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Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázatra mi is benevezünk. Ezért kerestem fel a Parlamentben – Pánczél Károly képviselő úr segítségével – Tállai András államtitkár
urat, hogy személyesen mondjam el gondjainkat, hogy tájékoztassam arról,
hogy a kistérségben mi vagyunk a legnehezebb helyzetben lévő település,
hogy nálunk a legnagyobb a munkanélküliek száma. A hátrányos helyzetünk ellenére nagyon keményen dolgozunk azon, hogy költségvetésünk ne
omoljon össze, hogy intézményeink finanszírozása csak a kezelhető mértékig sérüljön. Elmondtam, hogy nem kivételezést kérek, hanem olyan támogatást, amely segítségével garantáltan elkerüljük azt a helyzetet, amely kétes hírnév kivívásához vezet. Gondolok itt azokra az önkormányzatokra,
amelyek az írott és elektronikus sajtó érdeklődésének kereszttüzébe kerültek, mert nem tudták fizetni a közüzemi díjakat, és ezért például kikapcsolták a gázt az iskolájukban. Akkor kérünk segítséget, amikor még urai vagyunk a helyzetnek, és nem akkor, amikor már késő. Az államtitkár úr nem
ígért semmit sem (nem is vártam megalapozatlan ígéretet), de reménykedem, hogy pályázatunk konkrét számadatai is kérésünk jogosságát támasztják alá. Pánczél képviselő úrtól ígéretet kaptam, hogy figyelemmel
kíséri beadványunkat. Számomra megnyugtató ez a gesztusa.
Néhány hónappal ezelőtt már jeleztem, hogy az RSD projekt csatornázási eleme pozitív elbírálás alá került, így aktuálissá vált az érdekeltek tájékoztatása. Ezért aztán közmeghallgatást tartottunk az üdülő lakosság részére, mert rengeteg volt a nyitott kérdés. Közel hétszáz ingatlant érint a
beruházás, nem csoda, hogy nagy volt az érdeklődés a tájékoztató iránt.
Első lépésként meg kell alakítani a közműfejlesztési társulatot. A pályázat
akkor lesz sikeres, ha a tervekben szereplő ingatlanok tulajdonosai legalább
kétharmad részben óhajtanak a társulatba tagként belépni. Ez a kétharmados arány nemcsak Dömsödre vonatkozik, hanem a Ráckevei (Soroksári)Duna partján fekvő 14 település összlétszámára. A jelenlévők túlnyomó
többsége nagyon örül a beruházásnak (az ingatlanok értéke ezzel is növekszik), de természetesen olyanok is voltak, akik nemtetszésüknek adtak hangot. Elsősorban azt kifogásolták, hogy akkor is ki kell fizetni a közműfejlesztési hozzájárulást, ha ők nem akarnak rákötni. Ez mindenhol így van, és
nálunk is így lesz. A közmeghallgatáson sok más – az üdülőket érintő – téma is felmerült. Legtöbben az utak állapotára panaszkodtak, azonnali felújítást követelve. Most is csak ismételni tudtam azt az álláspontunkat, hogy
amíg a belterületi útjaink között is vannak járhatatlanok, addig nem tudunk
pénzt elkülöníteni erre a célra.
A múlt hónapban beszámoltam a Katona Antal Ifjúsági Labdarúgó Emléktornáról. Azért jutott eszembe, mert ismét – idő előtt – eltávozott közülünk egy egykori sportvezető, Szabó Lajos barátom. A nyolcvanas évek
végén, a kilencvenes évek elején együtt próbáltuk a rendszerváltozás körüli, a sportéletre gyakorolt negatív hatások tompítását, egy magára valaFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

mit is adó nagyközséghez tartozó minőségi
sportélet fenntartását. Remélem, nem hangzik
nagyképűen, de inkább nagyobb, mint kisebb
sikerrel. Szabó Lajos nevéhez fűződik Dömsöd
labdarúgásának legnagyobb sikere: a nyolc közé jutás az MNK-ban, a Békéscsaba és az MTK
NB I.-es csapatainak legyőzésével. Ebben a néhány évben ismerhettem meg Lajos szervezőkészségét, szakmai hozzáértését, emberi tartását. Sokan fogunk Rá emlékezni!
A március 15.-i rendezvényen ez évben is az
iskolások adták az ünnepi műsort. A Bak
Gáborné és a Jarosi Istvánné pedagógusok által
vezetett alsó tagozatos csoport a régi szellemiséggel, de teljesen új koreográfiával lepte meg a
nagyszámú ünneplő közönséget. Méltán váltottak ki hangos tetszésnyilvánítást. Szabó Andrea

ünnepi beszéde – a történelmi visszapillantáson
túl – olyan magvas téziseket tartalmazott, amelyek újabb gondolatokat indukáltak a hallgatóságban.
Első eset, hogy nem tudtam részt venni a Banya-bálon – legnagyobb sajnálatomra. Varsányi
alpolgármester úrtól tudom, hogy idén is nagyon jól sikerült, most is fergeteges produkciókat kaptak a jelenlévők a Banyáktól. Gratulálok
Nekik, és ismételten köszönöm a sok segítséget,
amelyet kaptunk Tőlük az önkormányzati rendezvényeken.
A kézilabdás kislányok sikere (második hely
a hazai tornán) csak alátámasztja azt a teóriát,
amelyet mindnyájan tudunk, hogy a kemény,
céltudatos munka mindig meghozza eredményét. Gratulálok.
Már csak egy hónap, és ismét elérkezünk a
Dömsödi Napokhoz. Hagyományainkhoz hűen

Kérem, hogy ADÓJA 1%-át ajánlja a

most is mutassuk meg magunkat az ide látogatóknak. Hívok és várok mindenkit a rendezvényeinkre. Rajtunk múlik, hogy ezeket milyen
tartalommal töltjük meg.
Ebben az évben utoljára kérem Önöket adójuk egy százalékának rendelésére. Tisztelettel
megköszönnénk, ha a Dömsödért Alapítványt
jelölnék meg kedvezményezettként. Adószám:
18668456-1-13.
Befejezésül egy nem túl szokványos, személyes információ. Az utóbbi időben az egészségemmel kapcsolatosan nagyon sok mendemonda ütötte fel a fejét. Nos, sikeresen túl vagyok az epekő műtéten. Remélem, a következő
hónapokban visszaszedem azokat a kilókat,
amelyek most tényleg hiányoznak rólam. Köszönöm az aggódásukat.
Bencze István

D Ö M S Ö D É RT A L A P Í T V Á N Y

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

Az ide érkezõ felajánlásokat olyan célokra
fordítjuk majd, amelyeket az önkormányzat
költségvetésébõl nem tud támogatni.

ISPÁN IGNÁC

részére.

Adós zám : 18668456-1-1 3

Megtisztelõ segítségüket ezúton is köszönjük.

TISZTELT ÜDÜLÕTULAJDONOS!

Tájékoztató a 2011. év díjbeszedéséről és a zsákok átvételéről, valamint a hulladékszállítás rendjéről:
Hulladékszállítás továbbra is heti rendszerességgel történik az üdülőterületen (kivéve, ha az
önkormányzati rendelet másképp szabályozza), továbbá ahol megoldható, ott lehetőség van
RFID chip-pel ellátott gyűjtőedény használatára is.
Amennyiben nem rendelkezik szerződéssel, nem a hulladékgyűjtő edényben vagy nem a BioPannónia Kft. logójával ellátott zsákban helyezik ki a hulladékot, arra a település jegyzője maximum 30 000 Ft-os hulladékgazdálkodási bírságot róhat ki!

Üdülőterületen hétvégeken is lehetőség nyílik díjak fizetésére vagy a befizetett csekk bemutatása ellenében a zsákok átvételére munkatársunknál, a meghirdetett helyszínen és időpontban!

Munkatársaink a következő időpontokban és helyszíneken állnak az ingatlantulajdonosok rendelkezésére.
Dömsöd:
Polgármesteri HIV. UDVARÁBAN lévő irodában 2344 Dömsöd, Petőfi tér
Április 02-án és 16-án, május 07-én és 21-én, június 04-én és 18-án, július 09-én és 23-án,
augusztus 06-án és 13-án, szeptember 03-án és 10-én 9-13 óráig, valamint minden héten
csütörtökön 11-12 óráig, illetve 17-18 óráig.
Megértésüket köszönjük.
Tisztelettel:

Bio-Pannónia Kft. Ráckeve

Április 20-án szerdán
14-15 óráig

képviselő úr tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
Bio-Pannónia ügyintézése,
Dömsöd üdülõterületére
szemeteszsák kiadás
Dömsöd Polgármesteri Hivatal udvarában
A következő időpontokban:
Április 02-án
09-12-ig
Április 16-án
09-12-ig
Május 07-én
09-12-ig
Május 21-én
09-12-ig
Június 04-én
09-12-ig
Június 18-án
09-12-ig
Július 09-én
09-12-ig
Július 23-án
09-12-ig
Aug. 06-án
09-12-ig
Aug. 13-án
09-12-ig
Szept. 03-án
09-12-ig
Szept. 10-én
09-12-ig
Minden héten csütörtökön 11-12-ig,
17-18-ig.
Hermanné Szilvi
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. MÁRCIUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. március 30-án
megtartott alakuló ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente,
Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor
képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

36/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2010. évben végzett belső
ellenőrzésről
4./ A képviselő-testület 2010-2014. évi
gazdasági programjának elfogadása
5./ A házasságkötések és egyéb családi
események szolgáltatási díjairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
6./ A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX. 16.)
rendeletének módosítása
7./ A helyi képviselők és képviselő-testületi tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002. (II.
6.) rendeletének módosításáról szóló
11/2010. (X. 19.) rendelet módosítása
8./ Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
9./ A Hajós-kastély hasznosításának kérdése
10./ A Kék-Duna Vendéglő bérleti szerződésének módosítása
11./ Láng András Dömsöd, Dunavecsei út
3. szám alatti lakos útnyitási kérelme
12./ Dömsöd, Káka utca szélesítése
13./ Turcsán Ferenc dömsödi lakos ingatlanvásárlási kérelme (0402/109 hrsz.)
14./ Kovács László dömsödi lakos ingatlanrendezési ügye

15./ Zrínyi utca felújítása pályázat fel nem
használható maradványról lemondás
16./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programja módosításának jóváhagyása
17./ Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág mederkotrása és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízminőség javítása projektek
megvalósulása érdekében érdekérvényesítés kezdeményezése
18./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
19./ Oktatási célokat is szolgáló mezőgazdasági gép- és eszközgyűjtemény létesítése Dömsöd nagyközség területén
20./ A Dömsödi Sportközpont és a Dömsödi Kézilabda Klub kérelme
21./ Tájékoztató a 2011. évi Dömsödi Napokról
22./ Bírósági ülnökök jelölése
23./ A díszpolgári cím adományozásáról
szóló 2/2007. (II. 1.) rendelet módosítása
Zárt ülésen:
24./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
25./ „Dömsödért” Emlékérem kitüntető cím
és a „Dömsöd Díszpolgára” cím 2011.
évi adományozása
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

37/2011. (III. 30.) 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 8 igen, 0 nem –
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egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
38/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak
eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2010. évben végzett belső
ellenőrzésről
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
39/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság
véleményét is figyelembe véve az önkormányzat és intézményeinél 2010. évben
végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4. A képviselő-testület 2010-2014. évi
gazdasági programjának elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
40/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Önkormányzat
2010-2014. évi Gazdasági Programját elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5. A házasságkötések és egyéb családi
események szolgáltatási díjairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 1.)
rendelete

4
a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól
A rendelet kihirdetve: 2011. április 1. napján.
A rendelet hatályos: 2011. április 1. napjától.
6. A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX. 16.)
rendeletének módosítása
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal megalkotta a következő
rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 1.)
rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális szolgáltatásokról
szóló 17/2005. (IX. 16.) rendeletének módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. április 1. napján.
A rendelet hatályos: 2011. április 1. napjától.
7. A helyi képviselők és képviselő-testületi tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002.
(II. 6.) rendeletének módosításáról szóló
11/2010. (X. 19.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal megalkotta a következő
rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 1.)
rendelete
a helyi képviselők és képviselő-testületi
tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002. (II. 6.)
rendeletének módosításáról szóló 11/2010.
(X. 19.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. április 1. napján.
A rendelet hatályos: 2011. április 1. napjától.
8. Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:
41/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.
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évi közbeszerzési tervének elkészítéséhez
az alábbi beruházásokat nevezi meg:
– villamosenergia szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás beszerzésének nettó
értéke 17.600.000 Ft,
– földgáz közüzemi szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás beszerzésének nettó értéke 19.200.000 Ft.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fenti határozat alapján készíttesse el a közbeszerzési tervet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9. A Hajós-kastély hasznosításának
kérdése
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:
42/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a dömsödi 713 hrsz-ú
ingatlan hasznosításával kapcsolatban nem
kíván megbízási szerződést kötni ingatlanközvetítővel. A képviselő-testület emellett
hangsúlyozza, hogy az ingatlan hasznosításának kérdését lehetőség szerint az idei
évben rendezni kell, és e célból befektetőket kell felkutatni.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
10. A Kék-Duna Vendéglő bérleti szerződésének módosítása
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:
43/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a FLOYD-LINE Kft. (székhelye: 2344
Dömsöd, Széchenyi u. 18/a.; képviselője
Jakab-Kovács Adél ügyvezető igazgató) az
önkormányzat tulajdonában lévő 202 hrsz-ú
Kék Duna Vendéglő bérleti jogát a Kék Duna Jacht Club Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 41. 1. em. 8.; képviselője András Gábor László ügyvezető
igazgató) átvegye a Kék Duna Jacht Club
Kft.-vel kötött bérleti szerződésben szereplő valamennyi feltétel szerint.
A képviselő-testület a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság javaslatával

egyetértve a bérleti szerződésben kiköti,
hogy a szerződésbe belépő cég csak vendéglátó tevékenységet folytathat az ingatlanban, továbbá hogy a szerződésbe kerüljön be a bérleti díj évenkénti felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés.
A képviselő-testület kiköti továbbá,
hogy a bérlő minden évben a Hal-Víz Napok megrendezéséhez biztosítsa az ingatlan használatát.
A képviselő-testület egyben hozzájárul
ahhoz, hogy 201 hrsz. alatti strandfürdő bérleti jogviszonyát a szerződés módosításával
egyidejűleg megszüntessék. A strandfürdő
bérleti jogviszonyával kapcsolatban a Kék
Duna Jacht Club Kft. térítési igényt nem támaszthat az önkormányzattal szemben.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a módosítandó bérleti szerződések aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: a szerződés aláírására
2011. április 30-ig.
11. Láng András Dömsöd, Dunavecsei
út 3. szám alatti lakos útnyitási kérelme
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:
44/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy az Önkormányzat tulajdonát képező
dömsödi 080 hrsz. alatti kivett töltés megnevezésű összesen 1762 m2 területnagyságú ingatlan, valamint a dömsödi 077/12
hrsz. alatti szőlő művelési ágú összesen
300 m2 nagyságú ingatlanok közútként kerüljenek átminősítésre.
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze
Zoltán aljegyzőt, hogy az ingatlanok átminősítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
12. Dömsöd, Káka utca szélesítése
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:
45/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Gáspár László és
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Gáspár Lászlóné dömsödi lakosok tulajdonában lévő 2939/1 hrsz. alatti ingatlanból
felajánlott 81 m2-es nagyságú telekrészt a
3268 hrsz. alatti Káka utca szélesítéshez
elfogadja.
A képviselő-testület a telekmegosztással, valamint a szerződéskötéssel és ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek viselését vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
13. Turcsán Ferenc dömsödi lakos ingatlanvásárlási kérelme (0402/109 hrsz.)
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
46/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő dömsödi 0402/109 hrsz-ú
kivett megnevezésű, 304 m2 területnagyságú ingatlanát eladja Turcsán Ferenc 2344
Dömsöd, Dabi krt. 13. szám alatti lakosnak bruttó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint
vételárért.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
14. Kovács László dömsödi lakos ingatlanrendezési ügye
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
47/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megvásárolja a Kovács László 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út
27/a. szám alatti lakos tulajdonában lévő
dömsödi 1841/1 hrsz. alatti ingatlanából
a Nagyközségi Óvoda által jelenleg lekerítve használt 32 m2 nagyságú területrészt.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az ingatlan
tulajdonosával a vételár kérdésben legfeljebb 50.000 Ft-ig megállapodjon, és az
adásvételi szerződést aláírja.
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A képviselő-testület a telekmegosztás
költségeinek viselését vállalja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
15. Zrínyi utca felújítása pályázat fel
nem használható maradványról lemondás
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
48/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete Zrínyi utca felújítása
Dömsödön című KMRFT-TEUT-164/2009.
regisztrációs számú pályázat támogatási
összegéből 140.624 Ft támogatási összegről lemond, mivel a pályázatban szereplő
járdajavítás elvégzésére nem volt szükség.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
16. Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási
programja módosításának jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
49/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programjának módosítását fenntartói jogkörében jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
17. Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág
mederkotrása és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízminőség javítása projektek megvalósulása érdekében érdekérvényesítés kezdeményezése
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
50/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete támogatja Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkor-

