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Nagy port kavart a kolléganőim által kiküldött levél, amelyben a talajterhelési díj drasztikus emeléséről tájékoztatták azokat az ügyfeleinket,
akik eddig nem kötöttek rá a csatornára.Azóta sokan érdeklődnek a rendelet részleteiről és a rákötés lehetőségéről.A műszakos munkatársaink minden ingatlanon megvizsgálják ennek konkrét lehetőségét, de ettől függetlenül azt ajánlom valamennyi érintettnek, hogy keressék fel adócsoportunkat, és ott olyan megállapodás megkötésére lesz lehetőség, amely elviselhetővé teszi a közteherviselést. Nem célunk az, hogy lehetetlen helyzetbe hozzuk azokat a dömsödi polgárokat, akik még nem kötöttek rá a
csatornára, de kötelességünk, hogy az ide vonatkozó jogszabályoknak
mindenképp érvényt szerezzünk. Azért azt jelzem, hogy ez évi rákötés
esetén a talajterhelési díj megfizetésében komoly engedményt adhatunk!
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott elnöklése mellett a megye polgármesterei részére tájékoztatót tartottak a védelmi jogszabályok változásairól. Katasztrófa, veszélyhelyzet esetén a helyi védelem vezetője továbbra is a polgármester. Azért remélem, hogy nem kerülünk olyan helyzetbe, amikor a felkészültségünket kell bizonyítani, de természetesen ez
nem jelenti azt, hogy nem készülünk fel minden előre nem látható eseményre.
Az utóbbi hetek, hónapok szinte mindennapos feladata a vízközművek
átalakításának vizsgálata. A Jegyző úrral és a vízmű intézményvezetőjével
együtt értekezletről értekezletre járunk. Keressük a számunkra, Dömsöd
lakói számára a legkedvezőbb megoldást. Némi haladékot kaptak a csatlakozásra azok a települések, amelyek már korábban gazdasági társaság formában üzemeltették vízművüket. Nálunk ma is intézményi keretekben
szolgáltatjuk az ivóvizet, így aztán június 30-ig olyan megoldás szerint
kell csatlakoznunk valamely társasághoz, amely a legtöbb garanciát
nyújtja a dolgozók továbbfoglalkoztatására és a saját ivóvizünk további
felhasználására. Úgy tűnik, hogy ezeknek az óhajoknak legmegfelelőbb
megoldást – a CSÖT-ön belüli kezdeményezésként – a szigetszentmiklósi
vízközmű szolgáltatóhoz való csatlakozásunk jelenti. A szigetszentmiklósi polgármester kollégám, Szabó József aktív közreműködése számomra garanciát jelent arra, hogy egy olyan szolgáltatóhoz tudunk csatlakozni,
amely minden olyan feltételnek megfelel, amelyek az akreditációhoz
szükségesek lesznek, és emellett a társtelepülések érdekét is szem előtt
tartják. Természetesen a következő hónapokban folyamatosan tájékoztatjuk lakótársainkat a csatlakozásunk történéseiről.
Örömmel számolok be arról, hogy hosszú ígérgetés után talán megvalósul településünkön annak a térfigyelő kamerarendszernek a telepítése,
amely a közbiztonságunk megszilárdítására lenne hivatott. Elkészült az a
pályázat, amely siker esetén 14 kamera felszerelését jelentené, és amely
szinte biztosan garantálná a bűnesetek számának érzékelhető csökkenését
Dömsödön. Szurkolunk a pozitív elbírálásért.
Folytatás a következő oldalon.
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Az elmúlt héten a legnagyobb civil egyesületünk, a Dömsödi Horgász Egyesület tisztújító
közgyűlésén vettem részt. Gratulálok a megválasztott régi, új tisztségviselőknek, és gratulálok
az egyesületnek a 65. születésnapjához! További sportsikereket kívánok minden horgásznak,
azzal a kitétellel, hogy vigyázzunk együtt a csodás Duna-partunkra!
„Teljes gőzzel” készülünk a XVIII. Dömsödi
Napokra. Hagyományainkhoz hűen idén is
megmutatjuk magunkat az érdeklődőknek. Remélem, sokan lesznek ilyenek.
A március 15.-i ünnepségen ismét meggyő-

ződhettünk arról, hogy a mai fiatalok is érzik és
értik a 48-as forradalom és szabadságharc szellemét. Örömmel konstatáltam, hogy az ünnepi
megemlékezésen nagyon régen látott, nagyszámú érdeklődő jelent meg. Úgy gondolom, hogy
az Ő nevükben is mondhatom, hogy a szereplő
hatodikosok, és a Ju és Zsu Társulat tagjai hiteles előadást adtak elő, amiért csak elismerésemet tudom kifejezni! Gratulálok a két rendezőnek, Faragó Attila tanár úrnak és Nagy
Sebastiánnak is!
Ismét kérem Önöket, hogy adójuk 1%-áról a
Dömsödért Alapítvány javára rendelkezzenek.
Adószámuk: 18668456-1-13. Köszönet érte!
Bencze István

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. MÁRCIUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete március hónapban összesen három ülést tartott, amelyeken az alábbi
döntések születtek:
A 2012. március 7-i rendkívüli ülés döntései:
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
20/2012. (III. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
2./ Építésügyi hatósági feladatellátás megszűnése
3./ Döntés a vasútállomás nevéről
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és
intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III. 9.) rendelete
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
A rendelet kihirdetve: 2012. március 9. napján.
A rendelet hatályos: 2012. március 9. napjától.
2./ Építésügyi hatósági feladatellátás megszűnése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

21/2012. (III. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Apaj Község Önkormányzatának
az építésügyi hatósági feladatellátás megszüntetése tárgyában írt megkeresésével kapcsolatban
a következő döntést hozza:
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben, ha Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012.
március 7-i ülésén dönt az elsőfokú építésügyi
hatósági feladatellátás Apaj Községben történő
megszüntetéséről, ezt a döntést tudomásul veszi.
II. Amennyiben Apaj Község Képviselő-testülete az építésügyi hatósági feladatellátás megszűnését követően a jelenleg apaji munkavégzési
hellyel foglalkoztatott építéshatósági ügyintéző
más munkakörben történő továbbfoglalkoztatását
és annak költségeit nem vállalja, akkor az apaji
építéshatósági ügyekkel foglalkozó ügyintéző álláshelyét megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatal szervezetében más munkakörben történő továbbfoglalkoztatására nincsen lehetőség.
III. A képviselő-testület tudomásul veszi,
hogy ez esetben megszűnnek a 343/2006. (XII.
23.) Korm. rendeletben az építéshatóság működéséhez előírt feltételek, amely következtében
az építésügyi hatósági feladatellátás Dömsöd
Nagyközségben is megszűnik.
IV. A képviselő-testület az Apaj és Dömsöd
települések által kötött körjegyzőségi megállapodás 5. pontja alapján kéri, hogy Apaj Község
Önkormányzata a jelenleg apaji munkavégzési
hellyel foglalkoztatott építéshatósági ügyintéző
közszolgálati jogviszonya megszűnésével kapcsolatos valamennyi költséget (felmentési időre
járó illetmény, végkielégítés, szabadságmegváltás és ezek járulékai) a kifizetést megelőzően
előlegezze meg, továbbá a közszolgálati jogviszonnyal és annak megszűnésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget viselje.
V. Amennyiben Apaj Község Önkormányzat
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ápr. 18-án szerdán 14-15 óráig

SALLAI GÁBOR
képviselő úr, a Gazdasági és
Műszaki-fejlesztési Bizottság
elnöke

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
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Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat költségvetéséből nem tud támogatni.

