereinkről is beszámolhatunk.”

Ispánné Gergely Szilvia
PMH projektszervező

Csiszárné Stefanovics Kinga
PMH pénzügyi előadó

Az ügyviteli szoftver egyes moduljai intézményeinknél is működhetnek, és a már meglévő informatikai hálózat kihasználásával biztonságos módon képesek a hivatalban működtetett központi rendszerrel való kapcsolatra.
Az informatikai rendszer természetesen nem működhet hatékonyan és naprakészen anélkül, hogy a kollégáink ne töltenék fel adattartalommal. Ez a munka jelentős többletterhet jelent számukra, hiszen a betanulási folyamat mellett a törzsadattár naprakésszé tétele és
élesbe állítása hatalmas háttérmunkát igényel.
Úgy érzem, a hivatal dolgozói elkötelezettek a munkájukat segítő
hatékony rendszerek megismerésére, és nyitottak minden új technika
felé.
Végezetül szeretném megköszönni minden kedves kollégámnak,
koordinátornak, előadónak, a Creanova Kft. és Narus Kft. munkatársainak, szervezőtársaimnak, minden résztvevőnek, hogy együttesen
tartalommal tölthettük fel ezt a projektet. Úgy érzem, sokat tanultunk
belőle, önmagunkról, kollégáinkról, partnereinkről, a körülöttünk lezajló eseményekről.
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Egy megvalósítás tapasztalatai

Beszélgetés Fekete Miklóssal, a GRAFORM F.2 Tervező és Szolgáltató Kft. (Dömsöd) építészével
a Petőfi szülei házának kivitelezési munkáiról

Vass Ilona: – Mivel foglalkozik az építész iroda?
Fekete Miklós: – A cég dömsödi székhelyű, de az építész irodánk a ráckevei telephelyen működik.
Fő profilként épületek építészeti tervezésével, építések műszaki vezetésével, műszaki ellenőrzésével, ingatlanok közvetítésével-értékbecslésével
foglalkozunk. A kft. 6 éve, de én már hosszabb ideje dolgozom elsősorban
a körzetben, de az ország egyéb területein is. Felkérések alapján lakóépületek, intézmények, ipari-kereskedelmi, mezőgazdasági létesítmények
megvalósításában veszünk részt.
– Mi volt Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete megkeresésének célja Petőfi Sándor szüleinek dömsödi házával kapcsolatban?
– Nagyszerű döntést hozott a képviselő-testület az épület felújítására,
és én örömmel fogadtam el a felkérését, hogy tervezzem meg. A cél az
épület állagának megóvása, felújítása – tekintettel az emlékhely jellegére
– és annak hasznosítása volt. Ennek megfelelően egy olyan közösségi tér
(terek) kialakításában gondolkodtam, ahol egész évben lehetőség van különböző kulturális rendezvények (kiállítások, bemutatók, előadások)
megrendezésére, azonkívül pedig kézműves foglalkozások megtartására
vagy egyéb (népi) hagyományőrző programok lebonyolítására.
Ezeket szem előtt tartva három akciós teret terveztem. Az egyik az épületen belüli tér (amelyben időszaki képzőművészeti kiállítások rendezhetők), egy külső fedett tér (ahol kézműves foglalkozások, kisebb rendezvények megtartására nyílik lehetőség), valamint a donga boltozatú pince
(ahol kisebb léptékű állandó vagy időszaki kiállítások rendezhetők be).

legyenek lehetőleg minél több szempontból. Körbejártam a Kiskunságban Petőfi előfordulási helyeit, megismerve azt a környezetet, ahol a költő
és szülei laktak, dolgoztak, éltek Kisköröstől Szalkszentmártonig. Lehetőleg minden velük kapcsolatos információt próbáltam begyűjteni. Volt
ahol kellő mennyiségű adathoz jutottam, de akadt olyan hely, ahol kevésbé volt lehetőség a költő emlékét megjeleníteni.
A dömsödi könyvtárban kerestem a helyi szakirodalomban adatokat az
épületről, de sajnos minimális információhoz jutottam. Nagy segítséget
kaptam a ráckevei Árpád Múzeumtól, ahol az épületről eredeti fényképek
és feljegyzések, tanulmányok segítették a munkámat. Itt jutottam olyan
ismereti anyagokhoz, amelyek nem csak dömsödi vonatkozásúak voltak,
hanem a tájegység népi építészeti kultúráját is felfedték. Ezúton is köszönöm a segítséget.

Nyilvántartási térkép 1895-ből

Tervezett alaprajz távlati képe
Több szempont is motivált a megvalósítás érdekében. Ezek közül leginkább az, hogy Dömsöd egyik legfontosabb Petőfi-emlékhelye – amelyet egy a homlokzati falra erősített emléktábla is jelez – végre a község
életében helyére kerüljön és méltó bánásmódban részesüljön. A másik,
személyes szempont, hogy amikor Dömsödre kerültem, néhány hónapig
ebben a házban laktam. A budai várból… egy Petőfi-emlékhelyre. Úgy
látszik, vonzottak a műemlékek. A jelenlegi kivitelezés megkezdése előtt
még felleltem olyan beépített bútorelemeket, amiket még akkoriban csináltam. Ez persze most megszüntetésre került.
Abban az időben már egyre jobban csökkent az épület fontossága, és
nem tulajdonítottak fontosabb jelentőséget megőrzésére. Kevésbé figyeltek állapotára, és karbantartatlanság miatt a ház Tóth J. u. felőli oldala
össze is omlott.
Hosszú évek során egy része azonban mégis fennmaradt, mert mindenki tudta, hogy az épület fontos szerepet tölt be a település életében.
– Milyen szempontok alapján készült a terv?
– A terv készítését megelőzően előtanulmányokat, kutatómunkát végeztem annak érdekében, hogy az általam tervezett kialakítások védhetők

Az ingatlan a település központjában, a mai Petőfi S. út és a Tóth J. u.
sarkán található. Korábban a telek jóval nagyobb volt, amelyen egy utcai
határon álló, tompaszögben megtörő ház állt. Az ingatlan előfordulása településszerkezetileg nem volt szokványos. Számomra az egyik legfontosabb érdekesség, hogy az elkészült nyilvántartási térkép szerint a szülői
ház közvetlen környezetében, de az egész településen nincsen még egy
olyan porta, ahol ilyen vagy hasonló megjelenésű építmény állt volna. A
községben csak négyzetes, téglalap alakú épületeket építettek, szögben
megtörő alaprajzi kialakítás nem fordult elő sehol. Az épület aránya is eltér kissé a szokásostól. Ez a különlegesség is az épület jelentőségét erősíti,
hogy évszázadokon át kellő alázattal, vigyázva óvták a helyiek az emlékhelyet. Szándékomban állt, hogy a felújítás során a lehetőségekhez képest
közelítsünk az 1900-as évek előtti épület feltételezhető megjelenéséhez,
felhasználva azokat a népi építészeti elemeket, amelyekre az egyszerűség
és a közvetlenség jellemző. El kívántam hagyni azokat az áldíszítő homlokzati részleteket, amelyek ezen az épületen idegenek, és amelyeket az
előző korszakok aggattak rá nem tiszteletlenségből. A meglévő és az új
szerkezetek vonatkozásában pedig meg kívántam fogalmazni a múltat és
jelent, valamint ezek kapcsolatát, viszonyát.
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– Az előtanulmányok alapján összeállított koncepcióterv, illetve részletekig kidolgozott engedélyezési terv előzte meg a kivitelezést. Mi a véleménye a kivitelezésről?
– A polgármesteri hivatal felkért, hogy folyamatosan kísérjem figyelemmel a kivitelezői munkát, elősegítve a terv szerinti elképzelések megvalósítását. Minden munkába indulásom előtt, vagy ha sürgős egyeztetésre volt szükség, munkámat félbeszakítva is izgatottan mentem az építés
helyszínére, örülve az újabb elkészült szerkezetnek, és annak, hogy napról
napra, lépésről lépésre teljesedik ki az addig csak virtuálisan elképzelt valóság.
A 2010 júniusában elkezdődött kivitelezés akadálymentesen zajlott. A
fővállalkozó ELMARK 2001. Kft. munkatársai nagyon készségesen álltak mind az építtető, mind a tervező és a beszállítók rendelkezésére. Jó
összhang volt a megvalósításban résztvevők között. Nagy segítség volt a
munkálatok elvégzésében a közhasznú dolgozók jelenléte, akik nem csak
segéd-, hanem szakmunkát is végeztek. Gyivi János segítőkészen ajánlotta fel és végezte el a szükséges gépi munkákat, Poromb Péter vállalkozó
pedig biztosította az utcai térburkolat kialakításához szükséges kockakő
építőanyagot. Jó volt megtapasztalni – ami az építőiparban általában nem
jellemző – hogy a végső célt szem előtt tartva pozitív hozzáállással, kompromisszumkészséggel jó ütemben lehetett haladni az építéssel, és még a
pályázattal kapcsolatos határidőket is be lehetett tartani.
Elsőként a falazatok utólagos talajnedvesség elleni szigetelése készült
el, biztosítva annak feltételét, hogy a későbbiek folyamán a falazat ne nedvesedjen, és ezáltal a szerkezet ne károsodjon. Ha már szigetelés nélkül
több mint 150 éve fennáll az épület, ez a fajta megoldás biztosítja, hogy
legalább ugyanennyi ideig jelen legyen községünkben úgy, hogy ne kelljen 2-3 évenként felújítani a falazatot, vakolatot.
A bontási munkálatoknál vallott leginkább magáról az épület. A vakolatok leverésekor előbukkantak azok a szerkezeti elemek, amelyekről
nem lehetett azt állítani, hogy azok még eredetiek. A falazatokban jelenlévő faragott kövek, téglák árulkodtak arról, hogy elődeink is fontosnak
tartották a ház állandó állagmegóvását, karbantartását. Talán a megmaradt jelenlegi földfal eredeti, amelyben a különböző helyeken nyílások
feletti boltívek maradványai lelhetők fel. Ilyenkor sajnáltuk, hogy nem
volt semmilyen pontos leírás, vagy valamiféle rajz, vagy manuálé az
épületről, mert akkor nem következtetni kellett volna vagy találgatni a
régmúltban használt helyiségek elhelyezkedésével vagy szerkezeti kialakításával kapcsolatban.

Számomra érdekes a födémszerkezet is, mely a várakozástól eltérően
nem borított fafödém, hanem csapos födém szerkezetű. Az ilyen fajta födémek nagy teherbíró képességűek, ezért igényesebb, többszintes épületeknél szokás használni. Egy ilyen kisebb léptékű épületnél ez egy kicsit
túlzásnak tűnik.
Élményként hatott a fa tetőszerkezet megjelenése a maga egyszerűségében, és a ritkán látható kedves kis kötőelemek faszögek, illetve facsapok kivillanása a gerendákból. Ezek eredeti állapotban megmaradtak.
Volt egy olyan alternatív elképzelés, amely nyitottá, ezáltal láthatóvá tette
volna az egész tetőszerkezetet, üveg oromfallal. Belső megvilágítással sötétben is lehetett volna látni a szép puritán ácsszerkezetet.
A tetőszerkezet nádazására sem sikerült helyi vállalkozót megbízni. Ez
a szakma sajnos kihalófélben van, pedig igény van rá, mert ebből a természetes anyagból rendkívül szép tetőfelületeket lehet készíteni. Sajnos ma
már az egyik legdrágább tetőfedési forma.
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Jól sikerült a kültéri burkolatok terv
szerinti elkészítése is. Az épület utcai
homlokzata előtti beton járdalapok elbontásra kerültek. Ezen a felületen nagykockakő burkolat lett, jelezve az emlékhely
jelenlétét. Az épület bejáratának megközelítésére téglaburkolat készült, ami a külső munkálatok záró szakasza volt.

– Milyen lehetőséget lát a munkálatok befejezésére?
– Az előtanulmányok végzése során számos helyen olvastam arról,
hogy egy-egy település lakói milyen összefogással és szervezéssel újítottak fel vagy építettek Petőfi-emlékhelyet, házat vagy műtárgyat.
Feljegyzések, dokumentumok őrzik, hogy ki és hogyan segítette elő
egy ilyen műemlék megvalósítását.
Valaki földmunkával, kertépítéssel, helyi kőművesek falazatok készítésével, ácsok a födém tetőszerkezet készítésével, asztalosok nyílászárók,
bútorok készítésével, valaki korabeli berendezési tárgyak adományozásával, valaki pénzadománnyal járult hozzá ahhoz, hogy a település számára
is fontos létesítmény minél hosszabb ideig fennmaradjon.