mányzata Képviselő-testületének 42/2011.
(II. 1.) Ök. sz. határozatával elfogadott kezdeményezését a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág érintett településeinek országgyűlési
képviselőinél, az Országgyűlés FIDESZ
frakciójánál, valamint Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárnál, hogy az RSD
projekt keretében valósuljon meg a Dél-pesti Szennyvíztisztító szennyvizének a nagy
Dunába történő átvezetése, valamint a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág mederkotrása.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő az üléstermet elhagyta.
18. „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
51/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a faluszépítő program
keretében „Szép Dömsödért” elnevezéssel
díjakat adományoz. Ennek megvalósítása
érdekében a képviselő-testület az alábbiakat határozza meg:
a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot hoz létre, melynek irányításával
Ispán Ignác képviselőt bízza meg. A társadalmi bizottságban történő munkára – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság javaslatára Ispán
Ignác képviselő vezetésével – az alábbi
személyeket kéri fel: Kovács László, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Sánta István,
Besenyői Lászlóné.
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az ingatlan és az előtte lévő közterület karbantartását kiemelkedően gondosan végzi, és az ingatlan, valamint az előtte
lévő közterület külső képe az ember általános értékítélete alapján esztétikusnak minősíthető.
A képviselő-testület „Szép Dömsödért”
tárgyjutalmat adományoz 11 lakóingatlan
tulajdonosának/használójának és 1 egyéb
rendeltetésű (szolgáltató, középület stb.)
ingatlan tulajdonosának/ használójának. A
képviselő-testület a lakosság ajánlásai és
az önkormányzati honlapon bonyolított
szavazása alapján egy közönségdíjat is
adományoz.
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c.) A díjak odaítéléséről a képviselő-testület 2011. augusztusi ülésén dönt. A díjak
átadására a 2011. augusztus 20-i községi
ünnepség keretében kerül sor.
Felelős: Ispán Ignác, a Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2011. augusztus
Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő az ülésterembe visszaérkezett.
19. Oktatási célokat is szolgáló mezőgazdasági gép- és eszközgyűjtemény létesítése Dömsöd nagyközség
területén
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
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22. Bírósági ülnökök jelölése
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
54/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete Tóth Mária Judit (szül.
hely, idő: Dömsöd, 1950. 06. 21.; anyja
neve: Denke Mária) 2344 Dömsöd, Gyóni
Géza utca 4. szám alatti lakost jelöli a Pest
Megyei Bíróságra ülnöknek.
A képviselő-testület felhatalmazza
Bencze István polgármestert, hogy a jelölést a Pest Megyei Önkormányzat közgyűlésének megküldje.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

52/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete elvi támogatását fejezi
ki az oktatási célokat is szolgáló mezőgazdasági gép- és eszközgyűjtemény létesítésével kapcsolatban, azonban jelenlegi
költségvetési helyzetében ehhez anyagi támogatást nem tud nyújtani.

23. A díszpolgári cím adományozásáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

Az önkormányzat 2011. évben megvizsgálja, hogy milyen üresen álló önkormányzati ingatlan felelne meg a gyűjtemény elhelyezésének helyszínéül.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 1.)
rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendelet módosítása
A rendelet kihirdetve: 2011. április 1. napján
A rendelet hatályos: 2011. április 1. napjától.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
20. A Dömsödi Sportközpont és a
Dömsödi Kézilabda Klub kérelme
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem –
egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
53/2011. (III. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete jelenleg nem tudja támogatni a Dömsödi Kézilabda Klub által
1 fő kézilabdaedző bérezésének támogatására irányuló kérelmét.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
21. Tájékoztató a 2011. évi Dömsödi
Napokról
A képviselő-testület a napirendi pont keretében határozatot nem hozott.

A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2011. április 20.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült
jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek az 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

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
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Értesítés
Kedves Szülők!

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 beiratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata
– TAJ kártyája
– Diákigazolvány igénylése esetén 1 db igazolványkép (lehetőleg nem színes)
A beiratkozáskor tanulóbiztosítást is lehet
kötni 1000 Ft, 1500 Ft stb. éves díjjal.
Varga Gézáné igazgató helyettes

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

Adószám: 18679212-1-13

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: április 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: május eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, 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
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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. 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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Megem lé ke zés nem ze ti ün ne pün kön,
már ci us 15-én

Dömsöd polgárai ebben az esztendőben is méltón ünnepelték meg március 15-ét, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját.
Az ünnepi megemlékezésre érkezők megtöltötték a művelődési ház nagytermét. Bencze István polgármester úr köszöntőjét követően, alsó tagozatos diákjaink segítségével eleveníthettük fel az 1848-49es eseményeket. A kiválóan megszerkesztett műsort néptánc elemek, népdalok, népi játékok, versek és
örökzöld dalbetétek gazdagították. A színpadi díszlet is külön említést érdemel, hiszen a szó szoros értelmében minden alsó tagozatos gyermek keze nyomát magán viselte.
Ünnepi beszédet mondott Szabó Andrea képviselő asszony. (A beszédet teljes terjedelmében közöljük.) Talán a jó időnek is köszönhető, hogy a jelenlévők együtt keresték fel a Petőfi Emlékhelyeket. A
koszorúk elhelyezésénél énekkel és muzsikával működtek közre a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei.
-V.I.-

Ün ne pi be széd – 2011. már ci us 15.

A Dömsödi Általános Ipartestületnél
(2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.)
ismét megrendezésre kerül a továbbképzés.
Oktatási díja: 17.500 Ft

Jelentkezni lehet:
Dömsödi Általános Ipartestület
06-24-435-416, 06-70-318-6325
ipartestulet.d@invitel.hu

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

Szabó Andrea
önkormányzati képviselõ

Tisztelt Ünneplő Közönség! Tisztelt Egybegyűltek!
Ismét eltelt egy év, egy új március köszöntött
ránk. Új, mert elhozta a tavaszt, a megújulást;
mert fiatal szájakból hangzott el egy régi március
üzenete. A tavaszi gondolat ma is élő, ugyanúgy,
mint 160 évvel ezelőtt, amikor kibontott zászló
alatt tiszta szívű forradalmi gondolkodású ifjak új
jövőt képzeltek. Reformokat, megújulást, újjászületést.
A kibontott zászló most is itt van. Üzenete
ugyanaz mint egykoron:
A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt jelképezi. A három szín egységet alkot. Ősi
történelmi egységet, amely először Mátyás korában tűnt fel egy pecsétnyomón, majd később,
1601-ben ilyen színösszetételben ajándékozott
zászlót Báthory Zsigmondnak a török szultán. Ezt
a zászlót végérvényesen a ’48-as forradalom tette
törvényessé. A szabadságharc bukása után nem
engedélyezték e jelkép használatát. Majd a kiegyezéskor lett újra, végérvényesen magyarságunk szimbóluma. Nem kell szégyenkezve néznünk rá. Látva ezt a műsort joggal gondolhatjuk
úgy, hogy történelmünk mérföldkövei az elmúlt
nemzedékek fiataljai, akik azóta is minden évben
méltón megemlékeznek az elődök nagyságáról.
Akik Széchenyi, Kossuth, Jókai vagy Petőfi szavaival állnak fel a színpadra. Azoknak szavaival,
akiket a bécsi udvar egyszerűen csak firkászoknak titulált, de akiknek mindennél fontosabb volt
a nemzet szabadsága. Amikor egy alkalommal
Vasvári bohóckodva hadonászott Petőfi tőrös botjával, a szurony véletlenül kirepült a botból, majd
rezegve megállt az ajtófélfában.
Petőfi csak ennyit mondott: „Jó jel! A szurony
Bécs felé mutat!”
Ezek az ifjak nem ismerték el idegenek felsőbbségét, nem ismertek cenzúrát, nem ismertek
félelmet, egyéni érvényesülést. Képesek voltak
meghalni egy eszméért. A forradalmat kísérő tömeg nem csőcselék volt. Az orvosi karnak otthont

adó kolostor épületéből a hallgatók örömmel tódultak ki az utcára, hogy meghallgassák a 12 pontot. Innen mentek át a mérnök hallgatókhoz, majd
tovább, a bölcsészekhez, jogászokhoz, teológusokhoz.
Egyetemi hallgatók tízezrei harsogták Petőfi
versének refrénjét. Amikor már több ezres tömeg
verődött össze az Egyetem téren, valaki azt javasolta, hogy menjenek át a cenzorhoz. Petőfi így
válaszolt: „Cenzorhoz nem megyünk!”
A nyomdában előző este nagy mennyiségű papírt áztattak be. A gépmester mindenre felkészült:
„Ha kevesen lesznek az ifjak, és a nyomdaszemélyzet elbír velük, akkor ki kell verni őket. Ha
sokan lesznek, Isten neki, csinálják meg amit
akarnak!”
Sokan voltak.
A nyomda előtt Jókai tartotta szóval a tömeget.
Megkérdezte:
„Polgártársak! Holnap, úgy lehet, golyók hullanak ránk. Akkor elfutunk-e?”
A válasz egyöntetű volt: „NEM”.
A nemzet színe-java vonult az utcákra.
Hol vannak ma ezek az ifjak? Vajon hányan ülnek itt a sorok között??
Akik vállalják, hogy feltűzik a három színt,
akik bátrak, szólni mernek, küzdeni képesek?
Ma nem szuronyokkal kell szembenézni. Most
akaratunkkal, parlamentáris jogainkkal élve kell
kivívnunk azt, amit a márciusi ifjak 12 pontja
megkövetel.
Mit kíván a magyar nemzet?
 A sajtó szabadságát
amelyen nem liberális zűrzavart, pusztító butaságot, hanem a szabad kultúra, az építő emberi
szellem megnyilvánulásait értjük. Amelyet Európa-szerte médiabotrányok öveznek, mert tisztességre épít, mert elvekhez ragaszkodik, mert határokat szab, hogy megvédhesse a családok egységét, gyermekeink tisztaságát.
 Felelős magyar minisztériumot
Egy nemzet helyes irányítását csak felelős kormány végezheti jól. A felelősség teher, amely azt
jelenti, hogy el kell számolnunk. Ha egy kormány
híján van a felelősségnek, az az ország romba
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döntéséhez, az emberek fizikai elészegényedéséhez vezet. A elszegényedés rossz közérzethez, lelki hanyatláshoz. Ha nincs remény, nem tudunk
talpra állni, úgy ahogy Petőfi is akarta. Sok reményvesztett év után most próbálunk feltérdelni.
Ha majd talpra állunk és visszanézünk az elmúlt
évek gazdasági és pénzügyi romjaira, lassan elkezdjük keresni az építőköveket. Nehéz munka
lesz. 1848-ból megtanultuk, hogy a reformok előtt
szükség van a romok eltakarítására, kidobni mindent, ami a megújulást gátolja. Megkeresni és felelősségre vonni azokat , akik szándékosan és lelkiismeretlenül tékozolták a nemzet vagyonát.
Mit várunk a kormánytól?
Azt, hogy a javakat ne a mértéktelen vagyonszerzés útvesztőibe szívja el, hanem a nemzet
gyarapítására fordítsa. Mi adjuk a munkánkat, tudásunkat, erőnket, cserébe élhető életet várunk,
munkalehetőséget, anyagi és erkölcsi megbecsülést. Elvették tőlünk azt, ami a legfontosabb volt, a
reményt. Ameddig ezt nem kapjuk vissza, nem tudunk küzdeni. Akarjuk érezni, hogy fontosak vagyunk, hogy munkánkra szükség van. Nem kívánunk saját hazánkban megtűrt bérencként élni,
sorszámmal ellátott robotként dolgozni, idegeneknek megalázkodni. Nem akarjuk Bécset! Mindenben támogatjuk a kormányt, amely az ország
gazdasági és politikai függetlenségét mozdítja elő.
Régi helyünket akarjuk Európában! Vannak még
tartalékaink, van földünk, amely teremni tud, kiművelt emberfők, akik itthon maradtak.
A kormány vállalja fel a nemzetközi pénzpiaccal való konfliktust a magyar érdek képviseletében, védje meg a hazai piacokat. Súlyos válság
után vagyunk, amely a jövő újragondolására késztet minket, az önpusztító, adóssághalmozó bank
politikával való szakításra.
Évenkénti országgyűlés
Kérjük és várjuk, hogy parlamentünk töltse be
a nemzet polgárainak maximális érdekképviseletét. Képviselőink a nemzet javán munkálkodjanak
és olyan törvényeket alkossanak, amelyek nem
ácsolnak akadályt az emberek boldogulása elé,
hanem kikövezik annak útját.
Törvény előtti egyenlőség
Legyen minden embernek képzettségéhez méltó esélye a munkához, olyan munkához, amelyben szakértelmét megbecsüléssel kamatoztatni
tudja, amelyben nem veszti el saját önértékelését.
Vallási tekintetben legyen nyitott az út, érték a hit,
követendő az a vallás, amely nem hoz megkötözöttséget, nem veszejt el.
Nemzeti őrsereg
Egyéni és nemzeti érdekünk a rend. A rend,
amely biztonságot ad, védelmezi az igazságot. Ezt
olyan fegyveres testületeknek kell megteremteni
és fenntartani, akik saját magyarságuk tudatában
értik a nemzeti jelzőt, és nem fordulnak saját polgártársaik ellen, ha a hatalom így kívánja.
1848. szeptember 24-én a képviselőházban
Kossuth a következő mondatokkal szólalt fel:
„Lelkemben fel vagyok indulva azon gondolattól, hogy az ármánynak és árulásnak nevetséges
szatírája, egy nemzet feletti győzelme csaknem sikerült. Hogy 40-50 000 potom ember bejő az országba és úgyszólván kardvágás nélkül foglalja el
a hazát. Én nem érzek magamban annyi erőt,
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hogy ezt tűrjem… megyek tovább, faluról falura,
zászló a kezemben s indulok… hogy merre fogok
menni, nem tudom. De megyek arra, amerre a körülmények, a nép hangulata s lelkesedése adja az
irányt.
Közös teherviselés
Valaha ez az ország saját erőforrásaiból virágzó
gazdaságot érlelt, bányái ellátták az országot fémmel, sóval, mezőgazdasága éltette az embereket,
erdeinek számát sem tudjuk. Forintja értékálló
volt, a javak jövedelme az országon belül maradt,
a népesség száma nőtt.
Bányáink javát ma mások élvezik, mezőgazdaságunkat képtelenné tették a hús, tej, cukor előállítására. Más európai országok egészségtelen termékei lepik el asztalunkat. Pénzünk kevés és értéktelen A multinacionális cégek az elmúlt 10 évben 11 ezermilliárd forint értékű profitot vittek ki
az országból. Vajon a magyar vállalkozó, a magyar dolgozó hozzájutott ennek töredékéhez?
Vagy nyög az adók súlya alatt, hátán korbácsütésként sújtanak a hatósági büntetések, mértéktelen
kamatok. Majd támogatások és kedvezmények
zsíros asztalától elzárva várja végzetét.
Ahogy erőnk fogy, úgy hanyatlik népességünk. 2010-ben 90 000 gyermek született,
130 000 ember halt meg. Az elmúlt évben Dömsödön 39 gyermek született, 62-en haltak meg.
Évi 6 százalékkal csökken a gyermekek száma,
mert a családok nem képesek önmagukat ellátni,
fenntartani.
Végiggondolva ezt a lehangoló valóságot, látjuk, hogy a 12 pont túlnyomó többsége ma is jogos követelés.
Mi is követelünk. Követelünk élhető életet, védett piaci esélyeket, tisztességes béreket, nyugdíjat, amelyből nem kell nélkülözni időseinknek.
Segélypolitika helyett önfenntartásra szorító szigort.
Kossuth szavait idézem:
„Kormányrendeleteket kidolgozni minden