Adószám:
18668456-1-13

Megtisztelő segítségüket ezúton
is köszönjük.
képviselő-testülete 2012. március 7-i ülésén
dönt az elsőfokú építésügyi hatósági feladatellátás Apaj Községben történő megszüntetéséről, a
képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzőt, hogy az apaji építéshatósági ügyeket intéző köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói
intézkedéseket hozza meg. Az álláshely felmentéssel történő megszüntetése esetén a képviselő-

XXII. évfolyam 4. szám
testület döntése szerint a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek megtérítése miatt pályázatot
kell benyújtani a 2/2012. (III. 1.) BM. rendelet
szerint.
VI. A képviselő-testület egyben hozzájárul,
hogy az építésügyi hatósági feladatellátás megszűnését követően a jelenleg dömsödi építéshatósági ügyekkel foglalkozó ügyintéző más munkakörben kerüljön továbbfoglalkoztatásra Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalában.
Felelős: képviselő-testület;
dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: azonnal
3./ Döntés a vasútállomás nevéről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal
meghozta a következő határozatot:
22/2012. (III. 7.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dömsödi Vasútállomás neve „Dömsöd-Apaj Vasútállomás”
elnevezésre változzon.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A 2012. március 21-i rendes ülés döntései:
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
23/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
17/2005. (IX. 16.) rendeletének módosítása
4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.
12.) rendelet módosítása
5./ Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása
6./ Dezső Lajos AMI igazgatói állására pályázat
kiírása
7./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről
8./ A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme
9./ Szándéknyilatkozat az ivóvízellátás szervezéséről
10./ Ivóvízminőség javítása érdekében önerőre
pályázat benyújtása, saját forrás biztosítása
11./ „Szép Dömsödért” Emlékplakett – pályázat
kiírás
12./ Egyebek
Zárt ülésen:
13./ Önkormányzati hatósági ügyekben érkezett
fellebbezések elbírálása
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14./ „Dömsödért” kitüntető emlékérem kitüntető cím 2012. évi odaítélése
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
24/2012. (III. 21.) 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 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
25/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Napirendtől való eltérés
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
26/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az az ülés napirendjétől való eltérésként engedélyezi, hogy a „Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről” napirendi pont a többi napirendi pontot megelőzően kerüljön megvitatásra.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
27/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság véleményét
is figyelembe véve az önkormányzat és intézményeinél 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról
szóló 17/2005. (IX. 16.) rendeletének módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 22.) rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
17/2005. (IX. 16.) rendeletének módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. március 22. napján.
A rendelet hatályos: 2012. március 22. napjától.
5./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
gyermekintézményeiben fizetendő étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002.
(XII. 12.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III. 22.) rendelete
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési
díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII. 12.)
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. március 22. napján.
A rendelet hatályos: 2012. április 1. napjától.
6./ Gr. Széchenyi István Általános Iskola
igazgatói állására pályázat kiírása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
28/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Gróf
Széchenyi István Általános Iskola (székhelye:
Dömsöd, Széchenyi u. 9.) igazgatói állására az
alábbiak szerint:
– beosztás: magasabb vezető
– az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a
munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga
– az állás betöltéséhez szükséges egyéb előírás:
a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető
– szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai
gyakorlat, előnyt jelent közoktatási intézményvezetői gyakorlat
– bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban
meghatározott illetmény és magasabb vezető
pótléka
– a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2012. augusztus 1.
– a vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2017. július 31.
– a vezetői megbízás időtartama: 5 év
– a pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 30 nap.

Folytatás a következő oldalon.
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– pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, vezetési program (138/1992.
(X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal), felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történő betekintéshez.
– a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség polgármesteréhez
kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). A
pályázatot három példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni
„igazgatói pályázat”.
– a pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok
ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti közzétételére
és a pályázati eljárással kapcsolatos további előkészítő feladatok végrehajtására.
Felelős: képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2012. június 30.
7./ Dezső Lajos AMI igazgatói állására pályázat kiírása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
29/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Dezső
Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(székhelye: Dömsöd, Kossuth L. u. 58.) igazgatói állására az alábbiak szerint:
– beosztás: magasabb vezető
– az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a
munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga
– az állás betöltéséhez szükséges egyéb előírás:
a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető
– szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai
gyakorlat, előnyt jelent közoktatási intézményvezetői gyakorlat
– bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban
meghatározott illetmény és magasabb vezető
pótléka
– a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2012. augusztus 1.
– a vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2017. július 31.
– a vezetői megbízás időtartama: 5 év
– a pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 30 nap.
– pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, vezetési program (138/1992.
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(X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal), felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történő betekintéshez.
– a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség polgármesteréhez
kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). A
pályázatot három példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni
„igazgatói pályázat”.
– a pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok
ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti közzétételére,
és a pályázati eljárással kapcsolatos további előkészítő feladatok végrehajtására.
Felelős: képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2012. június 30.
8./ A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság
támogatási kérelme
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
30/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság támogatását a szennyvízcsatorna-hálózat
üzemeltetéséért a KEVE-VÍZ Kft. által fizetendő a településre jutó bérleti díj összegéből kívánja finanszírozni.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
9./ Szándéknyilatkozat az ivóvízellátás
szervezéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
31/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szándéknyilatkozat elfogadására vonatkozó előterjesztést, azt jóváhagyja az előterjesztéshez mellékletként csatolt szándéknyilatkozat szerinti tartalommal az
alábbi kiegészítésekkel:
– Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szigetszentmiklós Város
Polgármesterét, hogy folytasson tárgyalásokat
annak érdekében, hogy Pest megyében az egymás mellett zajló víziközmű szerveződések lehetőség szerint összefogásra kerüljenek,
– Dömsöd-Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatlakozás feltételeként jelöli
meg, hogy a Községi Vízmű alkalmazottait
Dömsöd csatlakozását követően az új szolgáltató átvegye,
– a képviselő-testület a csatlakozás feltételeként
jelöli meg továbbá, hogy Dömsöd Nagyközség területén az ivóvíz szolgáltatás keretében a
szolgáltató változását követően is a dömsödi