Az épület homlokzati felújítása mára már elkészült. A belső végleges
kialakítás, a pince felújítása, a kert építése még hátra van. Nagyon jó lenne, ha a terv szerinti hasznosítás minél előbb működni tudna, de ehhez
még kell egy kis segítség. Ezért kérném, biztatnám a helyi vállalkozókat,
lakosokat, hogy munkájukkal vagy egyéb támogatással segítsék az épület
belső és közvetlen környezetének végleges kialakítását.
Nem csak egy rendezett, a közösség számára jól használható épületünk
lesz, hanem egy lépéssel előbbre jutunk településünk felértékelődéséhez.
Az ingatlanközvetítői munkánk tapasztalatai alapján mondhatom,
hogy ott ahol rendezett környezet van és használható infrastruktúra, ott a
piac is jelen van, és nem csak az ingatlanpiac.
– Dömsöd vonatkozásában milyen tervezői munkáik vannak folyamatban ?
– Mi ugrásra készen állunk. A község vonatkozásában már döntés-előkészítő tanulmánytervekkel rendelkezünk, amelyek szükség esetén továbbfejleszthetők egészen a megvalósításig.
Véleményem szerint a Petőfi Sándor utca egy kulturális, turisztikai
tengely lehetne az OMK-tól a Petőfi-fa, hajókikötőig. Sorrendben: a volt
mozi épület (hasznosítására vázlattervünk van, „Civilek háza”) – a költő
szüleinek készülőfélben lévő háza – a Petőfi tér – a műemlék Református
Templom – a Petőfi-fa – a néhány éve kialakított tanösvény – kikötő –
sportpálya.
Korábban a Hajós-kastély hasznosítására készítettünk tervet, akkor
még „Vállalkozók háza” befogadására, elkészítettük és vázlattervvel rendelkezünk a Dabi óvoda bővítésére.
– Reméljük, megvalósulnak ezek a tervek, ehhez kívánok sok sikert és
köszönöm a beszélgetést.
– Köszönöm, és én is remélem a tervek megvalósulását.

10

XXI. évfolyam 3. szám

INDUL A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATA ÉS A PROJEKTÖTLET-GYÛJTÉS

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29
pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik
ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó
Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb eső Kormányablakok:
Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Ügyfélszolgálata
2700 Cegléd, Kossuth tér 7.
(a Ceglédi Körzeti Földhivatalban)
és a
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Ügyfélszolgálata
2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelete 217.
(a Polgármesteri Hivatallal szemben)
Nyitva tartás:
munkanapokon 8.00-20.00-ig
A Kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy
ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál
intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt
szükséges előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.

A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet
(anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj
igényléséről, a Magyar Igazolványokkal
kapcsolatos ügyintézésről,
• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat
elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről,
működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4
intézkedéscsoport (tengely) mentén kerülnek felosztásra. A 2007-2013-as európai uniós költségvetési
időszakban mintegy 5 milliárd euró, azaz közel 1300
milliárd Ft uniós forrás áll rendelkezésre a mezőgazdaság, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az ÚMVP célja a versenyképes, a fenntartható fejlődést és gazdálkodást
megalapozó mezőgazdaság megteremtése, a vállalkozások sokszínűségének fenntartása, életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése, piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében készülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) elsődleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és
azokra olyan válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelő fejlesztéséhez, valamint elősegítik a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását.
A HVS végrehajtása során elért eredmények, az országban és a világban zajló társadalmi és gazdasági folyamatok szükségessé teszik a HVS rendszeres felülvizsgálatát. Ez kiterjedhet a főbb célokra, valamint az intézkedésekre.
A HVS időszakos felülvizsgálata, frissítése biztosítja, hogy az adott LEADER
Helyi Akciócsoport által lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit
valóban tükröző alapdokumentum legyen. Továbbá hozzájárulhat a LEADER program 2007-2013 programozási időszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is.
A Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület elsődleges feladata, hogy a HVS
végrehajtását sikeresen koordinálja, a támogatást igénylőket az előkészítés során információkkal segítse, döntő szerepe van a támogatandó projektek kiválasztásában,
értékelésében.

A tervezés során a helyi szereplőknek lehetősége van részt venni a felülvizsgálatban, hogy a HVS valóban a helyi igényeket tükröző fejlesztéseket megalapozó, megfelelő helyi támogatottsággal bíró dokumentum
legyen.

Amennyiben Önnek is van ötlete, amelyet megvalósítana, amely a térség fejlődését szolgálná, kérem, írja meg, és küldje el az alábbi címre
2011. március 10-ig:
Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
2301 Ráckeve, Pf. 32
A projektötlet adatlap letölthető az Egyesület honlapjáról:
www.kisdunave.hu
Bővebb felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Váldi Nikolett
valdi.nikolett@gmail.com
Vincze Viktória
vincz.viktoria@gmail.com
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Vállalkozói fórum
2011
Ez évben, febr. 21-én negyedik alkalommal tartották meg a
Vállalkozói Fórumot az Ipartestület székházában.
Az előző évektől eltérően szép számmal jelentek meg az
érintettek.
Bencze István polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket.
A Munkaügyi Központból Csete László részletesen ismertette a bérpótló támogatás előnyeit, feltételeit.
Schwarcz Gáspár kirendeltségvezető a munkaerőpiaci támogatásokról, foglalkoztatásbővítő bértámogatásról és a járulékkedvezménnyel történő foglalkoztatásról tartott előadást.
Ezt követően Bencze István röviden beszámolt az önkormányzat 2011-es évi terveiről.
Dr. Bencze Zoltán aljegyző tájékoztatta a jelenlévőket az
adókkal kapcsolatosan. Kihangsúlyozta, hogy az iparűzési
adót nem emelik, de elengedni sem lehet. Külön egyeztetés
után az adó befizetésének átütemezése lehetséges.
Fekete Miklós, a GRAFORM F.2 Tervező és Szolgáltató
Kft. építésze részletesen ismertette a Petőfi utcában álló Petőfi
szülői ház felújítási, kivitelezési munkáit. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a belső tér befejezéséhez már csak egy kis segítségre, összefogásra lenne szükség!
Tóth Sándor, az Ipartestület elnöke beszédében hangsúlyozta az Ipartestület és az Önkormányzat együttműködésének
hasznosságát. Kitért arra, hogy nemcsak saját tagjaiknak, hanem másoknak is szívesen segítséget nyújtanak vállalkozásukkal kapcsolatosan.
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ÜGYVÉDI IRODA NYÍLT

§

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
2011. március 01. napján

megnyitottuk Ügyvédi Irodánkat
a Dömsöd, Kossuth L. u. 51. szám alatt
található Átrium Üzletház emeletén.

Szeretettel várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
Dr. Tóth Éva: hétfő, szerda 17.00 – 20.00
ingyenes jogi tanácsadás szerdán 19.00 – 20.00
Bejelentkezés: 06-20-974-9795
Dr. Vígh Katalin, Dr. Szántó Adrienn:
kedd, csütörtök 15.00 – 18.00
Bejelentkezés: 06-30-870-3452

Is mé t au tó v ez e tõ i tan fo l ya m
i n d u l a z O MK - b a n !

A fórum második felében hasznos észrevételek, építő jellegű vita, egyfajta párbeszéd alakult ki a résztvevők között.
-V.I.Fotó: Csiszár György

K e z d é s: 2 0 1 1 . m á r ci u s 0 3 . 1 7 0 0
Már c i us k öz epé i g v an l eh etõ s ég a
j e l en tkez és re .
Mi nd en é rd ekl õ dõt vá ru nk!
T el . : 0 6- 30 - 9 42 - 775 7
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Felhívás óvodai beíratkozásra!

A dömsödi Nagyközségi Óvoda kollektívája szeretettel várja minden leendő kis
óvodását az óvodai beíratásra.
Kedves Szülők!
A 2011/2012. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja 2011. április 18-án, 19-én és 20-án lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az
„Új” óvodában (Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16 óráig.
Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2011/2012. nevelési-oktatási évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, 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! Megértésüket és türelmüket
ezúton is kérem és köszönöm!
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, a sok
gyermek látványával, és egy új élményben részesülhessen.
Szükséges iratok:
• a saját és gyermeke lakóhelyét – illetve tartózkodási helyét – tartalmazó igazolványok,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik, a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.
Intézményünk várja azon kisgyermekek szüleit, akiknek gyermeke 2004-2005-2006-2007ben és 2008. augusztus 31-ig született.
A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beíratkozni, hiszen nyilvántartásunkban szerepelnek.
Azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak. Előfelvételisként jegyeztessék
elő a 2008. szeptember 1. és 2009. május 31. között született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket), aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek
épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék a beíratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel
nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.
A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZERINT a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, 2011. szeptember 1-jétől napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.
A 2011-2012-es nevelési-oktatási évben tehát KÖTELEZŐ ÓVODÁBA (nagycsoportba)
JÁRNI MINDAZON GYERMEKEKNEK, AKIK 2006. május 31-ig születtek, (középső
vagy nagycsoportba) akik 2006. június 1. – 2006. december 31-e között születtek.
Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII. 28) Korm. rendelet 141. § (1) szabálysértésnek minősíti és 50.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújthatja.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szintén ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A gyermekek felvételéről hozott döntésről június 15-ig a szülőt írásban értesíti az óvodavezető. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítést követő 15 napos határidőn belül a szülő a
jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. A gyermek
felvételéről másodfokon a jegyző dönt.
Orosz Lajosné
óvodavezető
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ÉRTESÍTÉS
Kedves Szülõk!

Az elsősök beíratása 2011. április
18-án és 19-én (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 és inkább sötétebb tónusú legyen. Fontos, mert egyébként nem készítik el
a diákigazolványt!
A beíratkozáskor tanulóbiztosítást is
lehet kötni 1000 Ft, 1500 Ft, esetleg magasabb összegű éves díjjal.
Varga Gézáné
igazgatóhelyettes

FELHÍVÁS

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.
• A dömsödi gyerekeknek évente kétszer térítésmentesen hetes napközis nyári tábort
biztosítunk.
• A 2010. évben egyesületünk film klubot
indított.
2008-2009. évi adó 1%-ának felajánlásából 24 654 Ft, ill. 67 400 Ft bevételünk származott. Ezt az összeget a dömsödi gyerekek
kirándulásain belépőjegyekre, illetve szabadidős programokhoz használtuk fel.
Köszönjük adója 1%-át!
Gyermekbarát Egyesület Dömsöd
adószáma, melyre a felajánlást várjuk:
18706787-1-13
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KATONA ANTAL EMLÉKTORNA

A Dömsödi SE
utánpótlás nevelése
a tél folyamán azzal
az ötlettel állt elő,
hogy az előző évben
Valentin Kupa néven megrendezett
tornáját az idei esztendőben némiképpen átalakítaná.
Fontosnak tartjuk
ugyanis a gyerekek sportbeli képzése mellett azt
is, hogy elődeink és hagyományaink tiszteletére
is megtanítsuk őket. Ennek szellemében kerestük fel Katona Antal családját, hogy a hosszú
éveken át, sportbizottsági elnökként a labdarúgás utánpótlásának kiépítéséért folytatott szakmai csatáinak, illetve a több tíz éven át tartó szakmai munkásságának elismeréseként Anti bácsi
nevével fémjelzett tornát szeretnénk szervezni.
A család készséggel elfogadta a felkérést, így
2011-ben elsőként, KATONA ANTAL EMLÉKTORNA néven rendeztünk téli felkészülési tornát a környékbeli egyesületek U9-es és
U11-es korosztályai számára.

A mérkőzések rendben, az eredeti terveknek
megfelelően zajlottak, így a nap folyamán végig
tartani tudtuk a tervezett programot. Ennek
megfelelően 13.30-kor került sor az eredményhirdetésre. Csapataink kifejezetten jól szerepeltek a tornán, és mindkét korosztályban az ezüstérmet sikerült megszereznünk. Emellett mindkét korosztályban dömsödi lett a gólkirály is, hiszen az U9-ben Kincses Kristóf, míg az U11ben Kincses Sándor érdemelte ki ezt a címet.