részleteiben nem egy percnek, nem egy napnak a
kérdése. A nemzetnek kötelessége – midőn a jövendő kormányzati formái felett határoz – magát
kellően tájékozni. Egy nemzet jövendő kormányformáit senki más, mint maga a nemzet képviselői
határozhatják meg. A nemzet képviselőinek –
mennél nehezebbek a körülmények, annál inkább
szükséges, hogy komoly személyes felelősség
mellett sáfárkodjanak a nemzetnek reájuk bízandó
ügyeivel.”
Ez nemcsak országos viszonylatban, falunk tekintetében is így van. Súlyos nehézségekkel kell
szembenéznünk ebben az évben, megpróbálni
megtalálni az utat a túléléshez. Ez várhatóan szigorú intézkedéseket, mérlegelő megvonásokat jelent majd. A megvonások fájdalmasan érintenek,
nem hoznak népszerűséget, de megtanítanak minket az önellátásra, a meglévőből való gazdálkodásra. Ha közösen úgy döntünk, meg szeretnénk
menteni a hajót az elsüllyedéstől, muszáj kellő
időben megszabadulnunk a felesleges terhektől. A
továbblépést megpróbáljuk saját erőforrásainkra
építve megtalálni.
Nehéz helyzetekben az ember minden erejét
beveti, mert ezt követeli tőle a túlélés ösztöne.
Kossuth szavaival folytatva:
„A magyar népet rendszeresen elszenderítették hosszú éveken át. S mert aludt, azt gondolták, hogy ereje kihalt. De ő csak aludt, s a
veszély által álmából felrázva olyan, mint a pihent oroszlán, mely megmutatja, hogy senkit
sem bánt, de őt sem bánthatja senki büntetlenül!”
Bennünk él még ez az ösztön. Nem felejtettük
el azt a márciust.
Kint a folyosó falain gyermekeink Petőfit rajzoltak, magyar huszárokat, magyar zászlót, vén
dömsödi tölgyfát. Tanítóink adták kezükbe a krétát, lelkükbe a verset, szájukba a dalt.
Amikor 1936-ban a nagy tölgyfánál emlékművet állítottak a költőnek, az itt írt verset akkori
kántortanítónk, Dezső Lajos maga zenésítette
meg és szintén gyerekek adták elő.
Petőfi jelenlétét azóta is féltve őrzi ez a falu.
Befejezésül Tóth István kántortanító Petőfihez
írt versével szeretném Önöket köszönteni, amely
a Tanítók Lapjában 1899-ben jelent meg:
„Hová lettél hazám büszkesége,
Por s göröngyön eltűnt égi fény?
Hol hullott ki kebled drága vére
A legszentebb harcnak mezején?
Hol vegyük le hív magasztalással
Kalapunkat, említvén neved?
Hol rebegjük forró könnyhullatással:
Itt a kő, mely jelzi nyughelyed!
Hiába kérdjük: a tér némasága
Hol eltűntél, nekünk nem felel,
Szállhat a szó széles e hazába;
Mindenütt csak bús visszhangra lel.
Ámde hallik az örök időnek
Nagy világot átható szava:
A költőnek és szabadsághősnek
Legszebb emlék az egész haza!”
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Találtam egy képet…

A kedves olvasóknak ezúton is szeretném megköszönni, hogy régi
archív fényképeiket rendelkezésünkre bocsátják! Így az Önök segítségével folyamatosan nyerhetünk bepillantást falunk egykori színes közösségi életébe, mindennapjaiba.
A következő két felvételt özv. Necsász Istvánnétól kaptuk. A magyarázatokat Mancika néni szavaival adom közre.
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Március 23-a a lengyel-magyar barátság napja, melynek aktualitásaként közöljük ezt a felvételt. Özv. Kovács Sándorné Tinike néni bocsátotta rendelkezésünkre a fotót családi fényképarchívumából.

A felvétel 1939 telén készült. A lengyel katonákat név szerint nem
ismerjük. A képen lévő civil fiatalemberek: id. Kovács Sándor, Ács
József és Nyerges László.

„A kép 1940. március 15-én készült. Jól látható a régi piactér (ma
Petőfi tér), valamint a mészárszék (az ostrom alatt leégett a vele egy
fedél alatt lévő óvodával együtt), illetve hátul a Walter ház (dr. Zacher
rendelője).
A Szabadság úton elsőként a leventék vonultak fel. Vezető oktatójuk,
Csizmadi József (édesapám), utána az első sorban az első ember Szabó
Béla. Sajnos a többieket nem ismerem. Sokan megnézték a leventék
felvonulását, a kislányok közt valahol én is ott bámészkodom.”

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.-

MÁJUSFAÁLLÍTÁS

– népszokások élesztgetése –
Április 30-án szombaton 18 órakor,
a Petőfi Emlékmúzeum udvarán
MÁJUSFAÁLLÍTÁSRA hívjuk
a 13-14 éves fiatal legénykéket!
Célunk a népszokás megismertetése,
annak további művelése.

„Ezen a felvételen a leventék zászlója is látható. A sorban az első
személy ismeretlen, a zászlót id. Kovács Gyula (kovácsmester) fogja,
mellette Ila Ottó és Csizmadi József. Mint említettem, édesapám a leventék vezető oktatója volt. Menetelésre, helyes viselkedésre tanította az
ifjakat, de a kispuskák helyes szét- és összeszerelése is a gyakorlatok tárgyát képezte.”

Hívunk és várunk,
minden segítő kézre szükség lesz!
(Részletek plakátokon és a múzeum
kapujára kifüggesztve.)
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HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI FÓRUM

A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület a Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesülettel közösen tartott tájékoztatót, fórumot 2011. március 3. napján
Dömsödön, 17 órai kezdettel az OMKban. A tájékoztatón a Ráckevei Kistérség, azon belül Dömsöd, Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) jövőképe,
projektötleteinek gyűjtésére való felhívásról, tájékoztatást kaptunk, az
ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseire vonatkozóan vidékfejlesztési
programról. A Fórumon Szigetújfaluból, Kiskunlacházáról és Ráckevéről
voltak jelen érdeklődők. A jó hangulatú találkozó remélhetőleg segítséget
nyújtott azoknak, akik rendelkeznek fejlesztési ötletekkel, elképzelésekkel és pályázni is szeretnének ennek érdekében. A projektötletek előfeltételei lesznek annak, hogy a későbbiekben lehessen pályázni, Dömsödről 7
ötlet érkezett be a megadott határidőre, 3 az önkormányzat, 3 a „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület részéről és 1 egy vállalkozó részéről.
A HVS tervezői csoportnak tagja a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület, az ötletgyűjtés lezárult 2011. március 10-ével. Remélhetőleg sok ötlet
fog támogatásban részesülni, és ezek eredményeként még szebb és élhetőbb lesz Dömsöd.

Külön szeretném megköszönni Szabó Mátyásnak és Vincze Viktóriának, a Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület munkatársainak az
előadást.
Felhívom az érdeklődők figyelmét, hogy a www.kisdunave.hu honlapon sok hasznos információhoz juthatnak kistérségünkre vonatkozóan.
Korona Sándor
Elnök, HVS tagja
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Program elõzetese

2011. május 27. péntek:

18,00 órától nóta és operett műsor (közkívánatra a 2010-es közvéleménykutatás alapján)! A
zenés és táncos műsor után pedig egy táncest
sok zenével, tombolával.
Helyszín: Dabi söröző kertje, szabadtéri
program
Büfé. Belépés díjtalan!

2011. május 28. szombat:

Délután 13,00 órától – megnyitó, zenés-táncos – társastánc-bemutató – műsorok, vetélkedőkkel, gyermekfoglalkoztató, ugrálóvár stb.
Este 19,00 órától nosztalgia est – utcabál,
meglepetés műsorszámokkal – 23,00 órakor
tombola. Utcabál királya és királynője választás, megjelenés retro öltözékben, fődíj egy torta!
Tombola!
Helyszín: Dabi söröző kertje, a Dabi körút
bevezető szakasza.

Büfé, gyros, látványkonyha, péklángos, fagyi, kürtőskalács. Belépés díjtalan!

2011. május 29. vasárnap:

Reggel 8,00 órától indul az Ízek utcája, a
Dabi krt. lezárt szakaszán, alföldi és tájjellegű
ételek főző és sütő versenye, grillezési lehetőséggel! Nevezni a Dabi sörözőben lehet. Kerítéstárlat a lezárt útszakaszt övező kerítéseken –
képek, rézkarcok, kézműves munkák, fotók –
Nosztalgia sátor „Ilyenek voltunk” címmel!
Léghajózás, kocsikázás Szőlők útja – K. Nagy
László utca – Sallai utca – Dabi körút útvonalon, pónilovaglás, kisállat-simogató! Íjászati
bemutató és lehetőség a Dabi malom udvarán,
ugyanitt malomlátogatás „idegenvezetéssel”
folyamatosan. Lemanguria tánc foglalkozás,
bemutató!
Reggel 9,00 órától a Dabi söröző udvarán
bábkészítő bemutatója. Bábkészítés, az elkészült bábokból bábozás a gyerekekkel, arcfestés, hajfestés, frizurakészítés, lufihajtogató
bohóc.
Gyermek és felnőtt programok, mesejáték, ugrálóvár, baba-mama börze, ügyességi
vetélkedők. Rendőrségi vetélkedő, bemutató,
kukás és tűzoltó autó! Társastánc-bemutatók.
Helyszín: Dabi söröző terasza, udvara, a
Dabi körút lezárt szakasza, a Dabi malom és
udvara.
Büfé, gyros, látványkonyha, péklángos, fagyi, kürtőskalács.

Belépés díjtalan!
Sok szeretettel hív és vár minden kedves
érdeklődőt a Dabi söröző és a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet!
A végleges és részletes programokról a
Dömsödi Hírnök májusi számában, a
www.domsod.hu oldalon és plakátokon, szórólapokon adunk tájékoztatást.

FELHÍVÁS!

Hívjuk és várjuk a IV. Dabi Napok
alkalmából – 2011. május 27-28-29. –
azon fiatalokat, akik a segítségünkre
lennének mind a három napon, de
leginkább a május 29-i Ízek utcájában
megrendezésre kerülő Főzőverseny
lebonyolításában.
Jelentkezni lehet 2011. május 20-ig
Bődi Endrénénél a Dabi sörözőben
vagy Tarrné Zsókánál az óvodakonyhán, vagy e-mailben az skorona@citromail.hu címen! A Dabi Nap
egy jó nap, legyen újra több jó
Ezúton kérjük a tisztelt olvasót, hogy idén is
az adója 1%-át a „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület számára ajánlja fel,
adószámunk: 18670062-1-13.
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XVII. Dömsödi Napok
2011. április 29- 30. – május 1.
2011. április 29. /péntek/

18.00 óra XVII. Dömsödi Napok ünnepélyes megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Bencze István polgármester
Köszöntőt mondanak testvérvárosaink polgármesterei:
Zachar Stepanka, Für polgármestere (szlovák)
Jörg Müller, Knüllwald tartomány polgármestere (Németország)
Dömsöd Díszpolgára kitüntető cím és a Dömsödért Emlékérmek kitüntető cím
átadása
Rendezvény helyszíne: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ.
A helyi és környező települések önkormányzatainak, civil szervezeteinek, vállalkozóinak, művészeinek, virágkötőinek, kertészeinek bemutatkozó kiállításának
megnyitója.
Ünnepi műsor: Hajdu László tárogatón játszik
A dömsödi Dezső Lajos A.M.I. népdalénekeseinek bemutatója

2011. április 30. /szombat/

9.00 – 19,00 óráig Díjugrató Lovasverseny (egész napos program)
A rendezvény szervezője: Alfonz Lovasklub
Az egész napos rendezvényt megnyitja: a Dezső Lajos A.M.I.
majorette tánccsoportja
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, büfé.
19.00 órától

a Petőfi Sándor OMK-ban Dömsödért Alapítvány Jótékonysági Bálja
MŰSOR!
Tombola, Büfé
Belépődíj vacsorával együtt: 2000 Ft

2011. május 1. /vasárnap/
Anyák Napi Ajándékműsor

13.00 óra A dömsödi Dezső Lajos A.M.I. néptáncosainak bemutatója

13.30 óra Mátyás király bolondos bolondja színházi előadás óvodásoknak és kisiskolásoknak a Maszk Báb Színház előadásában
14.30 óra Anyák napi műsor a Ju és Zsu Társulat előadásában

15.00 óra Anyák napi műsor az óvodások előadásában

15.30 óra A dömsödi Dezső Lajos A.M.I. társastánc-bemutatója
16.00 óra Ju és Zsu Társulat műsora

16.30 óra A Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak társastánc-bemutatója

17.00 óra Budai Beatrix nótaénekes /Hálózat Televízió Nefelejcs Nóta Show című tehetségkutató műsorának győztese/. Zongorán kíséri Budai Béla zongoraművész.
17.30 óra A dömsödi Dezső Lajos A.M.I. társastánc bemutatója
18.00 óra Hajdu – Dabi duó nosztalgia zenét játszik

18.30 óra Ju és Zsu Társulat műsora

MEGLEPETÉS SZTÁRVENDÉG!!!