ivóvíz kutakból származó ivóvíz kerüljön
szolgáltatásra.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a fenti kiegészítésekkel a
szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
10./ Ivóvíz minőségjavítása érdekében önerőre pályázat benyújtása, saját forrás biztosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
32/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2009. (III. 25.) Kt., valamint a
165/2009. (XI. 9.) Kt. számú határozat alapján pályázatot nyújtott be a Községi Vízmű által szolgáltatott ivóvíz minőségének megóvása és javítása érdekében és a vízkezelés megvalósítására.
A második fordulóra begyújtott KEOP1.3.0/09-11-2012-0004 jelű pályázatunkban
szereplő saját forrásra, azaz 70.128.980 Ft-ra
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EU Önerő Alapra.
Amennyiben azt nem nyeri el, úgy KEOP7.1.3.0/09-11-2012-0004. jelű második fordulós
konstrukciós pályázat beruházás összköltségének, azaz 568.920.000 Ft-nak az önrészét,
70.128.980 Ft (12,33%-át), azaz hetvenmilliószázhuszonnyolcezer-kilencszáznyolcvan Ft-ot,
a képviselő-testület saját erőként a költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
11./ „Szép Dömsödért” Emlékplakett – pályázat kiírás
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
33/2012. (III. 21.) 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, 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.
Ugyanazon ingatlan tulajdonosa/használója
10 éven belül csak egy alkalommal díjazható.
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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.
c.) A díjak odaítéléséről a képviselő-testület
2012. augusztusi ülésén dönt. A díjak átadására
2012. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.
Felelős: Ispán Ignác, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke
Határidő: 2012. augusztus
12./ Egyebek
12.1 Jakab Gusztáv támogatási kérelme
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
34/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Jakab Gusztáv dömsödi lakosnak
a gazdálkodása elindításához szükséges földterület és vetőmag biztosítására irányuló kérelmét
elutasítja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A 2012. március 29-i rendkívüli ülés döntése:
1./ Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
40/2012. (III. 29.) Kt. számú határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 4/2012. (III.
1.) BM rendelete alapján pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásra, a közbiztonság
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására 14
db térmegfigyelő kamerarendszer telepítésével.
A pályázatban szereplő fejlesztés (beruházás)
összege: bruttó 6.586.437 Ft.
Igényelt támogatás: bruttó 5.269.149 Ft.
Önrész: bruttó 1.317.288 Ft.
Az önrészt, azaz 1.317.288 Ft-ot a képviselőtestület az önkormányzat költségvetéséből elkülönítetten biztosítja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. április 18.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést
biztosítunk. A képviselő-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán körjegyző

Bemutatkozó:
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Interjú dr. Wágner Viktorral,
a II-es sz. körzet háziorvosával

A II-es számú háziorvosi körzet dr. Tóth István nyugdíjba vonulásával megüresedett. A felmerülő kérdések joggal fogalmazódtak meg
mindannyiunkban, hogy vajon meddig lesz helyettesítés, és vajon lesz-e új orvosunk, no meg
mikor? A doktor és a beteg közt egyfajta bizalmi viszony van, mert a beteg kiszolgáltatott, az
orvos pedig gyógyít. A gyógyító hiánya elgyengíti, elbizonytalanítja az embereket.
Februárban már hallani lehetett, hogy lesz új
orvosunk, de néhány engedélyre még várni kell.
Aztán egyre bizonyosabbá vált a tény, hogy dr.
Wágner Viktor márciusban megkezdheti munkáját a József Attila utcai rendelőben.
Ezen alkalom kapcsán kerestem meg és kérdeztem Őt munkáról, hivatásról:
– Hogyan kezdődött az Ön orvosi pályája,
mi indította el ezen az úton?
– Már 10 éves korom környékén elterveztem,
hogy orvos leszek. Tulajdonképpen a szakma
misztikuma fogott meg, és hogy emberekkel lehetett dolgozni.
– Családja hogyan támogatta e nemes hivatás gyakorlásában?
– A családom segítette a munkámat, főleg
kezdetben sokat kellett éjszaka is dolgoznom.
Így sok dolgot a feleségem végzett. Ez ma is így
van.
– Hogyan indult ezen a pályán, milyen állomások voltak?
– Pályafutásom főbb állomásai a szakvizsgáim, 1989 Sebészet, 1991 Traumatológia. Több
helyen dolgoztam, Cegléden és Budapesten is.
– Mikor és hogyan döntötte el, hogy Dömsödön a II-es sz. háziorvosi körzet ellátását
vállalja?
– Az Orvosi Kamara honlapján olvastam a
dömsödi II. Háziorvosi Rendelő megüresedését. Felvettem a kapcsolatot dr. Tóth Istvánnal
és a polgármester úrral. Ahogy tapasztaltam,
Tóth doktort szerette a falu és a betegei is. Amikor én találkoztam vele, nagy örömmel beszélt
a falu fejlődéséről, megragadott, hogy többesszám első személyben beszélt a változásokról,
„A templomunk szépen megújult” mondta. Az
önkormányzati bizottsági ülésen mondtam el az
orvos szakmai tevékenységemet. Elmondtam
elképzeléseimet is, amit támogattak. Megnéztem a munkavégzésem helyét, ami akkor felújítás alatt állt. Elmondhatom, hogy a dömsödiek
nagyon szép munkát végeztek, meghallgatták a
véleményemet is. Így egy tágas, napfényes rendelőt építettek, aminek a berendezése még távolról sem fejeződött be.
– Március 5-én kezdte meg a betegellátást.
Milyen impulzusok érték ebben a rövid idő-

szakban, milyen következtetéseket vonhat le
belőlük?
– Az informatikai háttér nagyon modern,
sokban segíti a munkánkat, de ha összeomlik,
lényegesen megnövekedik az ellátásra fordított
idő, ahogy erre sajnos példa is volt. A munkatársam dömsödi, nagyon nehéz döntést hozott,
amikor a 12 éves munkahelyét adta fel, hogy itt
dolgozhasson. Nagyon kedves, állandóan magát továbbképző nő, három gyerek és egy férj
mellett. A tapasztalt kolléganőitől erejét nem kímélve szerezte meg a nélkülözhetetlen ismereteket, ami nagyban könnyíti meg munkámat.
Szerencsére a volt munkahelyén az előjegyzéses rendszert működtették, ebben nagy tapasztalattal bír, sokban segíti elképzeléseimet. Az itt
dolgozó orvoskollégák sokszor fejezték ki kedvességüket. Reménykedem abban, hogy a stílusomat el tudják fogadni a faluban, és az erőfeszítéseimet értékelni tudják. Bevezettem az előjegyzéses rendszert, ami az egészségügyben nagyon sok területen használatos, ami a látogatóim érdekeit is szolgálja. Úgy látom, van némi
ellenérzés ezen a területen, de remélem, hogy
kiderül, ez a betegeim érdekeit szolgálja. A sürgős eseteket, baleset, hirtelen állapotromlás,
azonnal ellátjuk, akár a rendelőben, akár a lakáson. Ez abszolut elsőbbséget élvez. Volt olyan
pénteki nap, hogy sürgős hívások miatt háromszor kellett a rendelést megszakítani, volt, hogy
a mentés kiérkezéséig felügyelni kellett a beteget. A rendelésre előjegyzést lehet kérni, de ez
nem kötelező, az időpontos mindig elsőbbséget
élvez. Mindenkit ellátunk, addig dolgozunk,
ameddig beteg van a váróban. Az első munkanapon 11.30 helyett 14.30-ig rendeltünk. Köszönet az asszisztenciának a megértésért. Elkezdtük a régi bevált metodikákat újjáéleszteni
a rendelőben, az alvadási és a vércukor vizsgálatok újraindításával. Főleg az adminisztrációs
területen vezetünk be néhány újítást, a digitalizálás bevezetésével. Nagyon sok a magasvérnyomásos és a cukorbeteg, sok tumoros is van.
Sokat kell tenni a megelőzés és a kialakult betegségek kezelésében. Túl vagyunk az első főorvosi ellenőrzésen, reményeink szerint sikerül a
betegek dokumentációját digitálisan prezentálni.
Szívesen jöttem Dömsödre, nagy kedvvel dolgozom itt, amíg a falu bizalmát bírom.
Kedves Doktor úr! A betegek és a falu lakosai nevében engedje meg, hogy szívből jövő jókívánságaimat fejezzem ki, kívánom hogy az itteni munkájában sok örömét lelje, és hogy megtapasztalja az itt élők szeretetét, tiszteletét!
-V.I.-
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XV III. Dö msö di Na pok
2012. április 27-28-29.
2012. április 27. /péntek/