Nagyon jó hangulatú, komoly csatákat hozó
mérkőzéseket láthatott az igencsak szép számban ellátogató közönség. Megtisztelő volt a csapataink, valamint jómagam számára is, hogy
tornánk névadójának családja végigszurkolta a
mérkőzéseinket, és ezt ezúton is nagyon szépen
köszönjük.
Őszintén remélem, hogy mind a torna szervezettségével, mind a mutatott játékunkkal, mind
pedig az elért eredményeinkkel méltó emléket
tudtunk állítani, és Anti bácsi álmai, céljai megvalósulhattak, ha kicsit megkésve is.

Meghívásunkat elfogadva az alábbi csapatok
vettek részt a tornán:
U9: Dunaharaszti Darazsak SE, Kiskunlacháza SE, Dömsödi SE
U11: Pereg SE, Kiskunlacháza SE, Taksony
SE, Dömsödi SE

Szeretnék köszönetet mondani Katona Antal
családjának, hogy lehetőséget adtak számunkra
az emlékek méltó megőrzéséhez, valamint
hogy hozzájárultak a torna díjazásához; Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának és személy szerint Bencze István polgármester úrnak
a rendezéshez nyújtott hathatós segítségért.

Rendezvényünk 2011. február 12-én, reggel
9 órakor kezdődött az ünnepélyes megnyitóval,
melynek keretében Bencze István polgármester
úr nyitotta meg a tornát.

Ugyancsak hatalmas köszönettel tartozunk
az U9-es csapat szüleinek, hogy magukra vállalták a torna szervezésének igen komoly munkáit.

És természetesen dicséret és gratuláció illeti a
csapatok minden egyes játékosát, akik lelkes,
alázatos és szép játékkal értek el komoly sikert a
tornán.

A csapatok:
U9: Mészáros Péter, Csaplár Sándor, Kincses
Kristóf, Bődi Péter, Szakál Bence, Vakter Gergely, Boruzs Milán, Baranyi Barnabás, Bobek
Martin, Kudar Szabolcs, Nagy Ármin, Fülöp
Imre, Kiss Richárd
U11: Bődi Gergely, Kovács Gergő, Kincses
Sándor, Ács András, Csörgő Máté, Takács Márton, Jároli Kristóf, Perger Gábor, Keresztes
Ákos, Keresztes Márk, Kovács Máté
Szép volt fiúk!! Reméljük, jövőre legalább
ilyen sikeres tornát tudunk szervezni!
Tisztelettel:

Gábor Tamás
utánpótlás vezetőedző

Sulipersely
1%

Tisztelt Adózó!
Kérem, hogy ADÓJA 1%-át
ajánlja a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

Nyelvoktatás
(angol, német)

Korrepetálás alsó és
felső tagozatosoknak
(bármely tantárgyból)

Gyermekmegőrzés
Érdeklődni:
Szabó Tímea
06-30/290-96-09
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FARSANG 2011

Az idei iskolai farsangon sem volt hiány mókában és
kacagásban.
Az alsósoknak február 16-án, a felsősöknek 17-én került
sor a megrendezésére.
Az OMK nagytermében roskadásig megrakott asztalok
várták a gyerekeket tele csupa finomsággal, szendvicsekkel, süteményekkel, amiket az anyukák és nagymamák
szívük összes melegével készítettek.
A farsangi bált igazgató nénink nyitotta meg, majd a csoportos és egyéni felvonulások után kezdődött az igazi
karneváli hangulat. Az osztályok műsorai fergetegesek
voltak, látszott a pedagógusok, szülők és gyerekek összefogása. Az egyéni jelmezek és előadások is nagyon ötletesek voltak. A gyerekek játszottak, táncoltak és falatoztak az
asztaloknál pedagógusaink felügyelete mellett. Jó hangulatban telt el az idei farsang is. Mindenki jól érezte magát.
Elűztük a telet, most már jöhet az igazi tavasz!
SZMK

Fotó: Simon Katalin
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Helyesírási Verseny
Eredmények
Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny – 2011. február 16.

5. osztály
1. Csörgő Szabolcs
2. Papp János
3. Perger Gábor
4. Ács Dominika
Többi résztvevő: Zsiba Mihály, Lampert
Gréta, Hochmann Regina, Guttyán Kitti,
Takács Daniella, Szűcs Viktória, Budai Levente
6. osztály
1. Pethes Vivien
2. Kátai Dóra
3. Kovács Dóra
4. Sass Nikolett
Többi résztvevő: Bábel Júlia, Perger Benjámin, Madarász Petra, Doroszlay Lili, Fábián Fanni, Turcsán Pál, Kovács Orsolya, Szabó Vivien
7. osztály
1. Gergely Nándor
2. Gonda Andrea
3. Gajár Klaudia
4. Lajos Alexandra
Többi résztvevő: Szűcs Gergely, Takács
Nóra, Göllény Csilla, Németh Anasztázia
8. osztály
1. Szabó Mercédesz
2. Sáfrán Tamás
3. Csonka Orsolya
4. Szegedi Imre
Többi résztvevő: Gyimesi Viktória, Szabó
Evelin, Takács Tibor, Ispán Krisztina
Felkészítő tanárok: Nagy Lászlóné, Sánta
Istvánné

B E H A R A N G OZ Ó
Április 16-án megrendezésre kerül az

Első Döms ödi Kerítéstárlat
Képzőművészeti alkotásokkal és egy kis
gasztronómiával!
Helyszín: Petőfi Szülői Ház udvara,
Hat Testvér Fogadó.
Részletek az áprilisi számban, plakátokon,
szórólapokon.

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
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Valentin-bál 2011

Osztályunk számára rendkívüli nap volt február 12-e. Az idén mi kerültünk abba a kiváltságos helyzetbe, hogy megrendezhettük a Valentinbált. Köszönjük a lehetőséget Tóthné Porvay Zsuzsának.
Fárasztó, de egyben jó is volt az előkészületekkel foglalatoskodni.
Osztályunkból valamennyi szülő segítő keze ott szorgoskodott. Mindenki
tudta a dolgát, mindenki munkája legjavát adta, hiszen gyermekeinkről
volt szó. Rendkívüli összefogásban és csapatmunkában volt részünk. Nagyon izgultunk, hogy minden szép és elődeinkhez méltó legyen. Reméljük, senkinek sem okoztunk csalódást! Reméljük, mindenki ugyanolyan
jól érezte magát, mint mi.
Gyermekeink gyönyörűek voltak és ügyesek! Nagyon büszkék voltunk rájuk.
Külön köszönet osztályfőnökünknek, Pethesné Nyári Katalinnak, aki
sajátjaiként terelgeti őket ebben a kusza világban. Köszönjük, hogy felvállalta a bál megszervezését, és irányította, összefogta a munkát.
Köszönet táncpedagógusunknak, Nagy Nórának, aki nagy türelemmel
és szeretettel foglalkozott gyermekeinkkel, és betanította a táncokat.
Köszönjük a fellépőknek: Csikósné Jutkának, Nagy Sebastiánnak,
Cserna Mariannának, Miskolczi Beának, Nagy Nóra tánccsoportjainak,
köszönet a Dezső Lajos Művészeti Iskola táncosainak és tánctanáruknak,
Mihó Diánának.
Ezúton szeretnénk megköszönni szponzorainknak is a támogatást, akik
tombola felajánlásaikkal segítettek minket:
Ambruska Margit, Doroszlay László és Kati, Jarosi István és Ica,
Jávorka József és Rózsa, Faragó András, Faragó Bálint és Jutka, Bencze
István, Még 1000 év Dömsödért, Patonai István és Nóra, Dobos György,
Csinos és Társa Bt., Keresztes Ágnes, Mészáros Pálné, Gyiviné Székely
Ildikó, Kovács Zoltán és Jutka, Kovács Mihály és Marika, Tóth András,
Zölei Tibor és Ági, Bélavári Tibor, Szűcsné Laczi Erika, Hargittainé Horkai Mariann, Sallainé Zöldág Judit, Perger István, Sass Istvánné, Fábián
Kázmér, Fábiánné Cser Ili, Muzs János és Mara, Madarász Andrea,
Ruszkovics György és Mónika, Nagy Lászlóné, Túrócziné Kati, Kapitány Cukrászda, Szépséghibás áruk boltja, Rakszegi Gyula, Kudar Zsolt,
Kudar Kassai Borászati Kft., Dobos Ildikó, Sarok Patika, Laxer, Horgászbolt Átrium, Telefonosbolt Átrium, Korona Patika, Kiss Imre, Paksi Katalin, Bődi Endréné, Bődi Szilvi, Takácsné Erzsike Grácia, Julika dabi vegyesbolt, Italdiszkont, CBA Klenáncz Jutka, Földváriné Zsuzsa, Ácsné
Jaksa Szilvia, Matula Gabus, Pickar Ancsa, Barkácsbolt, Pergerné Eta.
6. b osztály
Fotó: Bábel László

Miskolczi Bea énekel

Bábel Gábor és Bábel Julcsi
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A Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
februári hírei

Február 5-én iskolánk egyik társastánc csoportja, a Gézengúz Csoport
Szeghalmon járt az I. Tildy Társastánc Versenyen. A minősítő versenyen a
gyerekek standard és latin kategóriában indultak, és mindkét kategóriában eredményesen szerepeltek. Standard kategóriában bronz, latin kategóriában ezüst minősítést nyertek.
A sikerhez gratulálok minden résztvevőnek és felkészítő tanáruknak,
Mihó Diánának!

Már korábbi lapszámokban beszámoltam arról, hogy iskolánk két
nemzetközi projektben is részt vesz: a GRUNDTVIG és COMENIUS
programokban. Az iskolában heti rendszerességgel folyik a munka. Intézményünk két pedagógusa, Varga Anett koordinátor és Mihó Diána csoportvezető január végén GRUNDTVIG meetingen vett részt Tenerifén.
Az alábbiakban Mihó Diána beszámolóját olvashatják.
Köntös Ágnes igazgató

Beszámoló – Grundtvig program –
Santa Cruz de Tenerife

A Grundtvig program célja, hogy európai együttműködési tevékenységek révén elősegítse a felnőttoktatás európai elterjedésének kialakulását.
A felnőttoktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása által a
Grundtvig hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló teljes értékű, aktív tagja lehessen a társadalomnak, bővüljenek a más kultúrákról szóló ismeretei, életminősége, és munkaerő-piaci esélyei javuljanak. Elsősorban a szakmától független, általános ismeretek oktatását tűzi ki céljául.
A hozzá kapcsolódó pályázatnak az alapvető témája az Agora című
filmnek a feldolgozása a tolerancia, intolerancia jegyében. A projekt során különféle csoportokban dolgozunk, szétosztva a munkát, az én feladatom a táncos-mozgás csoport koordinálása. Megnéztük közösen a filmet,
összegyűjtöttük a kérdéseket, és filmelemzést is készítettünk. További
feladatunk még az ehhez a kérdéskörhöz tartozó, hasonló filmek gyűjtése.
A közeljövőben történik majd a filmélmény feldolgozása tetszőleges
mozgástechnikával, koreográfiával. Erről szükséges egy digitális videófilm készítése, hang és feliratok szerkesztése, majd a honlapra való feltöltése, s ezek bemutatása május 9-én, a tolerancia napon.