Fesztivál
Boszniában

A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ minden év májusában megrendezi a nagyszabású Europop énekes fesztiválokat, amelyeken számos európai ország
fiataljai vesznek részt. Rendszeresen jönnek hozzánk a szélrózsa minden irányából, az egyre nagyobb létszámban megjelenő külföldi résztvevők felejthetetlen élményekkel, emlékekkel és díjakkal térhetnek vissza hazájukba. A külföldi kapcsolatok bővültek, különösen amióta az
Europop belépett az amerikai székhelyű
WAFÁ-ba, amely a világ hasonló fesztiváljait fogja össze. Így Dömsöd szó szerint
is kilépett a nagyvilág színpadára.
Mivel ilyen versenyeket egész Európában rendeznek, többször volt nekünk is alkalmunk arra, hogy részt vegyünk hasonló
fesztiválokon. Képviseltük az Europop-ot
a montenegrói Rozajban, az ukrán Kijevben, a szerb Zrenjaninban, a bolgár Tutrakánban, a román Élesden és a szlovén
Radenciban. Idén márciusban a boszniai
Brcko városába hívtak meg bennünket,
ahol Csikós Jutkát zsűritagnak is felkérték. A bosnyák kisvárosba is sok országból
érkeztek a tizennégy év alatti versenyzők,
Magyarországot a dömsödi Szabó Bettina képviselte.
Brcko nincs messze a magyar határtól,
de amíg odaérünk, Horvátországon kell átutazni. Az út átmegy Vukováron és Vinkovcin, azokon a városokon, amelyek lakosai sokat szenvedtek a délszláv háborúban. Lehangoló látványt nyújtanak az út
mentén még ma is látható kiégett, romos
épületek. A határ a Szávánál húzódik, egy
hosszú, karcsú hídon kell átmenni, Brcko
rögtön a híd túloldalán fekszik. Az ember
azt hinné, hogy ott már Bosznia van, de
később kiderült, hogy a bonyolult békekötések következményeként a városka –
mint állam az államban – külön status quoval rendelkezik, az itt élő három náció –
szerbek, horvátok és bosnyákok – nagyjából azonos arányban birtokolják a várost –
persze szigorú amerikai felügyelettel.
Egy csodálatosan rendbe hozott volt zsinagógában székelt a helyi önkormányzat,
ahol a polgármester fogadott bennünket. A
külföldieket egy színvonalas szállodában
helyezték el, ahol kiváló ellátásban volt ré-
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szünk. A helybéli kultúrotthon nagyméretű
színházterme zsúfolásig megtelt, akinek
nem jutott ülőhely, állóhelyekről figyelhette a versenyt. Amikor megkérdeztem az
egyik rendezőt, hogy a sok száz gyerek
hogy került oda, azt válaszolta, hogy a fesztivál a brckói gyerekekért van, a pedagógusok magától értetődőnek tartják, hogy
valamennyi tanítványuk ott legyen a fesztiválon.
A fesztiválon látszott, hogy volt pénz a
megvalósításra. Hatalmas munkát fektettek a showszerű előadásra és a propagandára. Helyenként néha döcögött a szervezői gépezet, de azért nagyobb problémák
nélkül, simán lezajlott a verseny. Itt más
rendszer szerint ment a pontozás, a ver-
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senyzők két körben jelentek meg a színpadon. Először mindenkinek élő hangon kellett bemutatnia versenyszámát, amely
alapján a zsűri értékelte a produkciókat és
összeállította a sorrendet. Az esti gálán –
amit a televízió is felvett – már playbackről szólt a zene, nyilván minőségi okok
miatt. Ez alkalommal hirdettek eredményt
is. Színvonalas volt a megmérettetés, egy
szlovén kislány nyerte megérdemelten a
Grand Prix-t, első helyezett pedig az
Europop-on is díjat nyert Florena Sandro
román versenyző lett.
A mi Bettink pontjai alapján a negyedik
helyre került, különdíjat is kapott. Gratulálunk!
Bognár Tibor

Eufória Brcko-ban!
Rendkívüli nap volt 2011. március 5. Szabó Bettina számára, aki egyben a Ju és Zsu
Társulat tagja is.
Az a megtiszteltetés érte, hogy ő képviselhette hazánkat Bosznia-Hercegovinában,
Brcko városában egy hasonló versenyen, mint a mi Nemzetközi Europop Fesztiválunk.
8 ország 24 versenyzője lépett a világot jelentő deszkákra.
Hatalmas volt az élmény és az öröm mikor a zsűri eredményt hirdetett. „ IV. helyezett Szabó Bettina Magyarország”, – Eufória!!! – és nemcsak a IV. helyet tudhatta magáénak, a zsűri egy különdíjjal is megjutalmazta szerepléséért.

Bettinek élete első külföldi megmérettetése volt, nagyon-nagyon büszkék vagyunk
/vagyok/ Rá!
Csikós Lászlóné

Nagyheti és húsvéti
istentiszteletek
Dabi Református Egyházközség

április 20. (szerda)
18.30 bűnbánati alkalom
április 21. (csütörtök)
18.30 bűnbánati alkalom
április 22. (péntek)
9.00 nagypénteki istentisztelet
18.30 bűnbánati alkalom
április 23. (szombat)
18.30 bűnbánati alkalom
április 24. (vasárnap)
9.00 húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
április 25. (hétfő)
9.00 húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

Baptista Gyülekezet
április 22. (péntek)
18.00 nagypénteki istentisztelet
április 24. (vasárnap)
9.30 istentisztelet
17.00 istentisztelet
április 25. (hétfő)
10.00 istentisztelet

Római Katolikus Gyülekezet
április 21. (csütörtök)
17.00 nagyheti szertartás
április 22. (péntek)
17.00 nagyheti szertartás
április 23. (szombat)
17.00 nagyheti szertartás
április 24. (vasárnap)
9.00 ünnepi szentmise
április 25. (hétfő)
9.00 ünnepi szentmise

Dömsödi Református Gyülekezet
április 20. (szerda)
18.00 bűnbánati istentisztelet
április 21. (csütörtök)
18.00 bűnbánati istentisztelet
április 22. (péntek)
10.00 nagypénteki istentisztelet
a templomban
18.00 passiós istentisztelet
április 24. (vasárnap)
10.00 ünnepi istentisztelet
április 25. (hétfő)
10.00 ünnepi istentisztelet
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Önnek mit jelent
a Húsvét?

A Húsvét, vallási megközelítésből, Jézus
Krisztus keresztre feszítése és feltámadása,
mely által bűnbocsánatot kapunk. Ezért a
Húsvét a történelmi vallások liturgiájában is
nagy jelentőséggel bír.
Nézzük most az évszázados visszatekintést társadalmi vonatkozásban:
A néprajzi szakirodalom szerint a karácsony mellett a húsvét az év másik legnagyobb ünnepe. Az asszonyok ilyenkor végzik
a nagytakarítást, hogy rend és tisztaság legyen az otthonokban, hiszen dologidőben
már erre nem lesz módjuk. Húsvét másnapján a legények csoportosan mennek locsolkodni, köszönteni. A leányok pedig hímes tojással viszonozzák az öntözködést.
A fenti néhány sorban nagyon vázlatosan
soroltam fel ennek az ünnepkörnek a lényegét. Vajon az itt leírtak manapság mennyire
állnak helyt? Vizsgáljuk meg néhány önismereti kérdés segítségével helyzetünket:
– Ön és a családja részt vesz-e saját felekezetében a nagyheti és húsvéti alkalmakon?
– Az ünnepek előtt vannak-e háztartásában
fontos és elvégzendő feladatok?
– Miből érzi, hogy ez a két ünnepkör valami
miatt különös és eltérő a hétköznapoktól?
– Milyen ruházatban fogadja ilyenkor vendégeit?
– Beengedi-e a köszöntőket akik megtisztelik
Önt, vagy elutazik otthonról?
Érdemes elgondolkodnunk a feltett kérdéseken, mert hiába keressük a hagyományt, a
gyökereket mindenféle nagyszabású rendezvényeken! Ha otthon nem őrizzük, nem vigyázzuk szokásainkat, akkor azok elvesznek,
teljesen eltűnnek!
Nos, Önnek mit jelent a Húsvét?
-V.I.-
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KERESZTREJTVÉNY

Februári helyes megfejtés: „szélhajtó küsz”.
A kihúzott nyertesek: Simon János és Wágner László.
Nyereményük 1-1 db 1000 Ft-os vásárlási utalvány, melyért fáradjanak be a
Célpont(y) Horgász Szaküzletbe.
Az e havi megfejtést május közepéig adják le a Célpont(y) Horgász Szaküzletbe,
az áprilisi nyeremény is 1-1 db 1000 Ft-os utalvány lesz.

A megfejtésben egy gyakran használt csali olvasható!

VÍZSZINTES
1. A megfejtés sora
11. román autómárka
12. párosan nyerő!
13. bibliai alak
14. feltéve
15. ....-dombos
17. magasról esés
19. magyar település
20. angol cégforma
21. takaros
22. Intéző Bizottság
23. amerikai álom!
25. betű kiejtve
26. horgászok rémálma
28. tisztít
30. rangjelző
31. olasz főváros
33. ügyetlen
34. Magyarország egyik jelképe
36. pecás
39. USA tagállam
40. nála lentebb
41. ételízesítő
43. némán süt!
44. elme
45. .... reader, gyakori szoftver

FÜGGŐLEGES
1. csónak
2. férfinév
3. oszlik
4. ellátásforma
5. ritka férfinév
6. bibliai női név
7. osztrák F1-es világbajnok volt
8. LUH
9. hév, lendület
10. palota
14. nem az első
16. csecsemő öltözete
18. határeset (szleng)
20. LR
23. nagy templom
24. tömörítési forma
26. ilyen tej is van
27. munka
29. nem szerető
30. becézett Attila
32. popegyüttes volt
33. fiú
35. RA
37. tolatás része!
38. egy fél dézsa!
42. veterán autók rendszáma
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Megkezdõdött a tavaszi
forduló a labdarúgóknál

Az őszi idény végeztével várható
volt, hogy a felnőtt csapat keretében átalakulás lesz, mert az őszi
eredmények nem úgy alakultak,
ahogy mi szerettük volna. A vezetőség minden tőlük telhetőt
megtett, és ennek meg is lett az
eredménye, hiszen hét játékost sikerült a csapathoz csábítaniuk.
Érkezett: Demjén Z., Klárik B., Sárosi B.,
Mózes T., Kardos F., Szarka Z. és Bábel N.
Sajnos távozók is akadtak, de reméljük ez nem befolyásolja a csapat jobb
szereplését. Távozott: Bognár S., Zsolnai Z. és Szabó P. A hosszú téli felkészülést becsülettel végigcsinálta a csapat, és az edzőmeccseken mutatott játék
alapján bizakodva vártuk a tavaszi rajtot. Az első meccsen Gyömrő csapatát
fogadtuk.
Dömsödi SE – Gyömrői SE 2:2 (1:0)
Dömsöd: Balázs – Kelemen, Nagy, Kardos, Demjén – Turcsán, Bóna,
Agócs, Klárik – Mózes, Balogh. Vezetőedző: Halász Gyula.
Góllövők: Balogh, Klárik.
Csere: Végh.
Az első félidőben mi irányítottuk a mérkőzést, majd a szünet után sikerült
előnyünket növelnünk. Rögtön középkezdést követően gólt kaptunk, olyan
szituációból, amire elméletileg felkészültünk. Ezt követően 3 percre rá Gyömrő kiegyenlített. A végeredmény a látottak alapján igazságosnak mondható.
Halász Gyula: 2:0-ig a Gyömrőnek helyzete sem volt, de sajnos fegyelmezetlenségünknek köszönhetően értékes pontokat vesztettünk.
Második mérkőzésünket Gyál csapatával játszottuk idegenben. Az előző
mérkőzésen elhullajtott pontokat itt próbáltuk meg visszaszerezni.
Gyáli BKSE – Dömsödi SE 1:0 (0:0)
Dömsöd: Balázs – Kelemen, Nagy, Kardos, Demjén – Turcsán, Bóna,
Agócs, Klárik – Mózes, Balogh. Vezetőedző: Halász Gyula.
Kiállítva: Balogh.
Csere: Végh, Szarka, Papp.
Jobban játszottunk mint ellenfelünk, még a korai kiállítás sem zavart meg
minket, de a futballt gólra játsszák és mi sajnos itt kudarcot vallottunk.
Halász Gyula: Többet birtokoltuk a labdát mezőnyben, mint a Gyál, veszélyes gólhelyzetig azonban csak ők jutottak. Egyéni hibákból kaptuk a gólt.
Következett a nagyon fontos szomszédvár rangadó Kiskunlacháza csapatával. Mindkét csapat érezte a mérkőzés fontosságát, hiszen a kiesés elől menekül mindkét gárda.
Dömsöd SE – Autoshop-Kiskunlacháza SE 1:0 (1:0)
Dömsöd: Balázs – Reibl, Nagy, Kardos, Demjén – Szarka, Kelemen,
Agócs – Klárik, Mózes, Végh. Vezetőedző: Halász Gyula.
Góllövő: Végh.
Csere: Turcsán, Papp, Király, Bábel.
Már a mérkőzés elején látszódott, hogy az együttesek a támadójátékra fektetik a hangsúlyt, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, és egy labdaszerzést
követően megszereztük a vezetést. A második félidőben „Lacháza” mindent
egy lapra feltéve próbált támadni, de ezekből nem alakult ki komolyabb gólhelyzet. Ekkor eldönthettük volna a három pont sorsát, ha a kontráink végén
jobban koncentrálunk. Sikerült megúsznunk kapott gól nélkül a hátralévő
időt, így nagyon fontos három pontot tartottunk itthon.
Ezúton szeretném megköszönni Kovács Ferenc Elnök Úrnak, hogy a sok
eső ellenére is tökéletes pályán tudtunk játszani, és nem kellett a mérkőzést
elhalasztani.
A 4. fordulóban Újhartyánba látogatunk, amely nem ígérkezik könnyű
mérkőzésnek.
Nagy Attila csk.
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SPORTBÁL 2011

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY
A DÖMSÖDI KÉZILABDÁÉRT

HELYSZÍN: DÖMSÖDI SPORTKÖZPONT
IDŐPONT: 2011. május 7. (szombat)

PROGRAM

08.00 – 12.00 CSALÁDI SPORTDÉLELŐTT
• játszóház
• sportvetélkedők
• autocross bemutató

A belépés ingyenes!

08.00 – 12.00 CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP
• állapotfelmérés, életmód tanácsadás
íriszdiagnosztikával, szív- és stressz szűréssel
• egészségmegőrzést szolgáló termékek
bemutatása, árusítása
• frissítő- és gyógymasszázs
A stressz szűrésre (1500 Ft), az íriszdiagnosztikára (2000
Ft) jelentkezni lehet Ácsné Jaksa Szilviánál / 06-30-6789-404.
20.00 – 03.00 SPORTBÁL
• megnyitó
• dömsödi kézilabda club bemutatója
• amatőr darts verseny
• élő zene
• büfé
• tombola
Jegyárak:

felnőtt / 1.000 Ft
gyerek / 600 Ft

Bővebb információ, jegyrendelés:
Guttyánné Vass Krisztina / 06-70-3193-353
Béczi János / 06-20-3696-413

A belépőjegy megvásárlásával a dömsödi
kézilabda klubot támogatja!
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Március hónap

Március hónapban 3 káresetünk volt. 3-án 18 óra 50 perckor Dömsöd
„Vásártér” MÉH-telepen egy pótkocsi és egy mikrobusz égett. A tűz melléképületeket, szalmabálát veszélyeztetett. Az egység egy C sugárral a
tüzet körbehatárolta és eloltotta. Személyi sérülés és anyagi kár nem
keletkezett.
14-én 13 óra 05 perckor Dömsöd Nagytanyai útra vonultunk, ahol avar
égett, ezt egy sugárral és kéziszerszámokkal eloltottuk.
25-én este 20 órakor ismét tűzesethez kaptunk riasztást. Dömsöd Vadvirág utcában faház égett. A helyszínre érve már teljes terjedelmében
égett, és csak a maradványokat kellett eloltani. Az anyagi kár jelentős, de
személyi sérülés nem történt.

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:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Kérem, támogassák egyesületünket adójuk 1%-ával!
További információk és képek a
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

weboldalunkon,

Adóazonosító jel (adózó adószáma):………………………………..
a

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

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.

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
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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!

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)

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

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

V. HAL–VÍZ NAP
2011. JÚNIUS 18.

A részletes programokat a

májusi számban közöljük.
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A szerelem és a tavasz hírnöke: az ibolya

Egy görög monda arról emlékezik meg, hogy
hogyan születtek ezek a törékeny virágok: eszerint Persephoné, a tavasz istennője lába nyomán
keltek életre. Nem is logikátlan elgondolás, ha
jobban belegondolunk, hiszen ez a növény
rendszerint márciustól, a tényleges tavasz kezdetétől kezd virágozni. Erről a mai napig megemlékeznek például a franciaországi Bretagneban, ahol a tavasz előcsalogatására nagypénteken ibolyát ültetnek. Az illatos ibolya egyébként
a több mint 1000 fajjal rendelkező ibolyafélék
családjába tartozik (például kék ibolya, fehér
ibolya, borzas ibolya stb.). Mivel szinte minden
helyen megél, a trópusokon, szubtrópusokon és
a mérsékelt égöv alatt is számos helyen megtalálható.