9.45 óra

18.00 óra

Tűzoltó bemutató: Gyergyócsomafalva, Dömsöd és Ráckeve
tűzoltó egyesületekkel közösen
Helye: Rákóczi u. /régi malomépület előtt/
XVIII. Dömsödi Napok ünnepélyes megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Bencze István polgármester
Köszöntőt mondanak testvérvárosaink polgármesterei:
Zachar Stepanka, Für polgármestere (Szlovákia)
Jörg Müller, Knüllwald tartomány polgármestere (Németország)
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: Szálka Veronika csángó népdalénekes

2012. április 28. /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 a Dömsödért Alapítvány Jótékonysági Bálja
MŰSOR!
Tombola, Büfé
Belépődíj vacsorával együtt: 2000 Ft

2012. április 29. /vasárnap/
9.00 óra

Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetsége (GYEPOSZ)
Gyermek ügyességi 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.

Anyák Napi Ajándékműsor
Részleteiről szórólapokon és plakátokon tájékozódhatnak a kedves érdeklődők.
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A XVIII. Dömsödi
Napok keretében

A Duna-parti sportpályán
április 28-án szombaton

Országos
Díjugrató
Lovasverseny

Április 29-én vasárnap

Országos
Gyermek Ügyességi
Lovasverseny
kerül megrendezésre.

Az egésznapos programot
kirakodóvásár színesíti majd.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PROG RA MOK
AZ OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban Kovács László
tanító úr gyűjteményéből. Nyitva tartás
a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály.
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.
BA NYA KLUB
két he ten te hét főn ként 18.00-tól.
NYUGDÍJAS KLUB
kéthetente.
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzat által megpályázott és
elnyert TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 számú

Programtájékoztató
hirdetmény

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat által megpályázott és elnyert
TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 számú „Program a dömsödi lakosok
egészségi helyzetének javítására” megnevezésű pályázatának keretében
GYERMEKEINK LELKI EGÉSZSÉGE címmel
Eipel Ilona, a Csepel-sziget és Környéke Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetője tart előadást.
Előadás helye: OMK /Béke tér 2./ kisterem
Időpontja: 2012. április 23-án hétfőn 17. órakor
A GYERMEKEK LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉSE címmel
Szabó Péter református lelkipásztor tart előadást.
Előadás helye: OMK /Béke tér 2./ kisterem
Időpontja: 2012. április 26-án csütörtök 18 órakor
Dömsöd Önkormányzat

„Program a dömsödi lakosok egészségi
helyzetének javítására”
c. pályázat keretében április 23-án 17 órakor az
OMK épületében

GYERMEKEINK LELKI EGÉSZSÉGE
címmel kerül sor újabb előadásra

• A gyermekvállalás
• Az anya, az apa és a méhen belül élő gyermek
• Újszülött érkezése a családba
– a biztonságos kötődés
– a szülés utáni depresszió – hogyan legyünk elég jó
anyák?
• A gyermek helye a családban – a család mint egész
• A tanulási képességek fejlődése
• Szemünk fénye iskolás lesz
• A serdülőkor – Hol vannak a határok? Ki vagyok én?
• Mikor leszünk igazán felnőttek: 20 évesen? Soha?
• A lelki és testi betegségek kapcsolata
Az előadás interaktív jellegű, melynek végén kérdéseket is
feltehetnek a hallgatók.
Az előadást Eipel Ilona pszichológus tartja.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kedves Szülõk, Nagyszülõk, Pedagógusok,
Gyerekek, Fiatalok!

A Csepel-sziget és Környéke Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011
augusztusa óta működik ráckevei székhellyel. Halásztelektől Dömsödig
11 településen vagyunk jelen szakembereinkkel. Igyekszünk segíteni,
amikor szükség van ránk.
Dömsödön a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés és a nevelési tanácsadás feladatait látjuk el. Utóbbi egyrészt a tanulási nehézségek megelőzését, korrekcióját, másrészt a pszichológiai segítségnyújtást jelenti.

A pedagógiai célú megsegítéseket az oktatási intézmények pedagógusai nagy lelkesedéssel segítik munkánk megkezdése óta. Ezért ezúton is
köszönetet mondunk Nekik! A pszichológiai segítségnyújtás azonban történhet az iskolán kívül is. A szülőnek, illetve a fiatalkorú gyermeknek
(egyedül is) joga és lehetősége van intézményünket felkeresni, ahol munkatársaink titoktartási kötelezettség mellett segíthetnek az átmeneti vagy
tartós lelki problémák feldolgozásában. Pszichológus kollégánkat a településen, vagy Ráckevén a Kossuth L. u. 16. szám alatt is felkereshetik, és
igénybe vehetik terápiás foglalkozásainkat.
Ellátásunkat igyekszünk majd egyre színesebbé és minél magasabb
színvonalúvá tenni. Kollégáink szakmailag magasan képzettek, és Önök-

kel, Veletek szeretnének együttműködni, hogy a településen élő gyermekek testi és lelki egészségére, mentális fejlődésére minél több idő és energia jusson.
Ők jelentik a jövőt, vigyázzunk rájuk!
Jelenleg Dömsödön dolgozó kollégáink:
Móricz Éva
logopédus
Koós Orsolya
logopédus
Laczáné Kollár Andrea
fejlesztő pedagógus
Kaltenecker Teréz
gyógytestnevelő tanár
Jáger Jácint
szakpszichológus

Az ingyenes ellátások igénybevételéhez kérhetik a pedagógusok segítségét, jelentkezhetnek személyesen a Ráckeve, Kossuth L u. 16. szám
alatt munkanapokon 7.30-16 óráig, illetve telefonon a 06-24-519-010-es
számon.
Várjuk jelentkezésüket!

Eipel Ilona
intézményvezető
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A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET FELHÍVÁSAI
Kössön kedvező

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást gépkocsijára!!!!!!!!!!!!
irodánkban.