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról
A Grundtvig felnőttoktatási programban öt ország vesz részt: Románia, Olaszország, Spanyolország, Törökország, Magyarország. Az első
meeting helyszíne a Kanári-szigetek egyik fővárosa, Santa Cruz de
Tenerife volt. A január 25. és 31. között megtartott meeting elsődleges
célja a Moodle rendszer megismerése, majd a későbbiekben az elsajátított
tudásanyag itthoni átadása a munkacsoportoknak. A meetingre Varga
Anett kolléganőmmel utaztunk el. Az ottani pedagógusok által rendkívül

színvonalas oktatásban részesültünk, a tanárok végtelenül barátságosak
és szívélyesek voltak velünk. Az országok egy nagyszabású fogadás keretében mutatták be a videójukat egymásnak, s a fogadáson a magyar nagykövet is részt vett.
Bővebben a Moodle kurzuskezelő rendszerről: ez egy nyílt forráskódú, ingyenes licenc alatt terjesztett, PHP nyelven íródott alkalmazás.
A Moodle önmagát CMS-nek nevezi (Course Management System). Az
e-learning leegyszerűsítve tulajdonképpen egy internetes távoktatási
rendszer. A tananyagfejlesztők és a tutorok segítik a tanulókat, akik virtuálisan tarthatják a kapcsolatot a társaikkal és az oktatókkal. Ez a virtuális
oktatási környezet egy olyan ingyenes internetes alkalmazás tehát,
amellyel az oktatók hatékony online tanulási környezeteket hozhatnak
létre. Napjainkban a Moodle a világ legnépszerűbb keretrendszerévé vált.
Több mint 40.000 regisztrált szerver működik világszerte, s közel
20.000.000 felhasználó használja nagy megelégedéssel. Jelen van a felsőoktatásban, a közoktatásban s a vállalati szektorban.
Bár ott tartózkodásunk alatt sajnos az időjárás nem volt hozzánk kegyes (szinte végig esett az eső és borult volt az ég), azért módunkban állt a
környező látványosságokat megtekinteni, mint a Pico de Teide, mely
Spanyolország legmagasabb hegye, de egyben a föld harmadik legnagyobb vulkánja is. Barangolásainkat, élményeinket számtalan szebbnél
szebb fotó őrzi.
Mihó Diána

Coaching – valósítsd meg álmaid

Előfordult-e már önökkel, hogy eldöntötték,
megtesznek valamit, elérnek valamilyen célt, azután elkezdenek dolgozni rajta, sok időt, erőt, energiát beletettek, de valahogy mégsem jött össze?
Velem már igen. Előjönnek a nehézségek, nem
úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Elfogy
a lelkesedés, és egyre jobban nehezünkre esik változtatni a megszokott dolgokon. Néha úgy érezhetjük, elszalad az élet mellettünk, és kevés dolgot
valósítottunk meg abból, amit terveztünk.
Mindannyiunknak vannak álmai, vágyai, céljai, amiket el akarunk érni. Gondoljunk csak viszsza gyermek- és kamaszkorunkra, mennyi tervünk
volt az életre, mennyi jelentős, nagy dolgot akartunk megvalósítani. Tele voltunk ötletekkel és lelkesedéssel. Mégis, ha körülnézünk, alig néhány
embernek sikerül elérni, amit igazán szeretne.
A segítő foglalkozások egy viszonylag új területe, a coaching segíthet magunkban kibontakoztatni vagy felerősíteni a célok eléréséhez szükséges képességeket.
A coachingon belül két fő területet szokás elkülöníteni: a life, vagyis életvezetési coaching fő
témái életmódunk vagy bizonyos készségeink
megváltoztatásáról szólnak. Pl. dohányzásról leszokás, konfliktuskezelés, jobb személyközi kapcsolatok, jobb szülő-gyerek kapcsolat kialakítása, hatékonyabb időgazdálkodás stb.
Business vagy üzleti coachot vezetők vagy cégek, vezető beosztású vagy kulcspozícióban dolgozó munkatársaiknak szoktak igénybe venni. A
business coaching jellemzője, hogy az egyén fejlődését úgy segíti elő, hogy közben a vállalat érdekeit tartja szem előtt. Célja, hogy a coacholt
személy hatékonyabb módon tudjon hozzájárulni a cég sikereihez. Fő területei: vezetői készségek fejlesztése, vagyis hogyan legyünk jobb ve-

zetők; időgazdálkodás, hogyan osszuk be hatékonyabban az időnket; delegálás, hogyan adjunk
át feladatokat másoknak; döntés-előkészítés, hogyan hozzunk jó döntéseket; vállalati fejlődés
elősegítése, hogyan fejlesszük cégünket; konfliktuskezelés, hogyan kezeljük a nehéz helyzeteket;
új vezetők támogatása, hogyan birkózzunk meg a
vezetői szerepből adódó feladatokkal.
Bármely területen is dolgozik azonban együtt
a coach az ügyféllel, ahhoz, hogy eredményt érjenek el, szükség van néhány dologra.
Sok sikeres embert megvizsgálva kutatók találtak néhány olyan jellemzőt, amely közös ezekben az emberekben:
– saját igényeik, vágyaik reális és pontos ismerete
– megfelelő, elérhető és motiváló célok kitűzése
– kitartás a célok elérésében
– felmerülő akadályok leküzdése
– hajlandóság, hogy a megszokott megoldási módokból kilépve új területen próbálják ki magukat.
Egy coach abban segít, hogy fejlődjünk, és a
bennünk rejlő tudás és képesség felszínre hozásával magunk találjuk meg a választ kérdéseinkre.
Fontos tehát, hogy csak akkor forduljunk coach-hoz, ha nem kész válaszokat akarunk kapni,
hanem mi magunk akarjuk megkeresni azokat.
Egy jó coach soha nem mondja meg, mit csináljunk, ennél sokkal többet tesz, segíti fejlődésünk, hogy magunk álljunk helyt.
Nézzük, hogyan lehetséges ez.
Akár magunk akarunk fejlődni, akár egy
coach segítségét vesszük ehhez igénybe, első lépésként gondolkodjunk el saját igényeinken, vágyainkon. Amíg nem tudjuk pontosan, hogy mit
szeretnénk, addig nem is tudjuk elérni azt.
Ebben a fázisban a következő kérdéseken kell
elgondolkodni:

Milyen változást szeretne megvalósítani, és
hogyan fog ez javítani a helyzetén?
Honnan tudja, hogy valamilyen gond van –
milyen bizonyítékai vannak rá?
Honnan fogja tudni, hogy a probléma megoldódott?
Mi fog változni, ha eléri a célját?
Mi fog történni, ha nem éri el?
Mi az, ami miatt fontos a cél elérése? Mit ad ez
önnek?
Sokan esnek abba a hibába, hogy nem az igényeiket tartják szem előtt, hanem egy módot,
ahogy szerintük elérhető. Ennek veszélye, hogy
csak egyféle módon tudjuk elképzelni a megoldást, és sok potenciális és talán jobb lehetőséget
nem veszünk figyelembe.
Jó példa erre egy olyan helyzet, amit valószínűleg már sokan átéltek. Mondjuk, hogy azt szeretnénk, hogy hó végén több pénz maradjon a
családi kasszában.
A legtöbben ilyenkor arra a lehetséges megoldásra fókuszálnak, hogy többet kell dolgozniuk,
Esetleg még azt is hozzá veszik, hogy kevesebbet
kell költeniük. Ez lehet, hogy így van, de lehet
számos más megoldás is. Pl. elvégezhetünk egy
tanfolyamot és kereshetünk jobban fizető állást,
elköltözhetünk olyan vidékre, ahol jobbak a kilátások, a család eddig nem dolgozó tagjai is kereshetnek valamilyen munkát, vagy mondjuk befektethetünk a tőzsdén, csak hogy néhány variációt
említsek.
Ha tehát változtatni szeretnénk, ne a lehetséges
megoldások keresésével kezdjük, hanem azzal,
hogy mi az, amit igazán szeretnénk, mik az igényeink és miért. Pl. több szabadidőt szeretnék,
jobb kapcsolatot a gyerekeimmel, nagyobb profitot a cégemnek stb.
A következő részben kiderül, milyen a jó cél,
amely tényleg elérhető.
Mucsi Edina Coach 06-30-284-76-53
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Ezt a felvételt
Nemoda Mária
archívumából kaptuk.
1953–54 között a Dabi Iskolások „Hófehérke és a hét törpe”
előadása.
Rendező: középen áll: Szabó
Gézáné, Olgi néni.
Ismertek:
Alsó álló sor: bal oldalon Csinos István, a többi ismeretlen.
Középső sor: a vadász Tóth
István, kettő ismeretlen, Váczi
Zsuzsa, Gábor Antal, kettő ismeretlen, Bucsi Kati, Szabó Géza,
Nemoda Mária.
Álló sor: Denke Lukács, hat
kislány ismeretlen, Jarosi Ilona,
Pozsár Józsi. A másik huszár
ismeretlen.

Ezt a két felvételt Kristóf Józsefné bocsátotta rendelkezésünkre.
Emlékei szerint az 50-es években Rakszegi Gyuláné Denke Eszter több előadást, verset, mesét tanított be a fiataloknak.
„Lelkesen próbáltunk, sokszor még a lakásukon is. Ezekre az alkalmakra jó emlékkel gondolok vissza,
sok élménnyel gazdagodtunk.”
Bacilusok című előadás 1956. február 26.

A nevek a fotó hátoldaláról szerep szerint a következők:

Mészárosné – Csaplár Eszter; Apollónia – Nemoda Jolán; Izabella –
Tóth Mária; nagymama – Sebestyén Margit; Klári – Dominek Erzsébet;
Erzsi – Berke Beáta; Juliska szobalány – Cirok Ilona; Lili – Jánoki
Zsuzsa; rendezte – Rakszegi Gyuláné.

Sajnos itt az előadás címét nem tudjuk. A felvétel 1956. október 02-án
készült.
Állnak: Tállay Ferenc, Csaplár Eszter, Rakszegi Gyula, Berke Beáta.
Guggolnak: Víg Ferenc, Varga László, Bottlik Imre.

Köszönjük a fényképeket, és kérjük, hogy a továbbiakban is küldjék be a családi albumban talált kincseiket!
Elérhetőség: a Petőfi Emlékmúzeum nyitvatartási idejében kedd-péntek-szombat 10-16-ig, vagy telefonon: 06-20-253-2589.

-V.I.-
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GYÓGYMASSZÁZS

A gyógymasszázs alapfogásaiban a svéd masszázshoz hasonlítható, a különbség abban rejlik, hogy a gyógymasszázs során célzottan a
kúrálandó területet kezelik. Általában orvos utasítására végzik gyógyító jelleggel, hatása a rendszerességében keresendő. A kezelés általában 45-60 perc között mozog, de lehet ennél több vagy kevesebb
idő is, ez az orvosi kezeléstől és a páciens panaszaitól is függ. A
masszázstechnika titka a simító, gyúró, dörzsölő, ütögető és rezegtető fogásokban rejlik, illetve abban, hogy a masszőr kezével olyan ingerületeket kelt a szövetek érzékelő idegvégződéseiben (húzó-nyomó
fogással), amelyek ideiglenesen gátolják, csökkentik a krónikus fájdalmi ingerületek eljutását az agyba. A gyógymasszázs az agyat
endorfin kiválasztására ingerli, ami gyógyszerek használata nélkül
enyhíti a fájdalmat. A gyógymasszázs élénkíti a vérkeringést és a sejtek anyagcseréjét, erősíti az immunrendszert, enyhíti az izomfájdalmakat, lazítja az izmokat, erősíti az izomzatot, növeli a teljesítő- és a
koncentráló-képességet.

A masszázs felosztása alkalmazási terület szerint
1.
Frissítő (higiénikus): gyógyfürdőkben, szalonokban frissítő, kondicionáló hatása miatt. Javítja a vérkeringést, és bizonyos mértékig pótolja az aktív mozgást. Kedvező hatású
a mozgásszegény életmódúak számára.
2.
Sport: aktív sportolók számára. Célja az edzés/verseny előtti felkészítés vagy a fizikai aktivitás utáni frissítés, lazítás.
Fáradtság, izomláz megszüntetése a célja.
3.
Diagnosztikus: az izomzat állapotának, tónusának, nyomásérzékenységének felmérése, csomók tapintására.
4.
Gyógy: gyógymasszőr végzi orvosi utasításra, diagnózis
alapján. A kontraindikációkat ekkor is figyelembe kell venni. Egészséges embernél is indokolt lenne az előzetes orvosi vizsgálat.
A gyógymasszázs célja:
– a fájdalom ördögi körének megszakítása
– a szövetek lokális keringésének javítása
– a szöveti oxigenizáció és anyagcsere fokozása
– az izomtónus normalizálása
– a szervezet általános állapotának javítása
MASSZÁZS ALKALMAZHATÓ: (JAVALLAT, INDIKÁCIÓ)
Tartáshibák
Lúdtalp
Fájdalmas izomcsomók a hátban
Izomláz, izomzat erejének, rugalmasságának megtartása
Vérkeringés-javítás
Anyagcsere-fokozás
Egyoldalú izom, izületi megterhelés (monoton ülő, álló munka)
Ideggyógyász által kivizsgált, nem megbetegedés okozta fejfájás
Fogyókúra, méregtelenítés
Öregedés folyamatának lassítása, bőrregenerálódás
Víz-, zsírhiányos bőr ápolására
Sebhoreás bőr (anyagcsere rendezése az adott területen)
Stresszoldás, fáradtságcsökkentés, közérzetjavítás
Hosszantartó ágynyugalom, immobilizáció
Hát-, derék-, nyak-, fejfájdalmak
Izomsorvadás, bénulás
Narancsbőr esetén
Alvászavar
Sport tevékenységek teljesítményfokozására