Az „illatos” ibolya

Nemhiába nevezik illatos ibolyának (latinul
Viola odorata), ugyanis e növénynek leggyakrabban használt „része” nem más, mint ellenálhatatlan, édes illata. Virágjából Dél-Franciaországban és Olaszországban olajat készítenek
(sajtolással vagy enflourage technikával), mely
a világ egyik legdrágább illóolaja. Ugyanennek
a fajnak a leveleiből párolják le az ibolyalevélolajat – 20 g tiszta olaj körülbelül 1 tonna levélből állítható elő.
Iodin-tartalma miatt pár pillanatra kikapcsolja azt a képességünket, hogy az illatkompozíciót egyben érzékeljük, emiatt titokzatos fel- és
tovatűnő hatást kölcsönöz viselőjének. Már a tizennegyedik-tizenötödik században használták
padlóra szórt virágait templomok illatosítására.
A tizenhetedik-tizennyolcadik század arisztokráciája parókáit és ruháit illatosította vele, míg a
késő-viktoriánus korban igen népszerű parfümalapanyagként szolgált Angliában. Manapság is
számos világhírű illatkompozíció része, illetve
alapja.
A háromszínű viola vagy vadárvácska
(latinul Viola tricolor) a natúrkozmetika
eleme is, hiszen babaápoló krémek alapanyaga, míg az illatos ibolya hidratáló hatása miatt különleges borotvakrémekben,
szappanokban és nappali arckrémekben is
megtalálható.

Az ibolya, mint gyógynövény

Ibolyákkal bizonyította hűséges, kitartó szerelmét egy francia nemes, aki 30 éven át naponta küldetett csokrot saját kertészetéből Mademoiselle Clairon színésznőnek, hogy az mindennap ebből készíthesse el esti nyugtatóteáját.
Szaponintartalma miatt nem csak nyugtató hatású főzet készíthető az ibolyából, hiszen a szaponin köptető, nyákoldó hatása elsősorban felső-légúti megbetegedésekben (légcső és hörghurut idült eseteiben, erős köhögés stb.)
hasznos*.

Pakisztánban egy etnofarmakológiai küldöttség a vadontermő növények tanulmányozása
közben azt is kiderítette, hogy az ibolya lázcsillapító hatása az aszpirinéhez igen hasonló. Indiában pedig az ibolya a mandulagyulladás hagyományos gyógyszere.
Mezei kakukkfű, fekete bodza, pipacs és ibolya virágainak egyenlő arányú keverékéből egy
csipetet forrázzunk le egy csésze vízzel, és
hagyjuk tíz percig ázni. Ebből naponta 3-4 csészényit adjunk a betegnek a láz és köhögés csillapítására.
Köptető, izzasztó és vértisztító hatásán túl, álmatlanság és epilepszia elleni teakeverékekben
is szerepel. Megjegyzem, hogy a szagos ibolya
virágát forró vízzel leöntjük; fölforralni nem
szabad. Külsőleg a nyers leveleket és a friss virágokat sebekre kötözik. A levelek a méhcsípést
gyógyítják.”

Külsőleg alkalmazva bőrnedvesítő hatása
miatt kirepedezett bőr gyógyítására kiválóan alkalmas, gazdag A- és C-vitaminokban, és bizonyos antioxidánsokat is tartalmaz (éppen ezért
lehet alapja hidratáló krémeknek). Homlokra
kötött leveleivel a migrén is megelőzhető egyesek szerint, amit megerősítenek Plinius (egy
ókori természettudós) feljegyzései is. Bár eddig
semmilyen káros hatását nem mutatták ki, vigyázni kell, mert erős szer. Gyökeréből enyhe
hashajtó készül.
*Gyógytea: 1 kávéskanálnyi szárított virágot
forrázzunk le egy csésze vízzel, és hagyjuk tíz
percig ázni. Ebből naponta 3 csészényit fogyasszunk.

Ibolya a konyhakertben

Már az ókorban is használták az ibolyaeszszenciát szerelmi bájitalok készítésére, és
Shakespeare Szentivánéji álom című darabjában is ebből készít szerelmi varázsitalt az egyik
szereplő.
Ha a legényfogó fánkba nem is sütjük bele,
attól még dekorációként számos édesség része

lehet ez a kedves kis virág. Ezek közül a legérdekesebbek a következők: készíthetünk például
ibolyaszirupot* a virág esszenciájából – ez egy
francia találmány, de ugyanezt a szirupot felhasználják Amerikában ibolyás teasütemény és
mályvacukor készítésére.
Az ibolyát sütemények, pudingok, jégkrémek, saláták díszítésére, illatosításra használhatjuk. A lehetőségek korlátlanok. A legötletesebb megoldások között találjuk a jégkockába,
vagy egy egyszerű gyümölcstorta felső zselérétegébe zárt ibolyaszirmot dekorációként, esetleg a kandírozott ibolyaszirmot*, mely Sissi
kedvenc desszertje volt, és ma is kapható a bécsi
Demel cukrászdában.
Angliában közkedvelt édesség az ibolyakrémmel töltött étcsokoládé korong is, Franciaországban pedig az ibolyával ízesített likőr, a
Creme Yvette. Nagyon fontos, hogy ha gyógykészítményekhez vagy ételekhez használjuk az
ibolyát, akkor csakis a megfelelő helyről gyűjtsük be. Erre kitűnő alkalmat szolgáltatnak az országosan szervezett gyógynövénytúrák, melyekre bárki jelentkezhet.
A gyógynövénytúra a hagyományos gyógyításhoz használható növényekkel és azok kíméletes gyűjtésével is megismerteti az érdeklődőket. A túra kényelmes, lassú séta sok-sok megállóval, bármilyen korosztálynak.
(http://www.gyogynovenyturak.hu/)
*Szirup: öntsünk fél liter forrásban lévő vizet
egy csésze frissen összetört virágra, majd letakarva hagyjuk 12 órán át ázni. Szűrjük és facsarjuk át egy ruhadarabon, majd adjunk hozzá
90 dkg cukrot és főzzük 1 óráig, míg szirupos
nem lesz. Üvegedényben tároljuk.
*Kandírozott szirom: egy tojásfehérjét felverünk, de nem keménnyé, csak míg habosodni
kezd. Egy pillanatra belemártjuk a virágot, majd
jól átforgatjuk porcukorban, hogy a cukor teljesen beborítsa. Egyenként tálcára tesszük a virágokat, és meleg helyen addig szárítjuk, amíg teljesen megszáradnak. Légkeveréses sütőben nagyon alacsony hőmérsékleten (60-70 fok) is
megszáríthatjuk, de nagyon vigyázzunk, nehogy megégjen.
*Ibolyakrém: 1 liter tejszínből vegyünk 1 csészényit, és forraljuk fel 10 dkg cukorral és 1 csészényi friss ibolyaszirommal. 15 percig letakarva hagyjuk állni, majd szűrjük le és hűtsük ki. A
maradék tejszínben keverjünk el 6 tojássárgáját
kivilágosodásig, és tegyük hozzá apránként az
ibolyás tejszínt. Tűz fölött keverjük sűrűre,
majd levéve keverjünk hozzá 25 g feloldott langyos zselatint és 4 tojás előzőleg keményre vert
habját. Hideg vízzel kiöblített poharakba töltsük, szirmokkal díszítve tálaljuk.
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A Nagyközségi Könyvtárban Berki Géza
festõ munkáiból idõszaki kiállítást
rendezünk, amely megtekinthetõ a
könyvtár nyitvatartási idejében.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

P RO G R A M O K A Z O M K - BA N
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyűjteményéből. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként
19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály.
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái
18.00 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója
az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvű
bemutatkozót.
BANYA KLUB
kéthetente hétfőnként 18.00-tól.
NYUGDÍJAS KLUB
kéthetente.

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2011. április havi
programjai
2011. április 2. /szombat/ 13,00 órától

II. ORSZÁGOS NÓTA – OPERETT
VERSENY
A verseny a közönség számára nyitott.

az OMK-ban nyitvatartási időben lehet vásárolni. Helye: OMK nagyterme.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2011. április 9. /szombat/ 16,00 órától
MUSICAL, OPERETT ÉS FILMZENEI
EST a JU és ZSU TÁRSULAT előadásában
Belépőjegy ára: 500 Ft.
A belépőjegy árával a Ju és Zsu Társulat működését támogatják a kedves érdeklődők.
Helye: OMK nagyterme.

2011. április 29-30. – május 1.
XVII. DÖMSÖDI NAPOK
rendezvénysorozat
A programokról a részletes tájékoztatást plakátokon olvashatják a kedves érdeklődők.

2011. április 9. /szombat/
9,00 órától – 12,00 óráig
BABA BÖRZE
2011. április 14. /csütörtök/ 10,30 órától
OVIS SZÍNHÁZ
MESE MÁTYÁS KIRÁLYRÓL
Belépőjegy ára: 500 Ft.
Helye: OMK nagyterme.
2011. április 23. /szombat/ 16,00 órától
A CSÓKOS ASSZONY
színházi előadás az IRINGÓ
SZÍNJÁTSZÓ KÖR előadásában
Belépőjegy ára: 500 Ft. Jegyeket elővételben

Zöldjárat

ELŐZETES

2011. május 8.
III. MINŐSÍTŐ HÁZI TÁRSASTÁNC
VERSENY a Dezső Lajos A.M.I.
növendékei részére

2011. május 13-14-15.
VIII. EUROPOP NEMZETKÖZI
GYERMEK, IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT
ÉNEKES FESZTIVÁL
2011. május 19.
OVIS GYERMEKNAP
2011. május 21.
ROMA NAP

2011. május 27-28-29. IV. DABI NAPOK
rendezvénysorozat

Április 27. szerda Dömsöd üdülõ
Április 28-29. csütörtök-péntekDömsöd lakosság–üdülõ körzetekben.

20

RENDÕRSÉGI HÍREK

Dömsöd területén az eltelt időben nem történt
közlekedési balesetet…
Dömsödi bűnügyek…
Február 27-én 14.15 óra körüli időben a
Védgát soron a Bucsi köz után 150 m-re a gát
aljában találtak egy sárga színű Babetta segédmotorkerékpárt, amelyet a Kőszegi Rendőrkapitányság körözött. Február 15-én a délutáni órákban a Művelődési Ház Könyvtárában női válltáskából iratokat és készpénzt loptak el. Norton kútfejet loptak el egy víkendház udvaráról, kivágták
a kerítést a Hársfa utcában és elvitték a kútfejet, a
tulajdonos március 05-én észlelte a bűncselekményt. Szintén március 05-én észlelték a hétvégi
ház tulajdonosai a Fűzfa utcában, hogy a melléképületüket felfeszítették, és onnan szerszámokat
és horgászfelszereléseket tulajdonítottak el. A
szomszédos hétvégi ház melléképületét is kinyitották, de onnan nem tulajdonítottak el semmit.
Február végén tapasztalták a tulajdonosok, hogy
a Tókertben a hétvégi házuk udvaráról vasanyag,
hajópadló tűnt el nagyobb mennyiségben.
Információikkal keressék Molnár László r.
hdgy. urat, a Nyomozó Alosztály Vezetőjét, Kajdácsi Imre r. tzls. urat, vagy bármelyik rendőrt.
Kisebb súlyú cselekményekről
Március 07-én a Horváth kertben lévő boltban
egy 90 éves hölgy a pénztárcáját lerakta a pultra,
amíg a vöröshagymát válogatta, mire végzett,
már nem volt meg a pénztárca. A boltban gyanúsan viselkedett egy helyi lakos, aki a pénztárca
eltűnése után nyomtalanul eltűnt a boltból. Mint
a pénztárca… Azért ahhoz is kell lelkiállapot,
hogy valaki egy szemmel láthatóan idős néni
utolsó forintjait ellopja…
Körözés
A PMRFK Ráckevei Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály járőrei 2011. március
12-én éjfél körüli időben családi botránynál
intézkedtek Dömsödön. Már a bejutás sem volt
minden akadálytól mentes, hiszen a helyszínen a
bejelentő már azt közölte, hogy ez nem is az az
ingatlan, és már nem is veszekszenek a házban.
Mivel kétséget kizáróan nem lehetett az utcáról
tisztázni az esetet, az intézkedő rendőrök átmásztak a kerítésen és az udvaron igazoltattak egy bántalmazott nőt, akinek a száján és a jobb szeme
alatt friss duzzanat volt látható. A nő állítása
szerint elesett és úgy szerezte a sérüléseit, majd
miután a rendőr kétkedve fogadta elmondását,
félve bevallotta, hogy jelenlegi barátja bántotta.
4-5 esetben ököllel arcul ütötte. A rendőrök orvost
hívtak a sérülthöz, aki ellátta a háromgyermekes
családanyát, mentőt is hívtak hozzá. Később
kórházba is kellett szállítani őt.
A történet akkor vett érdekes fordulatot, mikor
a bántalmazó férfit keresve a szomszéd kerítés és
a házfal közötti 90 cm-es résben egy kézre lettek
figyelmesek a ráckevei zsaruk. A bántalmazást
elkövető férfi guggolt a kis rejtett zugban, és a
felszólításra, hogy jöjjön elő, igazolja magát, előbújt és kissé erőszakosan ugyan, meg modorta-

lanul, de H. Gábor nevére kiállított anyakönyvi
kivonattal a személyazonosságát igazolta. Mivel
az adatok stimmeltek, de személyi igazolványt
felmutatni nem tudott, ezért vele szemben helyszínbírságot alkalmazott a járőr. A bántalmazott
nő hallotta az igazoltatást és a rendőrtől megkérdezte, hogy miért Gábor néven szólítja a férfit,
hiszen az Ferenc. Az igazoltatott férfi, mikor
kilátásba helyezték, hogy személyazonosságának megállapítása végett elő fogják állítani a
Ráckevei Rendőrkapitányságra, durva hangnemben elismerte a rendőröknek, hogy ő valójában H.
Ferenc. A körözési rendszerben történő lekérdezés után megállapítást nyert, hogy H. Ferenc ellen
a BRFK XIV. ker. csalás és lopás miatt, a BRFK
XIII. ker. sikkasztás miatt, a BRFK VII. ker.
sikkasztás miatt, a BRFK VI. ker. lopás miatt és a
BRFK X. ker. lopás miatt illetve a Fővárosi
Bíróság Büntetésvégrehajtási Csoportja csalás és
testi sértés elkövetéséért 2 év 6 hónap börtönbüntetés letöltése végett körözi az igazoltatott személyt.
Összesen 8 db élő körözés volt ellene folyamatban… Most még egy hamis vád bűncselekmény
elkövetését is a nyakába vette, illetve a nála talált
közbiztonságra különösen veszélyes eszköz miatt
szabálysértési feljelentést is tettek ellene.
Szép, szabályos, szakszerű és jogszerű intézkedés és mindenképpen egy jóleső érzés, mert
érezte a rendőr, a munkájának eredménye van,
sikerült a törvényt betartva egy többszörösen
körözött személyt elfogni és segíteni egy bántalmazott nőnek. Siker a rendőrnek és megnyugvás
a családnak és a közvetlen környezetnek, mert
mostanában ott nem lesz családi botrány…
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.
Csóka Andrea 19 éves, Dömsöd Tókert 39
vagy a 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, 06-20-4441268.
Ea.: Szabó Sándor r. alezredes
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RADYG 60

A ráckevei Ady Endre Gimnázium idén
ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.