Ne mulassza el,
érdeklődjön!!!!!!!!!!!!
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
E-mail: ipartestulet.d@invitel.hu
Tel.: 06-24-435-416
06-70-318-6325

Mérlegképes könyvelők
kötelező továbbképzése
2012

A Dömsödi Általános Ipartestület
székházában ismételten megrendezésre
kerül a mérlegképes könyvelők
kötelező továbbképzése
változatlan áron 17.500 Ft
Időpont: 2012. május 2-3.
Jelentkezés:
Dömsödi Általános Ipartestület
ipartestulet.d@invitel.hu
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06-70-318-6325

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Otthon biztosítás
Önrész biztosítás
Casco
kötése

Közlekedési Biztosítási Egyesület
Dömsödi Általános Ipartestület
Képviseleti iroda
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06-24-435-416

Rendezvény elõzetes

„ Ízek és Mesterségek Udvara”
2012. május 20.
Az Ipartestület rendezvénye,
amelyre várjuk mindazokat a dömsödi iparosokat,
kézműveseket, kereskedőket, őstermelőket, akik
termékeiket (bor, pálinka, sajt, túró, szalámi, méz,
sütemények) valamint munkáikat (kézimunkák,
bőrdíszművek, kerámiák, egyéb termékek) szívesen
bemutatnák a közönségnek.
Az élelmiszereket tetszés szerint meg is kóstolhatják.
A bemutatón hagyományőrző programot láthatnak,
és megízlelhetik a magyar gulyás ősi ízeit.
Részletes műsor a Dömsödi Hírnök májusi számában.

Ipartestület vezetősége
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2012-ben is méltón ünnepeltük március 15-ét. Szelleme és mondanivalója az idők folyamán mit sem változott, mert üzenete mindig ugyanaz marad. Másképp megfogalmazva: vannak korszakok mikor ez az üzenet kissé halványulni látszik, máskor viszont igenis aktuális. Most 1848. március
15. úgy hiszem, ismét jelentős üzenettel bír minden magyar számára!
Községi ünnepségünk állomásai hagyományosan a Petőfi Sándor Művelődési Központ, Petőfi Szülők egykori lakóháza, Petőfi tér, Petőfi-fa, Petőfi Múzeum és végül a temetőben nyugvó 1848-as honvédtiszt síremléke.
A művelődési központ nagytermét ezen a jeles napon zsúfolásig megtöltötték az emlékezők. Az események felidézésében a 6. osztályos évfolyam közreműködött. Az ünnepi műsor összeállításán és színpadi kivitelezésén áthatott az a fiatalos lendület, mely egykor a 48-as eseményeket, s
azok résztvevőit is jellemezte.
(Fantasztikus dolognak tartom, hogy az évről évre ismétlődő műsorok,
megemlékezések, ünnepségek koreográfiájába képesek vagyunk új elemeket, technikákat belevinni és azokat alkalmazni. Így volt ez az okt. 23-i
megemlékezésen, mikor kissé szokatlan módon a szereplők ültek a színpadon, és senkinek sem kellett attól tartania, hogy esetleg valaki el fog ájulni.
Ezt a praktikus rendezői fogást azóta is alkalmazzák Dömsödön, s most is
egy nagyon kellemes és látványos formában tapasztalhattuk meg. Ugyanígy említést érdemel azt is, mikor a szereplők teljesen diszkrét módon a közönség közt röplapokat osztogatnak, bevonva őket is a produkcióba. Ez a
paletta ismét bővülni látszik. Most egy egészen új és szokatlan technikát alkalmaztak a rendezők: a színpad mellett elhelyezett óriási paraván mögött
fény-árnyék játékkal jelenítették meg a március 15-i eseményeket.)
A közönség vastapssal jutalmazta a produkciót.
Ezt követően Bencze István polgármester úr megtartotta ünnepi beszédét, mely csak fokozta az emelkedett hangulatot. Beszédében megemlítette a forradalom és szabadságharc kulcsszereplőit: Petőfit, Kossuthot,
Batthyányt, Görgeyt és az aradi 13 vértanút.
Számba vette közelmúltunk rohamosan változó tragikus történelmét,
majd a kátyúból kivezető útként hangsúlyozta a jövőbe vetett reményt s a
magyarságba vetett hitet.
Ezen gondolatait beszédéből idézem:
„Csodálatos természeti adottságokkal rendelkező hazánkban minden
lehetőség adott arra, hogy szorgalmas, rátermett honfitársaink segítségével ismét egy virágzó országgá váljunk.
Milyen szerepünk lehet ebben nekünk, dömsödieknek? Nos, sokkal több,
mint gondolnánk. Szűkebb pátriánkban meglehetősen szerény anyagi körülmények között élünk, ennek ellenére vannak olyan kitörési pontok, amelyek invesztíció nélkül is kézzelfogható közelségbe kerülhetnek hozzánk. Az
összefogás szó mára már közhelyszerű, lejáratódott kifejezéssé vált, de
nem tudok ennél jobb szinonimát találni rá, és talán nem is akarok. A változások korát éljük, írjuk a saját kicsi történelmünket. A változások során nekünk, magunknak is meg kell újulnunk. Újra kell gondolnunk sok mindent.
Lehet, hogy ismét az alapoknál kell kezdenünk az építkezést. Újra kell gondolnunk emberi kapcsolatainkat, a hétköznapi dolgainktól kezdve, a mások iránti szolidaritáson át, a szellemi megtisztulásig. Újra kell gondolnunk saját és közösségi teherbírásunkat, és újra kell gondolnunk az ünnepnapjainkat megmérgező gyűlölködés írmagjának kiirtását is. És ha mindez
megvan, akkor meg kell határoznunk haladási irányunkat, honnan hová is
akarunk eljutni. El akarunk jutni oda, hogy az emberi kreativitásnak, a tehetségnek, a kitartó kemény munkának nagyobb hozadéka legyen, mint a
gyalázatos spekulációnak. El akarunk jutni a nihiltől, a nyomorúságtól, a
szenvedéstől, a taszító emberi tulajdonságoktól a harmonikus, dolgos hétköznapokig, az egymást felemelő, egymást erősítő emberi értékekig.”
Az ünneplés a koszorúzások helyszínein, megható és meghitt hangulatban folytatódott. A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai minden emlékhelyen ének és fúvós művek előadásával adtak keretet a megemlékezésnek.
-V.I.-

Köszönettel tartozunk mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy március 15e emlékét ebben az évben is méltón megünnepelhettük; ünneppé
tették ezt a napot.

Köszönet

…a műsorban fellépő 6. a és 6. b osztályos
tanulóknak, akik a rendelkezésünkre álló rövid idő alatt lelkiismeretesen, egymást segítve felkészültek:
Ács Dominika, Bucsi György, Budai Levente, Bődi Endre,
Csörgő Szabolcs, Guttyán Kitti, Hochman Regina, Kolompár Dániel,
Kővári Róza, Lampert Gréta, Perger Gábor, Szűcs Viktória, Takács
Daniella, Vakter Bence, Vitáris Péter, Zsiba Mihály
…a Ju és Zsu Társulat oszlopos tagjainak: Csikós Zsuzsinak és Fehér
Ricsinek, akik a tőlük megszokott módon emelték az ünnepi műsor
színvonalát…
…azoknak a szülőknek, akik segítették gyermekeiket a felkészülésben…
…Köntös Áginak (a Dezső Lajos AMI igazgatójának), hogy próbálhattunk a művészeti iskolában és Varga Nettinek, hogy rendelkezésünkre bocsátották az intézmény fénytechnikai berendezését (mely nélkül az
árnyjáték nem valósulhatott volna meg); Radványi Patriknak az árnyjátékban nyújtott segítséget…
… Csikósné Jutkának és munkatársainak, hogy felkészülésünk során
helyet biztosítottak és segítettek...
…Gerenday Évának és Guba Anitának a díszlet elkészítésében nyújtott segítséget…
…Tóthné Porvay Zsuzsának tanácsait…
…mindazoknak, akik eljöttek és velünk együtt emlékeztek, ünnepeltek.
Faragó Attila és Nagy Sebastian

10

XXII. évfolyam 4. szám

ÉRTESÍTÉS ISKOLAI BEÍRATKOZÁSRA
Kedves Szülõk!