MASSZÁZS NEM ALKALMAZHATÓ: (ELLENJEVALLAT,
KONTRAINDIKÁCIÓ)
Lázas megbetegedés (nem regenerálna, hanem a lázat fokozná)
Leromlott, legyengült egészségügyi állapot
Súlyos szívbaj, keringési betegség
Fertőző betegség
Tüdő, mellhártya megbetegedés
Bőrbetegségek, bőrfertőzések (gennyes, fekélyes, nedvező elváltozás)
Terhes állapotban törzsön, hason (vérbőséget okoz)
Menstruáció első 3 napja alatt (erősíti a vérzést)
Vérzékenység (haemofília, leukémia, scorbut)
Rosszindulatú daganatos megbetegedések (sejtszaporodást idéz
elő, megnő a daganat, ellenben a közérzet javul)
Különböző ínszakadások, izomrándulások heveny szakasza
Műtétek utáni lábadozási időszak
Trombózis után (ha Sincumart vagy Marcumart szed)
Idegrendszeri megbetegedések (pl.: epilepszia)
Közvetlenül étkezés és alkohol fogyasztása után
Aknés, pattanásos bőr
Magas vérnyomás, Basedow-kor = autoimmun pajzsmirigy túlműködés
Mélyvénás trombózis (vérrög elmozdulhat, és máshol okoz elzáródást, ami halálhoz vezethet)
Infarktus vagy anginás roham esetén
Visszérgyulladás, visszeres csomók!
Friss agyi történések esetén (stroke)
Csontritkulás előrehaladott fázisában
Közvetlenül műtét után
Pacemakerrel rendelkezők esetében
Vesekő
Csípő- vagy térdprotézis esetén

Gyógymasszázs részterületei:
– kötőszöveti masszázs (szervek működését serkenti)
– csonthártya masszázs (csonttörés utáni rehabilitáció, csontfájdalom esetén)
– nyirokmasszázs (felgyülemlett víz elvezetésére)
– szegment masszázs
Fontos megemlíteni azt a tényt, hogy az orvosi vizsgálatok során a
vizsgálatot végző, terápiát kiutaló orvosnak minden „semmiségnek
tűnő” betegséget, panaszt el kell mondani, mivel az érintett betegség
mellett lehetnek olyan más tényezők, amik a gyógykezelést ellenjavallttá teszik. (lásd táblázat)
Teljes együttműködés és a türelem hozza meg a várva várt eredményt! Ha további kérdése van, írjon a bus.linda@freemail.hu e-mail
címre.
Készítette: Bús Linda gyógymasszőr
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DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET
2011. évi Zárt Horgászverseny Kiírása

Feltétel: A versenyen csak a Dömsödi Horgász Egyesület tagjai vehetnek részt, akik érvényes területi engedéllyel rendelkeznek az
RSD-re, vagy erre a napra napijegyet (2500 Ft) váltanak, amit a helyszínen megtehetnek.
A verseny dátuma: 2011. 04. 30. – Dömsödi Napok rendezvénysorozatában
A verseny helyszíne: Északi-övcsatorna (nyaralókkal szemben)
A verseny kezdete: 6:30 órakor találkozó az Északi-övcsatorna Ráckevei úti hídnál.
Időbeosztás:
6:30-7:15-ig
7.15-8:00-ig

8:00-8:05-ig
8:15-kor
11:10-kor
11:15-kor
11:15-12.00-ig
12:00-kor

Találkozó a gyülekezőhelyen, regisztráció
Megnyitó, sorsolás (a sorsolás menete a regisztrációnál történt érkezési sorrend alapján)
Horgászhelyek elfoglalása, előkészületek (figyelmeztetés a későn érkezőknek: 7:30 után lezárásra
kerül a versenypálya, a horgászhelyek megközelítése ezután csak gyalog történhet!!!)
Alapozó etetés (egy dudaszó)
Horgászverseny kezdete (egy dudaszó)
A horgászverseny vége előtt 5 perccel (egy dudaszó)
A horgászverseny vége (egy dudaszó)
Mérlegelés, pakolás (szemetünk összeszedése),
gyülekező
Eredményhirdetés, díjak átadása

Nevezési kategóriák:
A Dömsödi Horgász Egyesület 2011-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 3at is! Szektoronként 15-15 fő vesz részt!

A Dömsödi Horgász Egyesület közleménye

Tájékoztatjuk tisztelt horgászainkat, hogy a jegykiadás idéntől új helyen, az egyesület saját irodájában történik! Cím: Dömsöd, Kossuth L.
út 31. (a volt Festékbolt épülete)

Jegykiadási idő az iroda nyitva tartása alatt hétköznapokon szerda
kivételével 15-17 óráig és szombaton 9-12 óráig.
Tel.: 06-30-260-0957 • www.domsodi-he.hu

T ISZTELT S PORTTÁRS !

Kérnénk, amennyiben lehetősége van, a 2010. évi személyi
jövedelemadó 1%-ával támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek ingyenes horgászatának biztosítása. Ezenkívül a támogatás egy részét új irodánk fenntartására
kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELŐRE IS
KÖSZÖNJÜK!

Kedvezményezett: Dömsödi Horgász Egyesület
Adószámunk: 19833293-1-13

H.E. Önkormányzata

Díjazás:
• Kategóriánként: versenyzői,
gyermek, női, ifjúsági, 1. helyezett serleg, 2. helyezett
érem, 3. helyezett érem.
• Felnőtt kategória: szektoronként, 1. helyezett serleg, 2. helyezett érem, 3. helyezett érem
• Legnagyobb hal díj
• Az abszolút első helyezett elnyeri a Polgármesteri Hivatal
különdíját.
• Ezenkívül a versenyünk támogatói által felajánlott különdíjak is átadásra kerülnek.

Versenyszabályzat:
1. A versenyen egy bottal, úszós vagy fenekező készséggel, egy darab
egyágú horoggal lehet részt venni, készenlétben bármennyi bot lehet.
2. A pergetés és a drótszák használata nem engedélyezett.
3. Etető anyag max. 15 liter + élő anyag: csonti 1 liter, etetőszúnyog 1/2
liter.
4. Bármilyen csalival lehet csalizni, kivéve az élő hal és halszelet.
5. Az értékelésbe minden hal beleszámít, mérettől függetlenül.
6. A méretkorlátozás alá eső ún. retúr halat mérlegelésig élve kell tartani.
7. Pontozás: minden gramm 1 pont.
8. A verseny dudaszóval indul és zárul le, amit a szervezők szólaltatnak
meg.
9. A kifogott halak mennyisége a verseny végén, mérlegelés után lesz
összesítve, amiket addig nagyméretű karikás szákban kell megőrizni!
Információ, felvilágosítás: Balogh László (06/30-336-8113)
Fabók Sándor (06/30-950-6816)

2010/2011. évi Pest megyei I/B.
osztály Déli csoport FELNÕTT
bajnokság tavaszi idényének
sorsolása
03. 06. vasárnap 14:30 Dömsödi SE – Gyömrői SE
03. 13. vasárnap 14:30 Gyáli BKSE – Dömsödi SE
03. 20. vasárnap 15:00 Dömsödi SE – Autoshop-Kiskunlacháza SE
03. 27. vasárnap 15:00 Újhartyán ISE – Dömsödi SE
04. 03. vasárnap 15:30 Dömsödi SE – Nagykáta SE – Káta GSM
04. 09. szombat 15:30 Tápiómetáll – Dömsödi SE
04. 16. szombat 16:00 Dömsödi SE – Taksony SE
04. 24. vasárnap 16:00 Dömsödi SE – Dány KSK
05. 01. vasárnap 16:00 Dömsödi SE – Bugyi SE
05. 08. vasárnap 16:30 Dömsödi SE – Ráckeve VAFC
05. 15. vasárnap 16:30 Hernád SE – Dömsödi SE
05. 22. vasárnap 17:00 Dömsödi SE – Szentmártonkátai SE
05. 29. vasárnap 17:00 Alsónémedi SE – Dömsödi SE
06. 05. vasárnap 17:00 Dömsödi SE – Sülysáp KSK
06. 12. vasárnap 17:00 Pereg SE – Dömsödi SE
Hajrá Dömsöd!
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Dömsöd területén
az eltelt időben sajnos
regisztráltunk közlekedési balesetet…
2011. január 26-án
09.25 óra körüli időben a Zrínyi utca –
Ságvári utca kereszteződésben egy újszászi lakos Apaj felé közlekedett a személygépkocsijával. A kereszteződésben nem biztosított elhaladási elsőbbséget egy neki jobbról érkező, helyi
lakos által vezetett segédmotor-kerékpárnak és
összeütköztek. A két járműben kb. 500.000 Ft
kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.
Dömsöd külterületén 2011. január 29-én
21.20 óra körüli időben egy feltehetően ittas tassi illetőségű sofőr Dömsöd irányából Budapest
felé közlekedett az 51-es úton. Egy enyhén balra
ívelő útkanyarulatban áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba és onnan folyamatosan lehaladt az útárokba és több fának nekiütközött. Kórházba került, könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Folyik a vizsgálat, a szakértői vélemények beszerzését követően vagy szabálysértési vagy büntető eljárás indul a sofőr ellen.

Dömsödi bűnügyek…
2011. január 07-én este több személy besurrant egy idős házaspárhoz, és a Szabadság utcai
családi házukból készpénzt loptak el.
Január 17-én tett feljelentést nálunk egy dömsödi férfi, mert interneten mobiltelefont vásárolt
és előre elküldte a kialkudott összeget a mobilért, de sajnos a mobil még nem érkezett meg
az eladótól…
Január 19-én tankönyvbe illő eset történt a
Fürst Sándor utcában. Egy magát ELMŰ-s szakembernek kiadó férfi egy idős hölggyel azt
közölte a kapun keresztül, hogy túlfizetése van
és jár neki vissza 10.000 Ft, de csak 20.000 Ftos címlete van az ELMŰ-snek, és kérte a hölgyet, hogy adjon neki vissza 10.000 Ft-ot. A
hölgy ugyan beengedte a csalót az udvarra és a
lakásba, de aztán gyanús lett neki, hogy úgy figyel az ELMŰ-s, mintha az lenne a dolga és kizavarta a csalót a házból. Így kár nem történt, a
hölgy nagyon helyesen tette, amit tett. Az ál
ELMŰ-s kb. 20-30 év közötti, fehér bőrű, 165170 cm magas, sötét simléderes sapka volt rajta
és szürke szabadidő nadrág. Nem volt sem
ELMŰ-s ruha, sem ELMŰ-s igazolvány, sem
ELMŰ-s jármű a környéken.
Január 21-én 18.30 óra körül az 51-es út
Dömsöd és Kiskunlacháza közötti részén egy
parkolóban műszaki okok miatt álló Mercedes
tehergépkocsiból alkalmi lopás módszerével
készpénzt és iratokat loptak el. Január 23-án
18.00 óra körül egy az Előre utcában parkoló
személygépkocsi ablakát törte be ismeretlen tol-

vaj, és az autóból iratokat, készpénzt tulajdonított el, ráadásul a személygépkocsi gumiabroncsát ki is vágta egy éles eszközzel.
Január 24-én a nappali órákban a Nyárfa utcai
víkendterületen egy hétvégi ház faláról falon
kívüli rézcsöveket törtek le és loptak le a fémgyűjtők, illetve ugyanezen háznál 27-én is történt egy hasonló eset, a tolvajok visszamentek a
még ottmaradt csövekért.
Január 23-án az esti órákban tisztázatlan, súlyos sérüléssel járó eset történt. Szórakozás után
fiatalok tartottak hazafelé és a Szabadság utcában egyikük elesett, nagyon beütötte a fejét, súlyos sérülései keletkeztek. A nyomozók most
fogják tisztázni az eset körülményeit…
Január 25-re virradóra a Felsősziget üdülőrészen betörtek egy víkendházba és onnan háztartási gépeket és szerszámgépeket tulajdonítottak el.
Február 04-én a KMB-sek és a járőrök intézkedtek, mert információjuk volt, hogy a
Dunavecsei út végén lévő tanyából ismeretlen
személyek darálógépet és mérőmázsához való
súlyokat tulajdonítottak el. Sikeres volt az akció, megkerültek a lopott tárgyak, a bűncselekmény elkövetőit elfogták, előállították, és a bűncselekmény elkövetéséről részletes beismerő
vallomást is tettek a tolvajok. Szabadlábon
védekeznek.
Február 13-ra virradóra is sikeresen intézkedtek a dömsödi rendőrök. A Ráckevei úti víkendterületen 1 db vas kád és 1 db vas hordó eltűnését jelentették. Aztán jelentés érkezett arról is,
hogy a ráckevei Kék–Duna sétányon csónaktolvajokat zavartak meg. Gyors és szakszerű intézkedés eredményeként sikerült elfogni egy 3
fős társaságot, akik tehergépkocsival érkeztek a
területre fémgyűjtési céllal. Egyiküknek víkendháza van a környéken, és úgy gondolta,
hogy itt biztosan talál olyan hasznosítható fémet, amelyet pénzzé tehet. Ezt megbeszélte két
ismerősével, és a Bp. XVIII. kerületből leautóztak pénzt keresni Dömsödre és Ráckevére. Vaskapukat vágtak le stégbejárókról, stégek mellől
vaslétrát húztak fel a Dunából, fém hordó és
alumínium csónak is volt a célpontjuk. Dömsöd
felé akarták elhagyni a területet, de a KMB-s és
a járőr útjukat állta. Elfogták, előállították őket
és beismerték a vasgyűjtést. Őrizetbe is kerültek, de aztán előzetes letartóztatásukra már nem
került sor, figyelemmel a besimerő vallomásukra és eddigi előéletükre.
Információikkal keressék Molnár László r.
hdgy. urat, a Nyomozó Alosztály Vezetőjét, Kajdácsi Imre r. tzls. urat, vagy bármelyik rendőrt.