Ezen alkalomból 2011. május 14-én
szombaton Öregdiák-találkozót szervezünk. Minden volt Ady-diákot, tanárt és
dolgozót szeretettel várunk.
16:00 Gyülekező a gimnáziumban
18:30 Megemlékezés a Kopjafánál
(koszorúzás)
19:00 Gálaműsor
Az est fénypontja az öregdiákok gálaműsora lesz. Várjuk egykori Ady-diákok jelentkezését, akik szívesen vállalnak fellépést
bármely műfajban, ezzel is emelve az est
hangulatát.
Jelentkezési határidő: 2011. április 15.
Egykori Ady-diákok képzőművészeti
tárlatát is tervezzük.
Várjuk volt Ady-diákok művészeti alkotásait. A kiállítás szervezője Fodor Piroska és
iskolánk tanára, Puha Ferenc.
A jelentkezéseket az adygim@freemail.hu
e-mail címen
vagy a 06-24/519-050-es telefonszámra
várjuk.
Mivel a jubileumi év rendezvényeinek
szervezése meghaladja az iskola pénzügyi
lehetőségeit, anyagi támogatást szívesen
elfogadunk, azokat előre is köszönjük.
Számlaszámunk:
11742070-20024372
SZABADY ALAPÍTVÁNY.
A közlemény rovatba RADYG 60
kerüljön!

Naprakész információ iskolánk honlapján
található: szerver1.rag.sulinet.hu
Ady Endre Gimnázium
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Elsõ Dömsödi Kerítéstárlat

„Nem az a lényeg hogy a világot másként
látjuk, hanem az, hogyha nem akarjuk
széppé és jóvá tenni azt!”

Tegye a szívére a kezét kedves olvasó!
Hányszor jut el egy évben egy-egy kiállításra, hányszor tér be Budapesten vagy máshol egy galériába vagy időszakos tárlatokra, mondjuk egy
képtárba?
Általában arra hivatkozunk, hogy ilyesmire nincs időnk, mert elfoglaltak vagyunk, sok az egyéb teendőnk...
Pedig egy év alatt hányszor fordulunk meg sokszor céltalanul különböző vásárlóközpontokban csupán kíváncsiságból.
Pedig a tartalmasabb választás csak tőlünk függhet, ha nem csupán az
ösztöneinknek engedelmeskedünk, hanem a lelki és szellemi igényeinknek is.
És itt jutottunk el a tárgyunkhoz: az Első Dömsödi Kerítéstárlathoz,
ahol helyi és környékbeli képzőművészek, kézművesek fogják bemutatni
alkotásaikat.
Egy lehetőség arra, hogy az alkotó és a befogadó közönség egymásra
találjon. Ahol nem az érdekek, hanem az értékek találkoznak, ahol nem arról beszélgetnek egymással az emberek, hogy mi van leértékelve a Tescoban. Ahol nem a tőzsdepiaci árfolyam a téma, vagy hogy ebben az évben
hányszor megyünk nyaralni.
Egy alkalom, ahol jól érezhetjük magunkat egy szép húsvét előtti hétvégén, és a művészetről, az irodalomról, a kultúráról beszélgethetünk.
Egy alkalom, ahol a művészeti izmusokról, a technikákról, a művészet
és a társadalom kapcsolatáról, a teremtő kultúra értékőrző hasznosságáról,
fontosságáról tudunk kötetlenül beszélgetni.
Mindez sajt- és borkóstolóval fűszerezve, élő zenei blokkokat hallgatva
/tárogató, szaxofon/.
Legyen ez a hétvége egy társadalmi, közösségi színtér, ha csak egy napra is, a művészet jegyében!
A globális multikulti helyett előtérbe kell helyezni a lokalizált, helyi társadalmi értékeket teremtő kulturális szereplőket, közösségeket!
És mivel ezt a rendezvényt szinte pénz nélkül és egyéb pályázati támogatások nélkül valósítjuk meg, így számítunk minden lokálpatriótára, aki
vágyik ilyen közösségi színterekre, és jelenlétével támogatja a kiállítást.
Néhány szót a rendezvény színhelyéről:
Számomra a felújított Petőfi szülői ház mint épített környezet szinte
csalogató volt, hogy egy ilyen rendezvény helyszíne legyen archaisztikus
világával, zárt, belső, tágas udvarával, közel 50-60 méteres kerítésfelületével. Köszönet a tervezőnek /Fekete Miklós/, hogy kiállítások céljára álmodta meg.
Közvetlenül a Petőfi szülői ház mellett helyezkedik el a „Fogadó a hat
testvérhez”. Így szervesen kapcsolódik, támogatja rendezvényünket vendégváró infrastruktúrájával. A két épület között egész napos nyitott átjárás
lesz.
Szeretettel várunk minden dömsödi polgárt, nyaralót! Legyen egy tartalmas, kötetlen szombati hétvégéjük április 16-án egész nap. A belépés
természetesen ingyenes.
A rendezvény fővédnöke: Bencze István polgármester
Sánta István
Képzőművészek, Kézművesek
Falukerülő népi játékok a húsvét jegyében
Írókázás
Közreműködik Hajdú László tárogatón és szaxofonon
Sajt- és borkóstoló
A fogadó udvarán bográcsban főtt birkapörkölt kapható

Megnyitó: 2011. április 16. (szombat) 10 óra

Helyszín: Dömsöd, Petőfi u. 17., a Petőfi szülők háza
Esőnap: 2011. április 17. (vasárnap)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Coaching – A sikeres cél összetevõi

Avagy hogy tűzzünk ki úgy célokat, hogy azt tényleg el is érjük.
Az előző részben arról volt szó, fontos tudnunk, hogy igazán mit is
szeretnénk elérni ahhoz, hogy jó irányba induljunk a megvalósítás során. A coaching folyamat, de bármely cél elérése felé vezető úton legalább ilyen fontos, hogy a céljainkat a megfelelő módon határozzuk
meg. A megfelelő cél kellőképp vonzó, motiváló ahhoz, hogy erőnket,
energiáinkat mozgósítsuk az elérése érdekében. De megmarad a realitás
határain belül, azaz nem állít elénk legyőzhetetlen akadályokat. A jó cél
mindig egy hajszállal van felette a képességeinknek.
Amikor egy célt tűzünk ki magunk elé, különbséget kell tennünk
VÉGCÉL vagy álomcél és TELJESÍTMÉNYCÉL között.
A VÉGCÉL hogy elérjük erőfeszítéseink végső célját. A végcél
egyik fontos tulajdonsága, hogy a legritkább esetben múlik csak rajtunk. Ha például azt a végcélt tűzzük ki magunk elé, hogy a mi cégünk
legyen a piacvezető, abba a mi teljesítményünkön kívül egyéb tényezők is belejátszanak, pl. a gazdasági környezet vagy a versenytársak
lépései.
A TELJESÍTMÉNYCÉL. Ez egy olyan cél, melynek elérése nagyrészt rajtunk múlik. Érdemes e teljesítménycélt úgy megválasztani,
hogy ha azt elérjük, akkor jó esélyünk legyen a végcél elérésére is.
Ilyenkor nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy ami tőlem tellett, azt
megtettem. A teljesítménycél azért kulcsfontosságú, mert ha csak a végcélra koncentrálunk, és a tőlünk független tényezők kedvezőtlenül alakulnak, elveszíthetjük motivációnkat, és jóval saját legjobb lehetőségünk alatt teljesíthetünk.
John Whitmore Coaching című könyvében ír erre egy példát, amikor
az 1968-as olimpián a címvédő brit Lyn Davis nemhogy nem védte meg
a címét, de 30 centiméterrel rövidebbet ugrott saját rekordjánál. Ezen az
olimpián volt egy ugró, bizonyos Bob Beamon, aki nagyon jó formában
volt, és már az első ugrássorozatnál hatvan centiméterrel megjavította
az addigi világcsúcsot, így nagyon magasra helyezve a mércét a többiek, és persze Davis előtt. Davis később bevallotta, hogy csak az aranyéremre koncentrált, és ha kitűzött volna maga elé egy konkrét teljesítménycélt, mondjuk hogy saját egyéni rekordját próbálja megdönteni, és
arra összpontosított volna, akkor elérhette volna a második helyet. A teljesítménycéllal tehát megtámogatható a végcél, melynek elérése nem
csak rajtunk múlik.
Az igazán jó céloknak azonban egyéb kritériumoknak is meg kell
felelniük. Angol betűszóval ezt úgy mondják: SMART (vagyis okos)
célok.
– Speciális (konkrét) (Specific)
– Mérhető, számszerűsíthető (Measurable)
– Vonzó (Attractive)
– Reális (Realistic)
– Időzített és ütemezett (Time-phased)
Egy jó cél tehát konkrét. Nem jó ha annyit mondok, jobb kapcsolatot
akarok kialakítani a körülöttem lévőkkel, meg kell határozni, hogy
mondjuk kevesebb konfliktust szeretnék, vagy több családi összejövetelt, vagy lojálisabb dolgozókat.
Nem azt kell kitűzni, hogy sikeres akarok lenni, hanem azt kell megvizsgálni, mitől érzem magam sikeresnek, és annak elérését kell célként
kitűzni.
Mérhetőnek kell lennie a célnak. Ez néha könnyű, pl. azt akarom elérni, hogy csak 8 órát dolgozzak naponta. Ez elég könnyen mérhető,
csak egy óra kell hozzá. Vannak esetek, amikor azonban nehezebb mérőszámot találni, pl. jobban akarok kommunikálni a beosztottakkal. Egy
cél azonban akkor igazán jó, és főleg akkor lehet tudni, hogy mikor értük el, ha mérhető. Nagy csapdát rejt, ha úgy határozzuk meg a célunkat,

hogy azt nem lehet mérni, ilyenkor ugyanis nehéz a folyamatot kézben
tartani. Jó úton haladok, közeledek a célomhoz, vagy már el is értem?
Mindezekre a kérdésekre csak akkor lehet választ találni, ha tudom, hogyan mérjem, amit el akarok érni.
Vonzó. Már az írásom elején volt róla szó, hogy a célt úgy kell meghatározni, hogy kellőképpen vonzó, motiváló legyen számunkra, hogy
képesek legyünk elérése érdekében mozgósítani energiáinkat. Ha egy
cél nem elég vonzó számunkra, akkor nem is akarjuk igazán elérni, és
mindig lesz fontosabb dolog, amit helyette csinálhatunk.
Reális. Itt is arra hívnám inkább fel a figyelmet, hogy mi van olyankor, ha a cél nem reális. Ha ez már az elején nyilvánvaló, az rontja a
munkamorált és az elszántságot, hiszen minek dolgozzon valaki teljes
erőbedobással egy olyan cél eléréséért, amiről már a kezdet kezdetén
tudni lehet, hogy nem megvalósítható.
Időzített és ütemezett. Egy jó célnál meg vannak határozva a hozzá
vezető lépések és ezek időpontja. Motivációt és követhetőséget ad, ha
meghatározom, hogy egy feladatot mondjuk a jövő hét keddre meg akarok csinálni, míg ha azt mondom, hogy majd megcsinálom, hát igen,
ezek azok a dolgok, amikből általában nem lesz semmi.

És akkor most álljon itt néhány példa, hogy hogyan lehet ezt a különféle helyzetekre vonatkoztatni.
Cégvezetőként sokféle célt tűzhetünk ki magunk elé annak érdekében, hogy hatékonyabb vezetők legyünk, és ezáltal jobban tudjuk működtetni, irányítani vállalkozásunkat. Például lehet az a célunk, hogy
csökkentsük a munkavállalói fluktuációt, ezáltal csökkentve az adminisztrációnak és az új dolgozók betanításának költségeit. Ez egy jó cél
lehet. És ha ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy azt akarjuk elérni, hogy egy
éven belül a mostani mondjuk 30%-os fluktuáció 10%-ra csökkenjen,
akkor egy nagy lépést tettünk, hogy a célunk SMART legyen. Specifikus, mert konkrétan megmondtuk, hogy mit akarunk megváltoztatni,
mérhető, 20% csökkenést akarunk elérni, reális, ha megbizonyosodunk
róla, hogy az iparágunkban ennyi az átlagos fluktuáció, és időzített,
mert egy évet adtunk rá magunknak.
Nézzünk egy másik példát. Vegyük mondjuk egy kis élelmiszerbolt
tulajdonosát. Kora hajnaltól késő estig nyitva van. A problémája az,
hogy a forgalma kilencven százaléka azokban az intervallumokban van,
amikor a többi bolt nincs nyitva, de napközben alig megy be vevő, így
sokszor panaszkodik, hogy nyolctól négyig tulajdonképpen fölösleges
nyitva tartania. Hogyan hangzana az ő célja SMART-ul megfogalmazva. Mondjuk így: azt szeretném elérni, hogy 3 hónap múltára a nyolctól
négyig tartó intervallumban megháromszorozódjon a forgalmam. Ugye
ez így elég specifikus, mérhető, reális és időzített.
Nézzünk néhány példát nem az üzleti szférából. Ha mondjuk fogyókúrázunk, kitűzhetünk egy olyan célt magunknak, hogy három hónap
múlva öt kilóval szeretnénk könnyebbek lenni. Ha a konfliktuskezeléssel van problémánk, mondhatjuk, hogy fél év múlva három problémás
helyzetet rendezni fogunk.
Szóval még egyszer összefoglalva, ha egy célt tényleg el akarunk érni,
nem elég csak megfogalmazni, ügyelni kell rá, hogy a cél SMART legyen, és ezzel elindultunk a célunk sikeres megvalósítása felé vezető
úton. A következő részben ennek az útnak a folytatásaként megnézzük,
hogyan találjunk célunk megvalósítására új, izgalmas és kreatív módokat.
Mucsi Edina
Coach
06-30/284-7653
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GYÓGYMASSZÁZS III.

Közvetítõ
anyagok

A masszőr bőre közvetlenül érintkezik a páciens bőrével masszázs közben. A modern
masszázs nem alkalmaz közvetítő anyagokat,
de ennek ellenére azok használata igen elterjedt,
és egyes esetekben indokolt is. A túl sok közvetítő anyag használatakor egyes masszázsfogásokat nem tudunk megfelelő erősséggel és határozottsággal kivitelezni, mert elcsúszhat a kéz a
bőr felületén, és még a rövid köröm is sérülést
okozhat (pl. dörzsölő fogásnál). Ha a beteg bőre
sima, száraz, izomtónusa normális, akkor a legjobb, ha közvetítő anyag nélkül dolgozunk. Izzadt, nedves, nyirkos bőr esetén, valamint szőrös területen is szükséges, hogy elkerüljük a tüszőgyulladást. Indokolt a kezelendő felület csúszóssá tétele, hogy a masszőr keze a bőrön, a
kötőszövet elmozdításával ne okozzon fájdalmat, valamint a kéz folyamatosan csússzon a
Illóolaj
Citromfű

Fürdővízbe
emésztési zavarok

Kamilla

álmatlanság, stressz, szorongás

Eukaliptusz
Levendula

bőrfertőzések, pattanás
stressz, álmatlanság

Rozmaring

menstruációs görcsök,
gyomorrontás
álmatlanság

Ylang-ylang

P O RO SO DÓ

Dömsöd történetét Gerencsér József 1937ben megjelent munkája által ismerhetik legtöbben. Természetesen azóta többféle feldolgozás
is született a témában!
Nemrégiben a kezembe került egy kézzel írt
másolat az 1928 májusában megjelent Egyházi
Híradó című református lap Tárca c. rovatáról.
A másolat érdekessége az, hogy a Gerencsérféle írás előtt kilenc évvel jelent meg.
Id. Kovács Sándorné Tinike néni bocsátotta
rendelkezésünkre ezt az anyagot, ami három
részletben kerül közlésre.
Közreadta:
-V.I.-

Dömsöd múltja I.