Az elsősök beíratása 2012. április 19-én és 20-án (csütörtökön és pénteken) lesz az OMK emeleti
részén az igazgatóhelyettesi irodában 8 órától 17 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata
– TAJ-kártyája.
– Lakcímkártya
– Az óvodában előre kiosztott igénylőlap a tankönyvtámogatáshoz (kitöltve)

Diákigazolvány is igényelhető, melynek az igénylési menete 2012. január 01-jétől változott
az alábbiak szerint:
– A beiratkozás alkalmával 1.400 Ft-ot be kell fizetni személyesen a titkárságon.
– Kb. 3 hét elteltével a ráckevei okmányirodában lehet időpontot kérni a fénykép elkészítéséhez
– Az erről kapott papírt kell behozni a Széchenyi úti iskola titkárságára.
– Az elkészült diákigazolványokat mindenkinek a saját lakcímére küldik, ezért fontos, hogy a postacím pontos legyen.
A beiratkozáskor tanulóbiztosítást is lehet kötni 1000 Ft, 1500 Ft stb. éves díjjal.

Varga Gézáné igazgatóhelyettes

Felhívás óvodai beiratkozásra!

A dömsödi Nagyközségi Óvoda kollektívája
szeretettel várja minden leendő kis óvodását az
óvodai beíratásra.

Kedves Szülők!
A 2012/2013. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
beíratásának időpontja 2012. április 11-én,
12-én és 13-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
2012/2013. nevelési 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 véleménynyel 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 2006-2007-2008ban és 2009. augusztus 31-ig született.
A már óvodába járó gyermekeknek nem kell
beiratkozni, hiszen nyilvántartásunkban szerepelnek.
Azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy előfelvételisként
előjegyeztessék a 2009. szeptember 1. és 2010.
augusztus 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 tel-

jesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása
miatt jelezzék a beiratkozási 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 (azaz 2012. szeptember 1-jétől) napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A
2012-2013-as nevelési évben a 2007-ben születetteknek kötelező a részvétel.
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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NYÁRI TÁBOR

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
minden tanulójának
A tábor helyszíne: Siklós.

Idõpont: 2012. július 30-tól augusztus 3-ig.
Utazás autóbusszal.

Idén ötödik alkalommal táborozhatsz velünk, ha van hozzá kedved!
Úticélunk: Siklós és környéke.

Amik várnak Rád, és persze szüleidre, ha van kedvük elkísérni Téged:
• a felújított siklósi vár
• harkányi termálfürdő
• túrák
• vetélkedők
• pécsi városnézés
• a Tenkes megmászása
• Mohács (a busók nélkül)
• számháború
• kincskeresés
• sok játék, kaland és nevetés.

A tábor költsége: 26000 Ft.
Az ár mint mindig, most is tartalmazza a teljes ellátást, a szállást, az útiköltséget és az összes
programot.
Az első részlet befizetése (10000 Ft): 2012. április 13-ig.
A második részlet befizetése (10000 Ft): 2012. május 11-ig.
A harmadik részlet befizetése (6000 Ft): 2012. június 13-ig.
Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezői:
Keyha-Czeller Piroska (Piroska néni) Tel.: 06/20- 801-42-02
Ácsné Jaksa Szilvia (Szilvi néni)
Tel.: 06/30-678-94-04

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény márciusi hírei

Március 2-án került sor a „CSENDÉLETEK
– látványtól az absztrakcióig” című országos
képzőművészeti pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitójára. A
versenyt a Magyar Zeneiskolák és Művészeti
Iskolák Szövetsége – Képző- és Iparművészeti
Bizottsága és a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár hirdette meg.
A verseny díjazottjai között van iskolánk grafika szakos növendéke, Kovács Dóra, aki alkotásáért arany oklevélben részesült. Szeretettel
gratulálunk mind neki, mind felkészítő tanárának, Varga Anettnek!

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

Március 15-én az ünnepi műsor után zenei
tanszakos növendékeink részt vettek a koszorúzáson.
Tanulóinkkal készülünk az áprilisi programokra, többek közt táncversenyre, fúvós találkozóra.
A művészeti iskola pedagógusai

A Dezső Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját a

„Fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozójára”
A találkozó a következő helyszínen és
időpontban kerül megrendezésre:
Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
2344 Dömsöd, Béke tér 2.
2012. április 25. szerda, 17 óra

TÖKÖLÖN 2012. március
9-én a Weöres Sándor
Szavalóversenyen és a
rajzversenyen dömsödi
gyerekek is részt vettek.
A rajzversenyen Halász Dorottya
3. b osztályos tanuló különdíjat
kapott.
A szavalóversenyen indultak és
helyezést értek el a következő
gyerekek:
Balogh Réka 1. b osztályos tanuló
III. hely
Balogh Abigél 3. b osztályos tanuló
II. hely
Várkonyi Petra 3. b osztályos tanuló
III. hely
Mindhárom gyereket
Patonai Istvánné készítette fel

T ISZTELT

S PORTTÁRS !

Kérnénk, amennyiben lehetősége van, a
2011. 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
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A Csernus Méhészet indított a múlt hónapban egy ismeretterjesztő cikksorozatot, ami a méhészettel foglalkozik. Ebben a részben a mézzel,
mint anyaggal és annak fizikai és kémiai tulajdonságaival ismerkedhetünk meg, illetve gyakran feltett kérdésekre adunk válaszokat.

A M É Z É S T U L AJ D O N S Á G A I

Folytatás az előző számból.