Kisebb súlyú cselekményekről
Január 14-én a Nagy tanyára vezető úton, a
csatornaparti részen fatolvajokat fogtak. Mindketten kerékpárral és fűrésszel felszerelkezve
vágtak neki és vágtak bele az akácos erdőbe, de
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a polgárőrök segítségével sikerült elfogni
és előállítani őket. Elismerték a cselekményük
elkövetését,
ügyük már a Ráckevei
Városi Bíróságon van
tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt.
Egyikük 25 kg, a másik 26 kg fát lopott.
Január 17-én a Középső-Dunapart üdülőterületen tulajdonítottak el egy utcára kirakott szemetes kukát.
Február 01-jén történt, hogy nem volt ugyan
speciális kerékpárja a helyi, jól ismert H. Károly
nagypapa korú elkövetőnek, mégis majd 3,5
mázsa akácfát rakott fel a biciklijére a Tamási
úton. Aztán ahogy tolta befelé a lakása irányába,
igazoltatta a rendőrjárőr és a KMB-s. A fát, a fűrészt és a kerékpárt lefoglalták, a tolvaj beismerte a falopást, és az idős sértettet is meghallgatták
a helyi rendőrök. Az ügy jelenleg már a Ráckevei Bíróságon van, H. Károly ügyében hamarosan ítélet születik.

Körözés
A Fővárosi Bíróság BV Csoportja és a Bp.
XVIII. és XIX. ker. Bíróság, valamint a Pesti
Központi Kerületi Bíróság hivatalos személy elleni erőszak, lopás és csalás miatt körözi Fehér
István János 32 éves Dömsöd, Védgát sor 7. tartózkodási helyű férfit. Tartózkodási helye lehet
még a Bp. XIV. ker. Cserei u. 6. szám is.
Farkas György 15 éves, Dömsöd, Kossuth L.
u. 136/a. sz. alatti lakos ellen a Nagykőrösi
Rendőrkapitányság adott ki körözést eltűnés
miatt.
Csóka Andrea 19 éves, Dömsöd Tókert 39.
vagy Tókert 46. sz. alatti lakos ellen orgazdaság
miatt adott ki körözést a Miskolci Városi Bíróság.
A Budapesti Katonai Ügyészség tartózkodási
helyének a megállapítását kéri Jakab István 51
éves, Dömsöd, Táncsics u. 18. sz. alatti lakosnak. Előfordulhat még a Bp. IX. ker. Népligetben is, esetleg hajléktalan életformát folytat.
A Pest Megyi Bíróság BV Csoportja Kurilla
Norbert 37 éves, Dömsöd, Szabadság u. 19. sz.
alatti lakos körözését rendelte el.
Chokker Lívia 42 éves, Dömsöd, Védgát sor
2. sz. alatti lakos körözését a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelte el kiskorú veszélyeztetése miatt. Feltehető, hogy külföldön tartózkodik.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik Bőcze László r tzls. urat, a körözési előadót
is vagy bármelyik rendőrt.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-20444-1268
Szabó Sándor r. alezredes
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P O RO S O D Ó

„1848 és 49 a Szabadság harczosának név jegyzékje, Dömsödön
Faragó Mihály
Szűcs Imre m.
Turuczi Bálint m.
Tatár Josef m.
Csides Bertalan m.
Kovács Gábor m.
Pap Sándor m.
Ballasa Josef
Ispán Gábor
Mészáros Sámuel
Jonás István m.
Siket Josef m.
Denke Mihály m.
Toth Imre
Toth Miklos m.
Nagy Miklos m.
Ispány Josef m.
Bödő Imre m.
Horváth László m.
Fehér János m.
Bodog Imre m.
Juhász Gábor m.
Mészáros György
Gergely János
Szekeres György
Orosz Mátyás
László Gergely
Dani István
Csizmadia János m.
I Balogh István
Bolyo Jonás
Kudar Sándor m.
Bulyáki Josef
Zsiba István
Hegedűs Mihály m.
Szabo Páll
Kudar Mihály
Csécs Mihály m.
Főlvári Imre m.
Máté Antal m.
Ratkai János m.
Takács Mátyás
Mészáros Antal
Szabados Gábor m.
Szabó Josef m.
Balog Mihály m.
Csonka János m.
Bene János m.
M. Szabó Dániel m.
Péter Josef m.
Csegei Gábor m.
Krizsa Josef m.
Krizsa Mihály m.
Kun Imre m.
Csegei Péter m.
Jaksa András m.
Nagy János m.
Marjai Mihály m.
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Bögös Imre m.
Turuczi Imre m.
Patay Dávid m.
Karácsonyi Istvány m.
Máté Gábor m.
Kanász Jonás m.
Szabó Josef bugyisi
Mak Josef m.
Kovács Imre m.
Német Dávid m.
Szabó János m.
Cser Mihály m.
Toth Josef m.
Szarka Imre m.
Csegei Péter m.
Gergő Gábor m.
Domokos Josef m.
1879 január ho 17 dikén készült”
Ez a lista az 1868-ban kiadott
Kossuth Album első üres lapjára
került feljegyzésre. A címoldalon
Kossuth Lajos idősebb kori portréja látható, valamint a 48-as népkör
ovális bélyegzője, amely bizonyítja az album dömsödi tulajdonát.
Kossuthot nagy tisztelet övezte.
Eme albumban összegyűjtve jelentek meg a korszak azon versei, dalai, írásai, melyek a jeles politikus–államférfi nevéhez, életéhez
fűződtek. A szerzők közt találkozhatunk Vajda János, Illyés Bálint,
Jókai Mór nevével is.
Egyik ilyen rendkívül közismert
a „Verbungos dal”:
Kossuth Lajos azt izente
Hiányos a regementje
Ha még egyszer azt izeni
Mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a haza!
Esik eső karikára
Kossuth Lajos kalapjára
Valahány csepp esik rája
Annyi áldás szálljon rája
Éljen a haza!
Az album tulajdonosáról a hátoldalon találunk egy levelet, idézem:
„Honvéd győlés marczius 26 dik
1896 évben
Minthogy az Kossuth album az
honvédi pénzen volt véve tehát
maji gyűlésen elhatároztatott, hogy
semmiféle olvasóköröknek át nem
lesz adva, hanem marad mindig az

összes honvédek keze alatt. Mindig
csak az honvédek rendelkezhetnek
róla, senki csupán csak az honvédeknek. Minden évben el fog határozni ki viseli gondját ez könyvnek.
Mindem betsületes honvéd aki elviszi ez könyvet, negyvennyolcz ora
alatt okvetetlen tartozik visszavenni és senkinek másnak magán kívül
nem szabad kiadni.
Kelt. Dömsöi honvéd gyűlésen
marzius 26 dika
Jelenlévők kezünk aláírásával
bizonyítják: Szűts Imre, Bata Sándor, Fehér János, Tóth Imre,
Kudar Sándor, Szekeres György,
Máté Gábor”
A szóban forgó albumot a 48-as
népkör vásárolta, és a hátulján –
mint azt már említettem – nyilatkozatot tettek arról, hogy csak a tagok olvashatják, idegen kézbe az
nem kerülhet. Fontos adat továbbá
az 1848-as szabadságharcban
résztvevő dömsödiek névsora is (a
könyv elején kézzel írva). Az elesettek „m”-mel megjelölve.
Az albumra Gulyás Lászlóné
irányította figyelmem.
Kossuth Lajos népszerűségét bizonyítja továbbá, hogy a falu díszpolgárává avatták. Továbbá 1892
márc. 20-án Kossuth halálhíréről
értesülve a képviselő-testület döntött arról, hogy utcát neveznek el
róla, mely ma is ezt a nevet viseli.
Határozatot hoztak arról is, hogy
ezen alkalomból 1000 db gyászjelentést nyomtassanak a Kunszentmiklósi nyomdában.
(D. Nagy Judit jegyzőkönyvi
kutatásaiból 1994. áprilisi számban leközölve.)
„Dömsöd Község hazafiúi fájdalommal jelenti, a legnagyobb
magyarnak, hazánk nagy fiának

Kossuth Lajos
Magyar ország kormányzójának és Dömsöd község díszpolgárának, 1894 év márczius ho 20-án
Turinban 92 éves korában történt
Gyászos elhunytát.
A drága hamvakat, hazahozza a
nemzeti kegyelet és az ország fővárosában Budapesten 1894 év április 1-én helyezi örök nyugalomra;
mely veszteségen Dömsöd község
küldöttségileg képviselve leend.
A nagy halott lelki üdvéért, a
gyász isteni tisztelet Dömsödön – a
templomban – 1894 április hó 1-én
tartatik.
Kossuth Lajos a legtökéletesebb
mintaképe volt az önfeláldozó hazafiságnak, az elvhűségnek, jellemszilárdságnak, hősiességnek s az
emberi erények teljességének.
Ő oltotta bele a nemzetbe a függetlenségre és szabadságra vágyó
életösztönt.
Szabaddá tette a földet, szabaddá tette az embert, szabaddá tette a
gondolatot.
A magyar nép Megváltóját s
imádott Hazánk szabadságának
Zászlótartóját, könnyhullatásai között zokogva gyászolja.
Nem volt ekkora halottja a magyar népnek soha
Isten! áld meg Kossuth Lajost!
Isten! áld meg a Magyart!
Bors Károly Kunszentmiklós”
A Petőfi Sándor Emlékmúzeum kiállítási anyagai közt megtekinthető a Dömsödi Kossuth Kör
első szolgálati szalagja, a 48-as
Népkör pecsétje, valamint egy
darab azon gyászjelentések közül, melyeket Kunszentmiklóson
nyomtattak.
Összeáll.:

-V.I.-
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„A sport a játék alatt tanítja meg az
embert rövid idő alatt a legfontosabb
polgári erényekre: az összetartásra, az
önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes
alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az
önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a „fair play”, a
nemes küzdelem szabályaira.”
Szent-Györgyi Albert

Családi
Sportnap az
OMK-ban

Dömsödi Kézilabda Klub

2011. február 19-én családi sportnapot szervezett a Nagyközségi Könyvtár
és a gyermek sportegyesületek szülői
közössége.
Ez a nap arról szólt, hogy a szülők
egy felejthetetlen délutánt töltöttek
együtt gyermekeikkel. A mai világban
nagyon kevés időt szánnak a családok a
közös időtöltésre. A játék, a közös sport
közelebb hoz minket egymáshoz.
A további szavak helyett pedig beszéljenek a képek, amelyek a rendezvényen készültek.
Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető

Dömsödi Sport Egyesület

Dömsödi birkózó csapat
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Ráckevei Kick-Box Sportegyesület

Fotó: Kővári Zoltán

Ritmikus sportgimnasztika

Mezõgazdasági hírek

Tavaszi munkák a szántóföldeken és a kiskertben
2011. év március hó

A növénytermeléssel, kertészkedéssel foglalkozó falusi, vidéki emberek a múltban is
mindig reménységgel és várakozással várták a
tavaszi idő beköszöntését. Most, mikor a vidéki lakosság csak kis hányada foglalkozik a mezőgazdasági termeléssel, mint fő megélhetési
formával, mégis nagyon fontos és hangulatmeghatározó ez a régebben olyan fontos ágazat. A községekben, kisvárosokban a lakosság
nagy része kertes családi házakban lakik, valamint sok a hétvégi telek, kisebb-nagyobb földterületekkel. Ha a községet, az üdülőterületeket
járjuk, sajnos főként az utóbbi évtizedekben azt
tapasztaljuk, hogy egyre több az elhanyagolt,
gyomos, műveletlen terület. Pedig most a válságos, munkanélküli időkben a kiskertekben,
zárt kertekben sok mindent megtermelhetnénk
és nem kellene mindent az üzletben megvenni.
De ezek után térjünk vissza az aktuális tavaszi munkákra, és remélem, hogy mikor e sorok
megjelennek – március közepén – már igazi tavaszi időjárás lesz. Az elmúlt évi rendkívüli
időjárás a sok nyári, őszi csapadék miatt gyengébb terméseredményeket hozott, illetve nem
lehetett időben betakarítani a termés jelentős
részét, és az őszi gabona vetésterülete is kisebb,
az őszi mélyszántás nagy része is elmaradt. A
jelentős területeket borító belvíz és az elmaradt
őszi talajmunkák hatása nagymértékben befolyásolja az idei év terméskilátásait. Nagyon
fontos és időszerű feladat most az őszi kalászos
gabonák, az őszi búzatáblák műtrágyázása,
mert a kisebb területek termésére nagy szükség
lesz, mert nem csak Magyarországon, de egész
Európa-szerte nagy lesz a kereslet a gabonára.