„Dömsöd dunamenti nagyközség. A középkorban Dempsed, Demsed, Dumsud néven említik az oklevelek. 1291-ben reginális Guchud,
azaz Gyömsöd valószinűleg Gyümölcsödből.
Ősidőktől fogva nagy gyümölcstermelő hely. A
XIII. században a vele szemközt fekvő Ráckeve

bőrön, a mozdulatok folyamatosak legyenek.
Közvetítő anyagok:
– Hintőpor: Szárazzá teszi a bőrt. Hátránya,
hogy a masszőr belélegzi, és a légútban, tüdőben maradandó elváltozást okoz. A bőr tónusait
eltömi. Pár csepp verejtékkel keveredve csomósodik.
– Szappan: fürdőkben használják. Csak az
izomzatra hat.
– Olajok és krémek: Fontos, hogy hypoallergén legyen. Tudni kell, hogy allergiás-e a
vendég. Először a kezünkön felmelegítjük. Az
olajokat kezelés után mindig le kell törölni. Tárolásra, szavatossági időre figyelni kell.
Illóolajok: Gyógyító hatással bírnak, számtalan egészségügyi problémában, betegségben
segíthetnek. Ha jól válogatjuk össze őket, akkor
jól kiegészítik egymás hatását. Egy-egy illóolaj,
illetve illóolaj-keverék néhány hétig, kúraszerűen alkalmazható. Minden esetben szakorvos segítségét kell kérni, nem szabad az üvegcsén léInhalálás
–

vő leírásokra hagyatkozni teljes egészében. Néha azért fenntartással kell kezelni őket, használatuk szakértelmet igényel.
Az illóolajok általános hatásai:
Vérnyomásemelés-vérnyomáscsökkentés
Légzéskönnyítés, stimulálás, nyákoldás
Fertőtlenítő hatás
Epetermelés fokozás
Görcsoldás
Gyulladáscsökkentés
Fájdalomcsökkentés
Az illóolajok felhasználási formái:
Száraz inhaláció
Illatlámpás párologtatás
Inhalálás
Belégzés
Szauna
Borogatás
Aromaterápiás gyógyfürdő

Bús Linda gyógymasszőr
bus.linda@freemail.hu

Masszázs
vírusos fertőzések
menstruációs görcsök,
megfázás
emésztési zavarok, álmatlanság,
stresszoldás
megfázás, orrdugulás, köhögés izomfájdalom, duzzanat
–
hurutok, nátha, influenza
akne, rovarcsípés,
izomfájdalom, stressz,
álmatlanság
égési sérülések
–
fejfájás, emésztési panaszok, izomfájdalom, reuma, korpa,
felfújódás
hajhullás
szorongás, depresszió
–
akne, rovarcsípés

ÍRÁ SOK BÓL

Borogatás
berepedezett, érzékeny bőr
akne, ekcéma, kiütés,
bőrgyulladás, vágott seb

szigettel együtt a magyar királynék birtoka
volt. 1291-ben a ráckevei szigeti helységekkel
egyetemben a királynék menyasszonyi ajándékai közt szerepel. Ugyanakkor hozzátartoztak:
Föveny, Diénes és Somlyó dunai szigetek.
E birtokot III. Endre király neje, Fennena királyné a margitszigeti apácáknak ajándékozta.
1424-ben Zsigmond király Borbála királynőnek adományozta; de nem sokáig maradt a
magyar királynők birtokában. Később Fehér
megyéhez csatolták. 1461-ben Kalmár Dénes
királyi ember volt itt birtokos, aki a „Dömsödi” előnévvel élt. 1492-ben a Rozgonyiak birtokában találjuk.
A XVI –XVII. században a Bosnyák család
birtoka volt; majd Bosnyák Judit – férjezett Báró Balassa Imréné – leánya, Balassa Judit révén a Koháry családra szállott.
1539-ben a budai káptalan pecsétes eredeti
kiadványa szerint Micháel Hayoos de Demsed
megveszi Izdrai Kiss György izdrai birtokát.
Izdra beleolvadt a dömsödi határba.

1558-ban Dömsödön megalapítják a református egyházat: dömsödi Hajós István
nemes úr, Mészáros István, Kun Benedek,
Pálföldi Gergely, Gubacsi András, Földvári
Péter, Cser Gergely jobbágyok – mely családok ma is megvannak Dömsödön.
A török hódoltság alatt nem pusztult el,
bár tömérdek zaklatásnak volt kitéve. A lakosok 1540 és 1684 között a helységet tömegesen hagyták el, és az alatta fekvő Somlyó
szigetre menekültek.
A világháború idején elvitt u.n. harmadik
harangon egy fűzfa volt öntve. Állítólag annak emlékére, hogy a dömsödiek e harangot
menekülésük alkalmával a Somlyóba vitték
és ott egy vén fűz fára kötötték föl s úgy harangoztak. Természetes, hogy a fűzfa a harang nagyobbításakor került rája.
A török hódoltság alatt a Budavárban lakó szpáhik (lovas katona) hűbéres birtoka
volt.
Utolsó török földesura szőke Amhád
szpáhi.”
Folytatjuk!
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Mezõgazdasági hírek
Tavaszi munkák a szántóföldeken és a kiskertekben

2011. április hó

Most március végén, amikor e sorokat írom, bizony
nem tavaszias az idő, pedig
már azt hittük, hogy itt a várva
várt jó idő. Sajnos késik a tavasz, egyedül az a vigasztaló, hogy márciusban nem
volt jelentősebb csapadék, így a belvizes területek ha
nem is csökkentek, de legalább nem növekedtek.
Nem tudhatjuk, hogy az április milyen időjárást hoz,
de általában az április szeszélyes időt szokott hozni,
most csak remélhetjük, hogy sok jó napos idő lesz. A
kora tavaszi talajmunkákkal, vetésekkel egy kicsit le
vagyunk maradva, mert a sok belvíz miatt nem lehetett a gépekkel a nedves, sáros talajra rámenni. A tavaszi gabonákat, a zabot, tavaszi árpát, borsót már el
kell mielőbb vetnünk, az őszi kalászos gabonákra, a
repcére pedig a műtrágyát ki kell szórni.
Az őszi-téli sok csapadék és ennek következtében a belvizes területek miatt kevesebb a gabonavetés, így nagyon fontos, hogy a meglévő gabonaterületeket gondosan ápoljuk, mert valószínű jó
ára lesz a gabonának. A kalászos gabonák és a kukorica ára az elmúlt időszakban nagy mértékben
emelkedett, megnőtt a kereslet, mert világszerte
csökkentek a készletek, illetve a gyengébb termés
is nagymértékben növelte az árukat. Ha még eddig
nem végeztük el, mielőbb fogasoljuk meg a lucernatáblákat. Április hónapban el kell vetnünk a napraforgót, amelyet a kukorica után a kapásnövények vonatkozásában a legnagyobb területen termelünk. Ugyancsak jelentősen emelkedett a napraforgó felvásárlási ára is, így érdemes e növényt
is nagyobb területen termelni. Nem túl igényes növény, de ugyanazon a területen csak négy-öt évenként termeljük. Jól előkészített talajba vessük,
hogy a kelés egyenletes legyen. Nagyon fontos a
vegyszeres gyomirtást időben elvégezni, mert ha
megerősödnek a gyomok, már az állománykezeléssel nem mindig sikerül a gyommentesítést megoldani. A másik nagyon fontos és a kalászos gabonák után a legnagyobb területen termelt szántóföldi növény a kukorica, amelynek a vetését akkor
kezdhetjük meg, ha már a talaj 10-12 fokra felmelegedett, ami általában április közepére (20-25ére) következik be.
Reméljük, hogy április végére a belvizes területek is felszáradnak, és e területeket is lehet művelni
és vetni. A rövid tenyészidejű kukoricafajtákat még
május hónapban is elvethetjük, és megfelelő termést várhatunk. A kukorica már a tápanyag vonatkozásában is igényesebb növény, jó termést akkor
várhatunk, ha a tápanyag ellátottsága megfelelő.
Mindenképpen hibrid kukorica vetőmagot vessünk, igaz, hogy a jó hibridmag nem olcsó, de megéri a többletköltség. Csak hivatalos úton, fémzárolt
vetőmagot vegyünk, mert az utóbbi időben sajnos
hamisított és lejárt vetőmagokat is forgalmaznak.
A kései kitavaszodás miatt a kiskertekben is
összetorlódtak a tavaszi munkák, a fák metszését
és a lemosó permetezést is csak késve tudtuk elvégezni. A tavaszi zöldségfélék vetése is elhúzódott,
mivel a nedves talaj nem mindig tette lehetővé a

vetést. A hónap közepétől – április – helyre vethetjük a melegigényesebb növényeket, mint a bab, az
uborka, paprika, paradicsom. A házi kiskertekbe, a
fóliasátorba inkább palántákat ültessünk, igaz
hogy drágábbak, mintha magról vetnénk, de sokkal előbb szedhetünk róla termést. A szabadföldbe
csak a fagyosszentek után (május 10. után) ültessünk palántákat.
A szőlőben és a gyümölcsösben összetorlódtak
a tavaszi munkák. A metszés és a lemosó permetezés elvégzése után itt az ideje a talajművelésnek,
mert az esős és meleg idő kedvez a gyomok fejlődésének is. A konyhakertben, kiskertben a veteményeket, palántákat úgy vessük és ültessük, olyan
sortávolságon, hogy a sorközöket rotációs motoros kapával művelhessük, és így kisebb területet,
csak a sorközöket kell kézi kapával megművelnünk. Sajnos az utóbbi időben egyre több elhanyagolt gyomos kertet láthatunk, pedig egy kis szorgalommal sok család meg tudná termelni a zöldség-, burgonyaszükségletét. Az én gyermekkoromban, ami már bizony elég régen volt, az iskolában gyakorlókert működött. Az 1960-as, 70-es
években bizony kettős haszna is volt a gyakorlókertnek, mert a gyerekeket belenevelték a fizikai
munka ismeretébe, még termeltek is, és nem kellett mindent megvenni. A mostani munkanélküli
világban bizony nagyon kellene az ilyen foglalkoztatás, és nemcsak a gyerekeknek.
Tudom, hogy a mai modern világban kell a számítógép, internet, mobiltelefon, meg egyéb szórakoztató elektronika, de egy kicsit már túlzásba viszik ezen vívmányok használatát. A termelő fizikai
munkának sajnos nincs becsülete, pedig sok mindent meg lehetne termelni. Biztos hogy több „Hírnök” olvasó, dömsödi lakos tudja, hogy a Sportcsarnok mellett lakom, és látom, hogy évek óta a
létesítmény melletti elég nagy területen csak a
gyom uralkodik. Be volt ugyan füvesítve, de nem
sikerült. Ezen a területen lehetne konyhakertet létesíteni, mert régen is a régi tulajdonosnak virágzó
kertje volt.
Én csak javasolni tudom, hogy az önkormányzat,
a képviselő-testület, ha másként nem, hát a közmunkásokkal hasznosítsa a kertet illetve adja oda
megmunkálásra a munkanélkülieknek. Tudom,
hogy ez nagyon nehéz és háládatlan feladat, de ha
nem lépnek semmit, akkor nem javul a helyzet.
Fontos és időszerű feladat a virágoskert, a pázsit
gondozása. Ne várjuk meg hogy túl nagyra nőjön a
fű, hanem folyamatosan vágjuk le. Ha szükséges illetve ha szárazra fordul az idő, öntöznünk kell úgy a
házikertet, mint a pázsitot. A fentieken túl még sok
tennivaló van úgy a szántóföldeken, mint a kiskertekben, virágoskertekben. A gyakorló gazdálkodó,
kertészkedő már tudja, hogy nem lehet tétlenkedni,
mert ha késlekedünk az időszerű munkákkal, a gyomok és a kártevők a termés jó részét tönkretehetik,
és akkor kárba vész az addigi munkánk.
Minden gazdálkodónak, kertészkedőnek kevésbé szeszélyes áprilisi időjárást, jó egészséget, jó
munkát kívánok!
Tóth István nyugdíjas mezőgazdász
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Dömsödre is
megérkeztek a
gólyák

Minden ősszel útnak indulnak költöző
madaraink, hogy a telet más, számukra
kedvező életfeltételekkel rendelkező földrészen töltsék. Ekkor mennek el a gólyák is. Megüresednek a fészkek, és kelepelést sem hallunk már. A hosszú,
csendes tél elteltével, április tájékán aztán ismét benépesítik az üres fészkeket.
Aggódva figyeljük ezeknek a madaraknak a sorsát, hiszen számtalan veszély
leselkedik rájuk itthon is és a költözés
során is. Számos törekvés született már
arra vonatkozóan, hogy nyomon követhessük gólyáink mindennapjait. Így
megfigyelhettük már a költés mozzanatait, valamint egy újabb jeladós program
segítségével hosszú téli útjukra is elkísérhettük őket. Szerencsére az interneten
közzétett adatok bárki számára hozzáférhetőek, és első kézből értesülhetünk a
megfigyelt madarak állapotáról.
A www.gilice.hu oldal sok érdekes információval szolgál. A jeladós program
létrehozása, valamint működtetése és néhány adat a mérésekről (a honlapról
idézve) az alábbiakban olvasható:
„Évről évre bizonyítottan rengeteg védett és fokozottan védett madár szenved
áramütést a középfeszültségű szabadvezeték-hálózat oszlopain, vagy ütközik vezetékeknek.
A fiatal, fészekből frissen kirepülő fehér gólyákat fokozottan fenyegeti az
áramütés veszélye. A még bizonytalanul
manőverező gólyafiak sajnos könnyen a
szigeteletlen, gyakran a felnőtt madara-
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kat sem kímélő, 20.000 voltos villanyoszlopokon lelik halálukat.
Az Ecocaritas Egyesület projektjének
fő célja az elektromos szabadvezetékek
madárbaráttá tétele, a tartóoszlopok és
szerelvényeik megfelelő technológiával
történő szigetelésével, amellyel megelőzhető az áramütés és a madarak pusztulása.
A projekt keretében a Madárvilág Nonprofit Kft. közreműködésével két fiatal fehér gólyát láttunk el műholdas nyomkövetővel.
Mozgásuk ismeretében pontosabban
fel lehet mérni a veszélyeztetettségük
mértékét az adott területen, és a forrásokat a legveszélyesebb oszlopok szigetelésére koncentrálhatjuk.
Az Apaj névre keresztelt gólya a Kiskunságban kelt ki és nevelkedett természetes körülmények között. Kirepülése
után néhány kilométeres körzetbe járt ki
szüleivel táplálékot keresni, majd augusztus elején kezdte meg vonulását.
Ipoly embernél nevelkedett kisgólya,
aki három társával együtt július végén
egy, az Ipoly folyó mellett kialakított
röpdébe került, ahol fokozatosan szoktatták vissza a természetes „gólya-élethez”.
Szabadon engedése után csatlakozott egy
gólyacsapathoz, és augusztus közepén ő
is útra kelt társaival.
Az Ipoly és Apaj nevű gólyák műholdas
nyomkövetése az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Közép-Magyarországi Operatív Program – Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások
(KMOP-2009-3.2.1/C-0001 és 0002) keretein belül. Kedvezményezett az Ecocaritas Egyesület.
Ipoly sajnos időközben elpusztult.
Apaj jelenleg a közel 250 ezer lakosú
Kongwa járásban tartózkodik.
Apajról a mai napig 2181 értékelhető
adat érkezett. Egy pár érdekes adat a
hihetelen mennyiségből:
• a legnagyobb rögzített sebessége 88
km/h volt
• a legmagasabb rögzített pont 2043
méter volt a tengerszint felett
• két alkalommal – a Szuezi-öbölben –
viszont a jeladó információi alapján mélyebben volt a tengerszintnél.”
Dömsödre is megérkeztek kedves madaraink, a gólyák. Néhány fészek még
üresen áll és várja lakóit. Akik viszont
szerencsésen hazajöttek: tollászkodnak,
renoválnak és terített asztalt keresnek,
hogy aztán megkezdjék a költést.
Közreadta:
-V.I.-
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80 éve született
„Legnagyobb cél pedig itt e földi létben
Ember lenni mindig, minden körülményben.”