A félreértéseket szeretném
tisztázni a méhek cukorral való etetéséről!
Jókat szoktam mosolyogni, amikor olyan
dolgokat irkálnak az interneten, mint pl. a
méheket azért etetik cukorral a méhészek,
hogy több mézet termeljenek, több legyen a
mézük stb... na persze... kiskanállal, tányérból... borzasztó.
Az a helyzet, a cukorszirupot azért adjuk
a méheknek ősszel, mert nem lehet tudni,
hogy milyen hideg és hosszú lesz a tél. Télen nincs virágnyílás meg meleg napsütés és
megfelelő páratartalom. Ha nem adunk nekik enni, egész egyszerűen éhen halnak. A
mézet a méhek készítik, de csak az számít
igazi méznek, amit mézelő méhek állítanak
elő. Bár házi méheknek hívják őket, hagyományos értelemben nem háziállatok. Nem
nevelhetőek, nehezen változtatható meg a
fajtajellegük és nem lehet velük kommunikálni, mint például egy lóval vagy kutyával.
Nem ismeri fel a gazdát, ők önállóan működő társadalmat, családot alkotnak. Viszont
munkára sem kell fogni őket, mert maguktól
dolgoznak, nem a gazda örömére, hanem
saját maguk szükségletére, fenntartására.
Gyakorlatilag tartalék eledelként szolgál tavaszig a méz amit bent hagyunk, mikor jön
az első tisztító pörgetésnek nevezett művelet, ez azt jelenti, hogy a télen el nem fogyasztott élelmüket, mézes-darált cukrot
(zacskóban behelyezett eledel) kiszedjük a
kaptárból. Így a kaptárban a lépek, a sejtek
üresek lesznek, s az adott növény (repce,
akác, napraforgó stb.) méze nem tud keveredni mással. Így keletkeznek a különböző
ízű és minőségű tiszta mézfajták. Tehát ellentétben a sok kitalálmánnyal, az igazi méz
az emberi kéz beavatkozása nélkül készül.
Ami ettől eltér, nem igazi, ne egyék meg!
A cukor nem kerülhet bele még véletlenül
sem a mézbe! Sajnos van hamis méz Magyarországon az üzletekben, ezért mindenki csak megbízható embertől és helyen vásároljon!
Nem az a jó, ami olcsó!

A méz és a cukrok
A méz állaga, hogy mennyire folyós vagy
sűrű, attól függ, milyen mennyiségben tartalmaz gyümölcs-, illetve szőlőcukrot. Ha
több gyümölcscukrot tartalmaz, hosszabb
ideig megőrzi folyékony állagát. A magasabb szőlőcukor esetén hamarabb kikristá-

lyosodik, de ez nem jelent minőségi romlást. Ha a mézet magasabb hő éri, tönkremennek a benne lévő értékes hatóanyagok.
Langyos teába keverjük csak el a mézet, a
kikristályosodott mézet pedig legfeljebb 40
fokos vízfürdőbe állítsuk. Sütésnél, főzésnél ha lehet, minél később használjuk a mézet édesítésre, de így is sokkal egészségesebb megoldás a cukornál. A cukorrépa és a
cukornád, amiből a cukrot kivonják, még
természetes élelmiszerek. De mivel kémiai
eljárásokkal eltávolítják a hasznos anyagokat – fehérjéket, zsírokat, ásványi sókat,
nyomelemeket, vitaminokat, rostokat – a
fehér kristálycukor már nem több, csak üres
kalóriabumm szervezetünknek. Nagyon
sok „élelmiszerünk” hihetetlen mennyiségű
cukrot tartalmaz. Készítsünk pl. saját gyümölcsjoghurtot, s meglepődünk, milyen
sok cukrot kellene beletennünk, hogy olyan
édes legyen, mint a bolti. A cukor nagyon
gyorsan felszívódik, a vércukorszintet hirtelen megemeli. Szervezetünk erre úgy reagál, hogy nagy mennyiségű inzulint kezd
termelni, hogy lecsökkentse a vércukorszintet normál állapotára. A civilizált ember
folyamatosan cukrot fogyaszt, mert az minden élelmiszerben megtalálható. Ez azt
eredményezi, hogy a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei kimerülnek. Az egész
hormonháztartást megterheli ez, és így alakul ki a cukorbetegség. Bizonyított tény,
hogy azoknál a népeknél, akik nem fogyasztanak finomított cukrot, illetve finomított szénhidrátokat, ott nem fordul elő a
cukorbetegség. De a cukor „számlájára”
még sok betegség írható fel: fogszuvasodás, elhízás, hiperaktivítás, elsavasodás,
rák...

Élettani hatásai
A legtermészetesebb és legegészségesebb
édesítőszerünk. A méz nagyon fontos, nagy
értékű, gyógyhatású táplálék. 1 kg méz
egyenértékű 50 db tojással, 25 darab közepes banánnal, 40 darab naranccsal vagy
1,60 kg marhahússal. 10 dkg virágpor
egyenértékű 0,5 kg marhahússal vagy 7 db
tojással. A méz alkotóelemei: egyszerű cukrok, víz, összetett és többszörösen összetett
cukrok, szerves savak, fehérjék, aminosavak, ásványi anyagok, aromaanyagok, enzimek, biológiai aktív anyagok, vitaminok,
színanyagok. A benne lévő enzimek serkentik az emésztést. Antibakteriális hatásával
eredményesen gyógyítja a torokfájást és kö-

högést. A kristálycukorral ellentétben csak
lassan emeli a vér cukorszintjét.

Tanácsok mézfogyasztóknak
• A magától kikristályosodott méz újból
folyékonnyá tehető, ha maximum 40 Celsius fokra melegítjük. Ennél magasabb hőfokon elpárolognak illóolajai és hatástalanná
válnak az elbomlott enzimek.
• A már megszokott mézfajta mellett fogyasszunk vegyes virágmézet is! Ezek hatásspektruma szélesebb, és aromájuk is sokkal gazdagabb.
• A tiszta méz nem erjed meg, amíg vízzel
nem keveredik. Értékesek a belőle erjesztéssel előállított készítmények, mint amilyen a mézbor vagy a mézecet.
• A folyékony hígítatlan méz eredményesen használható nagyobb felületű horzsolások, zúzódások gyógyítására, szépítőszerként pedig arcpakolásra.
• A lépesmézből vágjunk kis falatokat, és
lassan, alaposan rágjuk meg, így a sejtekből
fogainkkal kipréseljük az édes, zamatos mézet. Fogyasztásának hatására kitisztulnak
arckoponyánk melléküregei. A valódi méhviasz tartós rágása tisztítja a fogakat, és nyálunk még egy kevés A-vitamint is kiold belőle.
Méz tárolása
A méz alapállapotban cseppfolyós, de
idővel minden méz kikristályosodik, ez
azonban nem jelenti azt, hogy romlik a minősége. A folyékony állapot visszaállítható,
ha a kikristályosodott mézet 40 °C-os vízbe
helyezzük. A melegítés alatt veszíthet illatanyagaiból. Minden időjárási körülményt
jól bír, nem romlik könnyen. A folyékony
állag megőrzése érdekében nyáron érdemes
hűtőben tartani, hogy ne legyen túl folyós,
télen pedig melegebb helyen, hogy ne keményedjen meg. 1 kg méz előállításához
3.500.000 virág látogatása szükséges, tehát
a méhészet közvetett haszna a megporzásból származik, ami sokszorosan nagyobb a
megtermelt méhtermékek összértékénél. A
méhek többmilliárd forint értékű növényi
termék előállítását segítik elő. Ezáltal élhetőbb, egészségesebb környezetet teremtenek nekünk és unokáinknak!
Fogyasszanak Igazi mézet!
Fogyasszák egészséggel!
/Írta: Ágfalviné Csernus Rita
őstermelő méhész/
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A GYÓGYHATÁSÚ NEVETÉS
(BELSÕ KOCOGÁS)

A gyerekek 300-szor, a felnőttek 15-ször, az idősek pedig csak 4-szer
nevetnek naponta! Ezen számok alapján levonhatjuk a következtetést,
hogy az idő múlásával az ember megkomolyodik. Pedig ha tudná, milyen
buta dolog lemondani egy mindig kéznél lévő ingyenes „gyógyszerről”,
melynek szedésénél senkinek a tanácsát nem kell kikérnie!