Sajnos az olvasható a sajtóban, hogy a hazai
búzakészlet nem lesz elég az új termésig, amire
hosszú évek óta nem volt példa, és elgondolkozhatunk rajta, hogy miért kellett szétverni a
jól termelő mezőgazdasági nagyüzemeket. A
másik nagy probléma, hogy a mezőgazdasági
irányítás sem akadályozza meg a kereskedelmi
cégek monopol helyzetét, nem képeznek kellő
tartalékokat, nem védik meg a termelőket, ami
nemcsak a gabonaágazatra, de egyéb ágazatokra is vonatkozik.
Még nem tudhatjuk, hogy milyen időjárást
hoz a tavasz és a nyár, de a tavaszi munkákat
nagyon megnehezíti a belvíz, a víznyomott területek megmunkálása is komoly többletköltséget jelent majd, és ezt nem tudom, hogy a felvásárlási árakban lehet-e érvényesíteni.
A kiskertben, szőlőben, gyümölcsösben is
egyre több most tavasszal a feladat. Ha megszikkad, felszárad a talaj, el kell vetnünk a hidegtűrő veteményeket, hagymát, borsót, mákot. Ha fűtetlen fóliasátrat akarunk felhúzni,
annak is itt van az ideje, azt szélmentes, lehetőleg a délutáni napos órákban húzzuk fel. A fóliasátor alá vethetjük a hónaposretket, dughagymát ültethetünk, salátát, és így sokkal
előbb lesz friss zöldségünk mint a szabadban.
Az igaz, hogy a fólia nem olcsó és a fóliasátor
alatti termesztés nagy odafigyelést, gondos
ápolást, öntözést igényel, de mivel ezek a vetemények hamar kikerülnek, helyükre ültethetünk előnevelt paprika, paradicsom és egyéb
palántákat, és így el tudjuk látni a családot friss
zöldséggel, és még eladásra is juthat.
A gyümölcsfák metszését mielőbb fejezzük

be, és végezzük el a tavaszi lemosó permetezést. Az egész éves növényvédelem alapja a tavaszi permetezés, mert ezzel sok kártevőt –
gomba- és rovarkártevőt – elpusztíthatunk, és
így a nyár folyamán kevesebbet kell védekeznünk, és ezzel kíméljük a környezetünket. A
permetezés során tartsuk be a tájékoztatóban leírt útmutatásokat, munkavédelmi, környezetvédelmi és munkaegészségügyi előírásokat saját
egészségünk és környezetünk védelme miatt is.
A szőlőtermelés egyik legfontosabb és termésmeghatározó munkája a metszés. A metszés megkezdése előtt rügyvizsgálattal ellenőrizzük a rügyek épségét – bár az idei télen
nem volt ólmos eső és mínusz 10 foknál hidegebb –, de azért lehet, hogy egyes, főként csemegeszőlőfajtáknál előfordulhatott károsodás,
ott több rügyet hagyjunk meg. Akkor metszünk
szakszerűen, ha a metszés mértéke megfelel a
tőke állapotának, ugyanis így tartható fenn a
termőegyensúly, vagyis rendszeresen terem a
szőlő. A sok, vékony, rövid, ceruzavastagságnál vékonyabb vessző azt mutatja, hogy az előző évben túlterheltük a tőkét, sok rügyet hagytunk meg, most alaposan vágjuk vissza, tehát
kevesebb rügyet hagyjunk, és így helyreáll a
tőke egyensúlya.
A virágoskertben is van most teendő, ha még
eddig nem metszettük meg a rózsatöveket, azt
minél előbb tegyük meg. A pázsitfüvet is gondoznunk kell, most kora tavasszal alaposan gereblyézzük meg, és ha azt akarjuk, hogy szép,
dús legyen a pázsitfüvünk, akkor szórjuk meg
nitrogéntartalmú műtrágyával vagy érett istállótrágyával, komposzttrágyával.
A fentieken túl is még nagyon sok teendő
van a kiskertben, de ezt egy gyakorló kertészkedő már tudja. Reméljük, hogy a március már
jó idővel köszönt ránk és végezhetjük a tavaszi
munkákat, és ehhez kívánok minden jót.
Összeállította:
Tóth István Dömsöd, Haladás u. 1.
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Keresztyén élet

„A böjt szándékos tartózkodás evéstől,
ivástól vagy mindkettőtől. A böjt lehet részleges vagy teljes, attól függően, hogy például
valaki csak bizonyos fajta ételektől tartózkodik, vagy pedig minden ételtől és italtól. Tudatosan böjtölni vallási, spirituális, politikai
vagy egészségügyi okokból szoktak.
Vallásos böjt
A nagy vallásalapítók hangsúlyozták a
böjt fontosságát, amely egy eszköze annak,
hogy megértsük a körülöttünk levő világot,
hogy megérintsük Isten teremtményeit, hogy
behunyt szemmel is lássunk, érezzünk. Azt tanították, hogy segítségével közelebb kerülünk Istenhez, mivel testünk, lelkünk és szellemünk megtisztul. A böjt szinte az összes világvallás szerves részét képezi.
Politikai böjt: az éhségsztrájk
A nyilvános böjt időről időre eszköze a politikai tiltakozásnak. Mahatma Gandhi élete
során több ízben tartott éhségsztrájkot, ami
eredményes és erőszakmentes politikai cselekvésnek bizonyult.

Spirituális böjt
A bibliai Dániel három napig böjtöl, hogy
megismerje a király álombeli látomását, s
ezáltal elnyerje a kegyelmet, hogy megértse
az álom jelentését.
Az ókori görög filozófiai iskolák elsősorban a szellem megtisztulását várták a böjttől.
40 napos böjtöt követelt meg a tanítványaitól, mielőtt beavatta őket okkult filozófiai tanításaiba. Azt tartotta, hogy csak az ilyen
hosszú böjt képes tanítványai agyát annyira
megtisztítani, hogy azok képesek legyenek
befogadni az élet titkairól szóló tanításait.
Az ókori görögök és rómaiak az isteni titkok felismerését remélték a böjttől. A misztériumvallások és jóshelyek papjainak böjtölniük kellett, hogy megtudakolják az isteneknek az emberek számára adott utasításait. A böjt által arra törekedtek, hogy elérjék a
megtisztulást, az istenihez való hasonulást és
vele való egyesülést.
Gyógyböjt
A természetben élő vadállatok ösztönösen
tudják mi a helyes, és ha betegség lép fel náluk, napokig vagy hetekig nem vesznek magukhoz táplálékot. A böjtkúra nemcsak a betegségek gyógyítására, hanem megelőzésére
is alkalmas. Már a legősibb időkben a szervezet megfiatalításának egyik elismert
gyógymódja volt.
A böjt célja az, hogy – a belső pihenésen át
– a szervezetet hozzásegítse, hogy az gyógyítsa, méregtelenítse és újítsa meg önma-

gát. Testünk ilyenkor próbál szabadulni az
évek során lerakódott káros anyagoktól és
mérgektől. Kidob mindent, ami zavarja és
megbetegíti.”

Így összegzi a Wikipédia lexikon a böjt fogalmát. A tudományos megközelítésből bemutatott böjti formákat érdemes hívő ember
szemével is megnézni, és ahol szükséges, kiigazítani vagy újraértékelni, esetleg csak
pontosítani és kiegészíteni.
A biblia csak a vallásos és spirituális böjtöt
ismeri el böjtnek. Amennyiben ez valamiféle
emberekre irányuló nyomásgyakorlási kísérlet, ez távol áll a böjt eredeti céljától, véleményem szerint meg is szentségteleníti. Erre
a célra más eszközöket kell használni (pl. békés felvonulás stb.). Az egészségügyinek
mondott böjtben természetesen lehet igazság
(nem nyakra-főre, de szükség esetén gyakorolható), viszont ez nem böjt. A böjt szónak
van vallásos éle, ami ez esetben hiányzik a
gyakorlatból, pontosabb koplalásnak nevezni. Ekkor önbecsapás vallásos jelentőséget is
tulajdonítani neki. A részleges böjt nem tekinthető böjtnek, mivel ettől az ember nem
kerül olyan fizikai állapotba, ami jobban kinyitná a szellemi dolgokra, ahhoz ugyanis az
éhség és szomj érzete szükséges. Attól, hogy
nem sült kacsával, hanem pl. rántott sajttal
lakik jól az ember, nem lesz közelebb a spirituális magasságokhoz.
A bibliában a böjt jellegzetesen összekapcsolódik az ima gyakorlatával, ilyen igékre
gondoljunk:
Lk. 2.37
„és már nyolcvannégy éves özvegyasszony
volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és
nappal.”
Ez nagyon fontos a hívői szempontú értékelésben. Az a spirituális böjt például, amely
ugyan célját tekintve elfogadható lenne, de
Isten kikerülésével igyekszik valamiféle saját szellemi célok elérésére, szintén hamisnak és veszélyesnek értékelhető (lásd. pl. jógik, egyéb keleti tanítók böjtjei).
A böjtöt, mint vallásos szokást lehet túlértékelni, érdemnek minősíteni, noha célját tekintve nem az, csupán az ima segédeszköze.
Ilyenkor inkább rossz, mint érték, mert az
ember félrevezeti magát vele. Jót cselekedni
nem böjttel lehet, hanem konkrét és a mindennapi életben véghezvitt tettekkel.
Ismét gondoljunk az Igére:
Lk. 18.11-13
„A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem
vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.
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Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol
állva, még szemét sem akarta az égre emelni,
hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.”
A példázat nem ismeri el vallásos érdemnek a böjtöt. Az más, pl.:
Ézs. 58.5-8
„Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik?
Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét
gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba
öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezed
böjtnek, és az ÚR kedves napjának? Nekem
az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom
köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg
kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a
szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor
eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és
hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.”
A vallásos jótett tehát nem az élelemmegvonás magamtól, hanem máson való segítség.
Összegezve: lehet jelentősége a böjtnek a
hívő ember gyakorlatában. Ekkor azonban
törekedjünk azt jól gyakorolni, jól alkalmazni és megfelelő célra használni!
Végül pedig: Isten áldását kívánom mindenkinek a böjti időszakra!
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!
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...aki so ha nem fe led te szü lõ föld jét
Meg em lé ke zés Elizabeth Pennings-Nuszpl-ról

A Dömsöd-Nagytemplomi Református Gyülekezet közösségében a 2011. február 13-án vasárnap tartott istentiszteletünkön emlékeztünk
meg Nuszpl Erzsébetről, életének 101. évében
elhunyt testvérünkről.
Isten iránti hálaadással gondoltunk életére,
amely 1910. november 16-án indult el itt Dömsödön. Mint az I. világháború egyik árván maradt gyermeke, kikerült Hollandiába.
Egy holland református lelkipásztor felesége
és öt gyermek édesanyja lett, aki soha nem feledkezett meg szülőfalujáról és gyülekezetéről.
Amikor az 1990-es évek elején épült a gyülekezeti ház, az építkezés költségeinek a harmadát
az ő adománya biztosította. 2003 óta a gyülekezeti házban egy emléktábla is őrzi férje és az ő
nevét, Istennek adva dicsőséget e hajlékért.
Temetése 2011. február 11-én volt Hágában.
Legyen az ő emlékezete áldott.
Szabó Péter
lelkipásztor