(Arany János)

D. Nagy Judit 80 éve született Dömsödön, 1931. március 10-én.
Szeretettel köszöntjük Őt ebből az alkalomból.
Édesapja, D. Nagy Imre tősgyökeres dömsödi volt, édesanyja Kolozsvárról származott. Boldog gyermekkorát a Duna szomszédságában töltötte. A Nagy tanya, melyhez számtalan kedves
emlék fűzi, már nem áll. Az ott létesült tsz objektum nevében ma is őrzi a tanya egykori létét.
Ősei olyan útravalóval látták el, melyben első helyet foglal el a hit, a szeretet, a tisztelet, a
szorgalom, a kultúra a kötelesség.
Iskoláit Dömsödön, Kolozsváron és Budapesten végezte. A háború utáni kitelepítés erősen
rányomta a bélyegét az egész család életére. Jutka néni ekkor került Budapestre. Ott vállalt
munkát, és így segítette idősödő szüleit.
A művészet jelentős szerepet tölt be életében. Gyermekkorától fogva hegedült. A zenekarban
eltöltött hosszú évek kedves emlékként köszönnek vissza. A nehéz időszakokban a muzsika
nyújtott és nyújt számára kapaszkodót.
Nyugdíjba vonulását követően fontosnak tartotta, hogy szülőfalujában, Dömsödön maradjon. A nyolcvanas évek második felében került a Nagyközségi Könyvtárba. Szívvel-lélekkel segítette kollegái munkáját, tájékoztatta az olvasókat. Higgadtságával, bölcsességével és érdeklődésével igaz, jó emberi kapcsolatok az övéi.
A jó Istenbe vetett erős hite hatja át mindennapjait. Elesett embertársainak gyakran mutat kiutat tetteivel, tanácsaival.
Falunk életének meghatározó mozgatórugója, véleménye fontos egy-egy döntéshozatalnál.
Sokan felkeresik őt kutatási és más egyéb feladatok kapcsán is.
Az 1992 óta megjelenő Dömsödi Hírnökbe rendszeresen publikál, valamint elindítója a Históriánkból és a Találtam egy képet című rovatoknak.
Baráti és rokoni kapcsolatait aktívan ápolja, és a fiatalabb nemzedékek is szívesen időznek
társaságában.
Kívánjuk, hogy sokáig segítse embertársait, bölcsessége és végtelen szeretete, türelmessége
legyen példa mindannyiónk előtt!
Az Isten áldja meg további életét!
Vass Ilona
felelős szerkesztő
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Dömsöd, Iparos bál
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Vidám zeneszótól és nótaszótól volt hangos az Ipartestület székháza
március hónap utolsó hétvégéjén.
Az előző évi – nagyon jó hangulatú – báli est sikerétől vezérelve és ígéretünkhöz híven újra megrendeztük az Iparos bált.
A lányok ismét, mint mindig, nagyon szépen feldíszítették nagytermünket, színes, vidám hangulatot varázsolva az öreg falak közé.

A számok kihúzása most is izgalmakkal járt, kinek nagyobb szerencsét
hozott, kinek kisebbet.

Ügyességükért és a sok-sok munkájukért köszönet Áginak és Icának.
Tagjaink, családtagjaikkal és barátaikkal újra vidám életet hoztak a sok
rendezvényt, bált megélt nagytermünkbe.
Törekvésünk, hogy minél családiasabb legyen a rendezvény; a vacsorát helyben készítettük el.
Dudás Lajos felügyelete mellett bográcsban marhalábszárpörkölt készült, amely jó illatokkal árasztotta el a környéket.
Lajos főzőtudománya egyben garancia is volt, hogy vendégeinket finom vacsorával várjuk.

A hajnalig tartó jó hangulatú báltól a vendégek egy kis csoportja szép
régi magyar nóták éneklésével – amelyek könnyeket is előcsalogattak –
búcsúztak.
Köszönjük minden kedves vendégünknek, hogy jelenlétével megtisztelte Iparos bálunkat, legközelebb is szeretettel várunk benneteket.
A rendezvény szervezésében résztvevő személyeknek ezúton szeretnénk köszönetet mondani.
„Az elődök tisztelete és emlékük megbecsülése az alapja jövőnknek”
Fotó és szöveg: Csiszár György

A magyaros marhapörkölt mellé a jó borokat, söröket Keresztes Ágnes
„csapszéke” biztosította.
Táncolni szerető vendégeinket, fiatalokat, időseket Horváth Bálint kiváló zenéje csalogatta a táncparkettre. Élve a lehetőséggel, a fiatalok ezt
kihasználva szinte majd kirúgták az öreg épület falait. Néha a táncparkett
kicsinek bizonyult, és a szép tavaszi est megengedte, hogy az udvaron is
folytatódjon a táncmulatság.
A bál elmaradhatatlan része a tombolasorsolás.
Tagjaink önzetlen segítsége révén az ajándékcsomagok szép számmal
gyűltek össze, melyet ezúton szeretnénk megköszönni.
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Iskolai hírek
Megyei Népdaléneklési
Verseny – Kiskunlacháza
A következő diákok indultak:
1. osztályból Molnár Lili
Felkészítő: Csikós Lászlóné
2. osztályból Manger Petra
Felkészítő: Patonai Istvánné
3. osztályból Liptai Melitta
Felkészítő: Csikós Lászlóné,
Varga Gézáné
II. helyezést ért el
4. osztályból Vitáris Petra
Felkészítő: Patonai István
6. osztályból Szabó Bettina
Felkészítő: Krnájszki Istvánné
I. helyezést ért el, és továbbjutott az országos versenyre
Kátai Dorottya
Felkészítő: Krnájszki Istvánné
II. helyezett lett

Szép magyar beszéd
Prózamondó verseny

„Hatalmas, szép nyelv,
Magyarnak nyelve!
Maradj örökké
Nagy és virágzó!”
Ábrányi Emil
Ezek a gondolatok vezették iskolánk egykori pedagógusát, Tóth Istvánt, mikor évekkel ezelőtt megalapította a Szép Magyar Beszédért Díjat 8. osztályos tanulóink számára.
A tanulók március 22-én mérhették össze
tudásukat.
A zsűri több szempontot vett figyelembe
az értékelésnél: szövegértés, szöveghűség,
hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.
Bizony, sok mindenre oda kellett figyelniük a versenyzőknek.
Eredmények:
I. helyezett
Nagy Tímea 8. b
II. helyezett
Szabó Mercédesz 8. a
Csonka Orsolya 8. b
Szegedi Imre 8. a
III. helyezett Szabó Evelin 8. b
Ispán Krisztina 8. b
Gratulálunk a szép eredményekhez!
A tanulókat oklevéllel, emléklappal jutalmaztuk.
Az első helyezéssel járó pénzjutalmat pedig a ballagáskor kapja meg Nagy Tímea.
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NYÁRI TÁBOR

a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
minden tanulójának
A tábor helyszíne: Tata – a vizek városa
Időpont: 2011. augusztus 8-12.
Utazás autóbusszal

Idén negyedik alkalommal indulunk táborozni.
Hogy mi az úticél? A festői szépségű Tatai-tó partja. Mint mindig, most is garantált a jó társaság,
a kirándulások, remélhetőleg sok fürdőzés, vetélkedők stb.
Ami eddig még nem volt: sárkányhajózás, túlélőpálya, sétahajózás és rengeteg izgalmas tatai
látnivaló! Piroska néni már most készül a tóparti számháborúra!
A tábor költsége: 25.000 Ft, amely soknak tűnik, de tartalmazza a szállás, az utazás, az étkezések, a programok és a belépők árát is. Lehetőség van részletfizetésre is!
Az első részlet – 8000 Ft – befizetése: 2011. április 29-ig;
2. részlet (8000 Ft): 2011. május 20-ig;
3. részlet (9000 Ft): 2011. június 10-ig.
Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezői:
Czeller Piroska Tel. 06/20- 801-42-02, Ácsné Jaksa Szilvia Tel. 06/30-678-9404

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény március havi hírei

Március 15-én a községi ünnepségen a koszorúzáson az iskola
fúvós kvintettje és az énekkar szerepelt. A kvintettet Nyikes Krisztián tanár úr készítette fel.
25-én a Pest Megyei Fuvolaversenyen Tóth Ilona képviselte intézményünket. Ilike a mini korcsoportban szerepelt, felkészítő tanára Somos András, zongorakísérője Csák Péter volt.
26-án a Kiskunlacházán megrendezésre került Bartók Béla Alkotópályázaton négy grafika tanszakos növendékünk eredményesen szerepelt. Hartai Ádám 1. osztályos növendék I. helyezést,
Molnár Indira 1. osztályos növendék 2. helyezést, Liptai Melitta 3.
osztályos növendék 1. helyezést és Csiszár Dóra 4. osztályos növendék 2. helyezést ért el. A növendékeket Kérges Tünde tanárnő
készítette fel.
Április 13-án ismét megrendezzük a Fúvós Szólisták és Kamaraegyüttesek Találkozóját, amelyre szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt.
***

MEG HÍ VÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által szervezett fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozójára.
A rendezvény helye és ideje: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
2011. április 13. szerda, 17 óra
***

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány Dömsöd tisztelettel
várja az adózók személyi jövedelemadójának 1% -os felajánlását.
Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel: a kuratórium
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Keresztény élet

„Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad
a világot.”

Keresztény hitünk legnagyobb ünnepére
készülünk. A húsvét Jézus halálának és feltámadásának ünnepe. Mit jelent számunkra ez
a tény?
Isten szeretetből elküldte közénk Fiát, Jézus Krisztust, aki önként vállalt keresztáldozata által meghozta számunkra a megváltást.
Szeretetből kitárta karjait a kereszten mindannyiunk felé, s ezzel példát adott a másokért
vállalt önzetlen szeretetről. Mi elgondolkodhatunk rajta, hogy kitől kellene bocsánatot
kérnünk lelki bántásainkért, és kinek megbocsátanunk, hogy a haragtól és gyűlölettől
megkönnyebbüljön szívünk!
Jézust megölhették, de Isten harmadnapon
feltámasztotta őt a halálból, s ezáltal új életre hívott meg minket. Krisztus legyőzte a halált, s

így megmutatta, hogy a szenvedés keresztjét a
feltámadás győzelme követi. Reményt adott arra, hogy a mi életünk sem csupán megpróbáltatásokból áll, hanem örömökből is (csak észre
kell vennünk).
A nagyböjtben bűnbánattal, önmegtartóztatással és Jézus keresztútjának átelmélkedésével
készültünk húsvét ünnepére, amely a következő
napokban teljesedik ki:
Nagycsütörtök este: az utolsó vacsora emlékünnepe.
Nagypéntek: némán és megdöbbenve állunk Jézus keresztje előtt.
Nagyszombat: a csend és imádság ideje.
Este: a feltámadt Jézust körmenettel mutatjuk meg a világnak (majd otthon végre megvághatjuk a sonkát).
Húsvétvasárnap: a feltámadás örömünnepe.
A mindennapokat az ünnepek teszik élhetővé. Legyen a húsvét számunkra a családban igazi örömünnep. Nem az ételek sokfélesége, a lakás díszítettsége teszi igazán széppé, hanem az
együtt töltött idő és a közös tevékenység. Míg
szeretetünket karácsonykor ajándékozással
könnyebb kifejezni, addig a húsvét örömét nehezebb megosztani. Ekkor más módokat kereshetünk szeretetünk kimutatására: gyermekeinkkel közösen részt vehetünk a szentmisén, megvendégelhetjük a rokonságot a családi asztalnál,
locsoláskor beszélgethetünk a rég nem látott ismerősökkel, vagy családi kiránduláson na-

Tisztelt Lakostársaink!
Nagy kéréssel fordulunk Önökhöz.
Sokunknak nem közömbös településünk régi, szép épületeinek megőrzése. Sajnos az elmúlt időszak nagy mennyiségű csapadékának következtében a Római Katolikus Plébánia
épülete életveszélyessé vált, így nagymértékű felújításra lenne szükség a lehető legrövidebb időn belül. A felmérések alapján hatmillió forintra lenne szükség ennek kivitelezéséhez. A kalkulált összegből négymillió forintot adna az Egyházmegye, a fennmaradó kétmillió forintot kellene saját erőből fedezni. Óriási összeg, de nem elérhetetlen!
Úgy gondoljuk, élnek még Dömsödön olyan jó szándékú, tenni akaró emberek, akik kisebb-nagyobb adományukkal segíteni tudnának, és ezt szívesen tennék.
A nagyobb összegű adományokat a Katolikus Plébánia Dömsöd 11742214-20033387
számlájára várjuk, ezenkívül a plébánián is van lehetőség befizetésre.
A katolikus közösség közel száz éve jelen van Dömsödön, azóta sokan, sokféleképpen
hozzájárultak a fennmaradáshoz. Hisszük, hogy ma is él még az emberekben a jó szándék
és a segíteni akarás.
Köszönjük.
Tisztelettel:

a katolikus hívek közössége
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gyobb odafigyeléssel lehetünk egymás iránt.
Így adhat a lelki töltekezés és a családi együttlét
öröme reményt és lendületet a következő hétköznapoknak.
„Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt! Alleluja”
a katolikus hitoktatók

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik
özv. HEGEDŰS ISTVÁNNÉ
Karamán Erzsébet

február 18-ai temetésén részt vettek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Szenvedésed után a halál nyugalom,
de Nélküled élni örökös fájdalom.”
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
SZMREK MIHÁLYT

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el és mély fájdalmunkban velünk éreztek.

Gyászoló család

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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Állator vosi ügyelet
2011. április 9-10.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2011. április 16-17.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2011. április 23-24.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367
2011. április 25. (húsvét)
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2011. április 30. – május 1.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366
2011. május 7-8.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Juhász István – Zsidi Szilvia
BOTOND BENDEGÚZ
Stasinski Tomasz Jan – Stiasny-Nemoda Anna
HUBERT LÁSZLÓ

Házasságot kötöttek:
Kiss Péter – Iván Anett

Elhunytak:

Rózsavölgyi Tibor
Pfundt József
Horváth Jánosné
Kusnyár István
Szmrek Mihály
Szabó Lajos
Benkó Imre

66 éves
59 éves
55 éves
61 éves
55 éves
70 éves
65 éves

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

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

Veszettség
elleni eboltás

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb
oltása kötelező!

Az ebek 2011. évi kötelező veszettség elleni oltását az alábbi napokon tartjuk:

– Rendes oltások:
2011. április 9. (szombat) 9 órától 12 óráig
2011. április 13. (szerda) 14 órától 17 óráig
2011. április 15. (péntek) 14 órától 17 óráig
2011. április 20. (szerda) 14 órától 17 óráig

– Pótoltás:
2011. május 7. (szombat) 9 órától 12 óráig

Az oltás helye:
2011. április 9., május 7. Dömsöd, Petőfi
tér 6. (polgármesteri hivatal udvara)
2011. április 13. Dunavecsei úton a Kanól
italbolttal szemben
2011. április 15. Rákóczi úton a malom
előtti szabad téren
2011. április 20. Széchenyi út – Esze T. út
sarkon az új parkolóban
Az oltás díja: 3.800 Ft/eb
Féregtelenítés: 300 Ft/10 kg
Kisállat-egészségügyi könyv: 500 Ft (a régi oltási igazolvány helyett kötelező)

Háznál történő oltás esetén kiszállási és
adminisztrációs díjat számítok fel!
Az oltás alól elvont ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárást kezdeményezünk!
A veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet alapján az oltás alól elvont
ebek tulajdonosa bírsággal sújtható!
Dr. Nagy Zoltán
állatorvos

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

Tel.: +36-24-519-720
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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

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

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

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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XXI. évfolyam 4. szám

Március 15-re emlékeztünk...

Fotó: Kővári

Fotó: Vass