Elizabeth Pennings-Nuszpl,
Dömsöd szülötte

Bözsi néninek a szülőfaluhoz való ragaszkodása sohasem szűnt meg. A gyakori hazalátogatások és a tetemes adomány is (mellyel a Pennings házaspár a Dömsödi Református Gyülekezeti Ház felépítéséhez hozzájárult) erről a kötődésről tanúskodik.
Élettörténetében elmesélte, hogy szülei négy
gyermeke közül ő volt a legidősebb. Nyolc éves
volt, mikor édesapja az I. világháborúban hősi
halált halt. Ezt követően az ő taníttatása anyagi
okok miatt abbamaradt. Ezt nagyon sajnálta, hiszen jó képességű kislány volt.
Varrni tanult, majd ismerősök révén, tizenévesen került először Hollandiába. Másfél év
után hazajött és Pesten vállalt munkát egy úri
családnál. Dömsödtől kissé eltávolodott, s egyre
többet gondolt vissza Hollandiára. Végül úgy
döntött, hogy visszautazik.
Ezzel a visszautazással dőlt el véglegesen
Bözsi néni élete, hiszen ekkor ismerkedett meg

későbbi férjével, Pit-Jan-nal. Ő ekkor a teológiára készült, ami hat év várakozást jelentett a fiataloknak. A szorgalmas magyar lány szerette a
házimunkát. Dolgozott, és jó szándékú ismerősök segítségével akcentus nélkül sajátította el a
holland nyelvet, megtanulta a holland szokásokat. Pit-Jan pedig elvégezte a teológiát.
1939. szeptember 21-én fogadtak egymásnak
örök hűséget. Mindeközben kitört a II. világháború. A fiatalasszony állapotos lett. A gyermekek egymást követték (Truusje, Bertje, Joul,
Zsuzsó és Pierke). A fiatal lelkésznek és feleségének nem várt nehézségekkel kellett szembenézniük. A jó Istenbe vetett hitük és az egymás
iránt érzett szeretetük, hűségük segítette át őket
ezen az időszakon.
11 évi távollét után, a háborút követően,
1948-ban került sor arra, hogy Bözsi néni férjével, Pit-Jan-nal, négy gyermekével (az ötödikkel állapotosan) hazalátogasson.
Édesanyja s a rokonok nagy-nagy szeretettel
fogadták őket. A kölcsönös látogatások megmaradtak, nem szakadt meg a kapcsolat a szülőfölddel, a szerettekkel.
A gyermekek nevelése mellett Bözsi néni a
férjének segítője, támasza volt. Asszonykört
szervezett. Havonta egyszer jöttek össze és mindig hasznosan töltötték el az időt, mert Bözsi
néni azt tartotta: „Az idő sarkait is használni
kell!” Sokat kézimunkáztak, melyekből évente
egyszer bazárt rendeztek.
Saját hímzéseit később is árusította, amiből a
holland királynő is vásárolt.
Az 1956-os forradalom kapcsán az ő lakhelyükre, Axelba is telepítettek 25-30 fiatal magyar
menekültet. Bözsi néni unokahúgától értesült
részletekbe menően a forradalom eseményeiről.
Az egyházközség segélycsomagokat küldött
Magyarországra. Ezek tartalma elsősorban ruha
és élelmiszer volt. A csomagok nemcsak Budapestre, hanem Ráckevére, Dömsödre és Kunszentmiklósra is eljutottak.
Az évek alatt a gyermekek felcseperedtek,
önálló életet kezdtek. Sorban megházasodtak
egy kivételével. Unokák születtek, s ami a legfontosabb, hogy összetartó, egymást tisztelő
család volt az övék, melyre Bözsi néni nagyon
büszke volt.
A 25 éves házassági évfordulójukat úgy ünnepelték, hogy gyermekeik meglepetésszerűen
szervezték meg az ezüstlakodalmukat. Bár a
gyermekek kirepültek a családi fészekből, mégis mindig voltak vendégeik. 36 éves szolgálati
idő után, 65 évesen Pit-Jan bácsi nyugdíjba vonult. Ezt követően több idejük maradt utazásra,
és később Hágába költöztek.
A Dömsödi Református Gyülekezet lelkipásztoraival mindig jó kapcsolatot ápoltak. Fi-

gyelemmel kísérték a gyülekezet mindennapjait, életét. Amikor váratlanul nagyobb összeghez
jutottak, férjével úgy döntöttek, hogy Dömsödön az épülő gyülekezeti ház támogatására
fordítják. (Ez 10000 holland forint volt.)
Bözsi néni elhatározta, hogy még ezen felül
is gyűjteni fog, amit a jó ismerősök és a família
körében tehetett csak meg. Nehezen értették
meg, hogy egy olyan nagy református község
mint Dömsöd nem tud a maga erejéből egy házat felépíteni…
(A hollandok jó kálvinisták, takarékosak, hívő emberek és jó adakozók. Ezeknek a tulajdonságoknak úgy tudnak eleget tenni, hogy
folyton gyűjtenek. És ha valahol segíteni kell,
akkor azt nagy erővel teszik.)
Az új gyülekezeti ház átadását 1991. október
20-án hálaadó istentisztelet keretében ünnepelték meg. Erre az örömteli alkalomra Bözsi néni
családjával együtt érkezett.
Később, férje halála után is ellátogatott Dömsödre. Egyik ilyen alkalommal merült fel benne,
hogy szívesen leírná élete történetét. Úgy érzi,
hogy a jó Isten kézen fogva vezette, és mind lélekben, mind testben sértetlen tudott maradni!
Ez az önéletírás D. Nagy Judit szerkesztésében, Életem története címmel jelent meg a
Dömsödi Hírnök hasábjain. Az olvasók 1999
áprilisától 2001 márciusáig kísérhették figyelemmel Bözsi néni életútját a História rovatban.
Elizabeth Pennings-Nuszpl: Életem története, a Nagyközségi könyvtárban, helyben olvasható. Jelen összeállítás ez alapján íródott.
-V.I.-
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Február hónap

Ebben a hónapban egy káresethez kellett vonulnunk. Február 13-án
19 órakor kaptuk a bejelentést, mely szerint Dömsöd–Tass között az 51-es
főúton egy kamion az árokba csúszott és forgalmi akadályt képez. A
helyszínen egy nyerges vontató az út melletti árokba tolatott, és ott a puha
földben elsüllyedt. A kamiont a Dömsöd ÖTE IFA szerével és egy
mezőgazdasági erőgéppel sikerült kivontatni.
Kérem, támogassák egyesületünket adójuk 1%-ával!
További információk és képek a weboldalunkon,
a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.

Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Tisztelt Adófizetõ!

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a 2010. évi adójuk 1%-ából az
Önök felajánlásainak segítségével a Dömsödi Önkéntes Tűzoltó Egyesület számlájára a működési költségeink fedezéséhez és szakfelszerelések vásárlásához hozzájárultak.

Tisztelt Adófizető!

Dömsöd Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete ismét kéri a
Tisztelt Adófizetőt, hogy a 2010. évi személyi jövedelemadója
1%-ának felajánlásával járuljon hozzá egyesületünk 2011. évi
eredményes működéséhez is.

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban!
Segítse önkéntes munkánkat!

Egyesületünk „vonulós” tagjai a nap huszonnégy órájában készen állnak arra, hogy tűzesetek, elemi károk, balesetek bekövetkezése esetén
a lehető legrövidebb időn belül a rászorulók segítségére siessenek.
Az Ön által felajánlott SZJA 1%-ból befolyt támogatást egyesületünk
a község és a lakosság tűz- és katasztrófavédelmének biztosítására kívánja fordítani. A befolyt összegből a hiányzó, elhasználódott, sérült
szakfelszereléseinket kívánjuk javítani és új felszerelések
beszerzésével korszerűsíteni eszközeinket.
Adjon esélyt önmagának és családjának!

Adója 1%-ának felajánlása nem kerül Önnek egy fillérjébe sem, de ezzel hozzájárulhat értékei, családja, a saját és a közösség biztonságának
javításához.
Ha, Ön úgy dönt, hogy adója 1%-át egyesületünknek ajánlja fel, akkor
kérjük, használja a lapon elhelyezett „RENDELKEZŐ NYILATKOZAT” című nyomtatványt a következő útmutató szerint.

Ezúton köszönjük mindazok segítségét, akik ily módon hozzájárulnak
munkánk sikeréhez, eredményességéhez.
Dömsöd, 2011. február
Dömsödi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vezetősége

Vágja le a vonal mentén és tegye a rendelkező nyilatkozatot az adóbevallása mellé egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A
BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 18668456-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDÉRT ALAPÍTVÁNY
(Dömsödi Tűzoltó Egyesület számára)

Rendelkező (adózó)

neve:…………………………………………………………………
Lakcíme:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
Adóazonosító jel (adózó adószáma):………………………………..
Dátum: 2011. év ……hó …….nap Aláírás:………………………
Tudnivalók
Vágja le a vonal mentén és tegye a rendelkező nyilatkozatot az adóbevallása mellé egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap
méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. Fontos! Ahhoz hogy a rendelkezése teljesíthető
legyen, a rendelkező nyilatkozatra az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT és
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel. A lezárt boríték
hátoldalát – a ragasztást keresztezve – ÍRJA ALÁ.

Ráckevei Tűzoltóság: vonalas telefonról a 105 számon, mobiltelefonról
pedig a 06-24-518-665 vagy 06-24-518-666 számokon lehet elérni.
Elérhetőségünk: Ha baj van! 105. Egyéb elérhetőségünk:
Id. Tárkányi Béla, Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka.
Telefonszám: 06-20-383-5407 • E-mail: domsodote@gmail.com

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
Az ÁLLANDÓ PROGRAMOK az eddig megszokottak szerint.

2011. MÁRCIUS HAVI PROGRAMOK
2011. március 12. /szombat/ 19,00 órától JELMEZES BANYA BÁL
2011. március 19. /szombat/ 9,00 órától 12,00 óráig JENNYS TURI –
SZUPER SZOMBAT akciós ruhavásár
2011. március 24. /csütörtök/ 10,30 órától OVIS SZÍNHÁZ
2011. március 26. /szombat/ 10,00 – 15,00 óráig VÉRADÁS
2011. március 15. /kedd/ 14,00 órától NEMZETI ÜNNEP
E LŐ Z E T E S
2011. ápr. 2. /szombat/ II. ORSZÁGOS NÓTA – OPERETT VERSENY
2011. április 9. /szombat/ MUSICAL ÉS FILMZENEI EST a JU és
ZSU TÁRSULAT előadásában
2011. április 9. /szombat/ BABA BÖRZE
2011. április 12. /kedd/ OVIS SZÍNHÁZ
2011. április 16. /szombat/ JÁTSZÓHÁZ
2011. április 23. /szombat/ A CSÓKOS ASSZONY színházi előadás az
IRINGÓ SZÍNJÁTSZÓ KÖR előadásában
2011. április 29-30. – május 1. XVII. DÖMSÖDI NAPOK
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Állator vosi ügyelet

2011. március 5-6.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2011. március 12-13.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2011. március 14-15.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367
2011. március 20.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366
2011. március 26-27.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2011. április 2-3.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

Anya köny vi hí rek
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Kutyatulajdonosok
figyelem!

Április hónapban eboltás lesz! Részletek az áprilisi lapszámban és a településen
kihelyezett plakátokon!

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig:
17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye:
Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

Születtek:

Kakas Zoltán – Tóth Viktória
ZOÉ VIKTÓRIA
Lakatos Antal – Farkas Kira
NIKOLASZ
Gonda Sándor – Idrányi Szilvia
ESZTER IZABELLA

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Horváth István
66 éves
Szabó Lajosné Vajgel Irén Anna
66 éves
Hegedűs Istvánné Karamán Erzsébet 82 éves

LOMTALANÍTÁS
IDÕPONTJAI:

2011. 03. 24. CSÜTÖRTÖK
2011. 03. 25. PÉNTEK

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!

105

domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

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: március 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: április eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, Budai Ignácné, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, Dulcz Dénes, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné,
Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth
István, Varsányi Antal
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: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
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

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

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

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

Tel.: +36-24-519-720

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Valentin-bál képekben 2011

Fotó: Bábel László

Farsang 2011

4. c osztály: A focicsapat és a pompomlányok

7. b osztály