Cikkemben szeretnék ismertetni jó pár tudományosan megalapozott
tényt, melyek megmutatják, hogy a nevetés milyen hatással van egészségünkre, valamint be szeretnék mutatni egy mozgalmat, mely céljául tűzte
ki, hogy minél több embernek megtanítsa a feltételek nélküli nevetés képességét.
1995-ben egy indiai orvos, dr. Madan Kataria útjára indította NEVETÉS JÓGA foglalkozásait. A nevetés jóga egy egyedülállóan különleges
jógagyakorlat, mely egyesíti a feltétlen nevetést a Pranayama jóga légzéssel. Kezdetben a doktor úr lement egy közeli parkba, és pár embert megkért, hogy alakítsanak egy hahota klubot (a nevetés jóga szinoním neve).
Egymásnak vicceket meséltek és jókat nevettek!
Hamarosan azonban a szalonképes viccek elfogytak, ezért Kataria doktor időt kért a többiektől, hogy megtalálja a megfelelő módot a nevetés kiváltásához.
Egy tudományos kutatás eredményeiben bukkant egy fontos tényre!
TESTÜNK NEM TUDJA MEGKÜLÖNBÖZTETNI A TETTETETT NEVETÉST A TERMÉSZETES NEVETÉSTŐL. MINDKETTŐNEK UGYANOLYAN JÓTÉKONY HATÁSA VAN!
Ez alapján a társaság különböző gyakorlatok segítségével már nevetést
tudott „létrehozni”. A jókedvet látva egyre több ember csatlakozott a csapathoz, mely mára mozgalommá duzzadt.
Ezek az emberek már mind használják ezt az ingyenes orvosságot!

A nevetésnek antistressz hatása van. Jelentősen csökkenti a stresszt
kiváltó hormonok és egyes peptidek szintjét.
Úgynevezett „Érezd jól magad hormonok” képződnek a nevetés során. Pl. az endorfin növeli önbizalmunkat, önértékelésünket, sokkal optimistábbá válunk!
Immunrendszerünket erősíti. Kutató orvosok kimutatták, hogy a nevetés gyengíti a feszültséggel (stresszel) kapcsolatos valamennyi hormon
hatását, módosítja a természetes fájdalomcsillapító sejtek tevékenységét
és az immunrendszer működését („natural killer” – természetes ölő fehérvérsejtek védenek bennünket a ráktól).
A nevetés jóga kiváló kardió-program, mely egy közepes testedzésnek felel meg. Dr. Fry állítása szerint egy percnyi szívből jövő nevetés tíz
percnyi kocogásnak felel meg.
A nevetés során keringésünk fokozódik. Ez megtisztítja szervezetünket és szerveinket a salakanyagoktól, valamint stimulálja az emésztő- és
nyirokrendszert.
Érzelmi intelligenciánkat jelentősen javítja.
Ezenkívül kimutatták, hogy a csoportban végzett gyakorlatok hatására
társadalmi kapcsolataink, valamint az élet kihívásaival szembeni reakcióink jelentősen megváltoznak!
A nevetés fiatalít.
E rengeteg jó tulajdonság hallatán azt hiszem, mindenkinek el kell ismerni, hogy a nevetés életünk egyik nélkülözhetetlen eleme.
2012 februárjában részt vettem a magyarországi Nevetés Jóga nevetésvezetői tanfolyamán Molnárné Heidt Anikóval, melyet mind a ketten sikeresen el is végeztünk! Szeretnénk Dömsödön Hahota Klubot indítani,
melynek bárki tagja és résztvevője lehet. Foglalkozásokra csak jókedvet
kell hozni, a többit otthon hagyni.
Ha valakinek felkeltette e cikk az érdeklődését, a kudar.zsolt@
kevenet.hu e-mail címen tud érdeklődni, esetleg jelentkezni.

Mi is benne a különleges?

Egyszerû tippek spórolásra

A tippeket Bucsi Mária bocsátotta
rendelkezésünkre.
Mire jó még a sampon?

Bőr-, cipő- és pénztárcaápolás
Nincs szüksége drágábbnál drágább nercolajokra, hogy életet leheljen elhasználódott
bőrcipőjébe vagy pénztárcájába, erre a feladatra bőven elég egy kevés sampon és egy rongy!
Körkörös mozdulatokkal dörzsöljön sampont a
viselt részekbe, hogy visszahozza a bőr eredeti
színét. Ez a technika megvédi cipőjét a
sófoltoktól is.

Kád- és csempetisztítás
Vendégek jönnek, és villámgyorsan tisztává
kellene varázsolni a fürdőkádat? Ragadja meg
a legközelebbi megoldást – a sampont! Gyorsan eltünteti a szappannyomokat, és a krómcsapok is visszanyerik eredeti fényüket!
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Autómosás
Zsíroldó hatásának köszönhetően a sampon
ideális a kocsi tisztítására. Egy vödörbe öntsön
negyed csészével, majd szivaccsal mossa le az
autót a szokásos módon. A makacsabb foltokra
ne csak a vödörből mártogasson, hanem nyomjon közvetlenül a samponosflakonból is!
Kisállatfürdetés
Valami beleragadt kiscicája vagy kutyusa
szőrébe? Nyomjon rá kevés sampont, majd finoman szedje ki a rágógumit, vagy akármibe is
lépett – utána vizes ronggyal mossa is meg a
helyét.
Lábkényeztetés
Adjon egy kellemes frissítőt lábfejének alvás közben! Kenje be az egészet samponnal,
majd húzzon rá egy finom pamutzoknit – reggel, mire felébred, lába sima és selymes lesz.

Kudar Zsolt

A körömlakklemosó meglepő haszna

Íme, néhány régi és újabb trükk, hogy mi
mindenre jó ez a remek oldószer:
Tintafoltok eltávolítása
Ha a szappan és a víz nem viszi le a tintafoltokat a kezéről, ez azt jelenti, hogy a tinta nem
oldódik vízben. Próbálkozzon inkább körömlakklemosóval! Fogjon egy vattadarabot, és törölgesse meg a bőrfelületet az oldattal. Ha a tintafoltok eltűntek, mosson kezet szappannal. A
körömlakklemosó például a ruhaszárító dobjáról is képes eltávolítani a tintát.

Festék lemosása az ablakról
Kímélje meg a körmeit, ha legközelebb festékfoltokat szeretne eltüntetni az ablaküvegről! Egy jól szellőző helyen apránként vigye
fel a körömlakklemosót egy vattapamaccsal.
Hagyja rajta pár percig a festékes részeken,
majd dörzsölje le egy ruhával. Ha kész, törölje át az egész felületet nedves ronggyal!
Folytatás a következő számban
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Dömsöd területén
az eltelt hónapban egy
közlekedési baleset
történt,
méghozzá
március 15-én 18.50
óra körüli időben. A
Felső-Dunaparton eddig ismeretlen okok miatt elvesztette uralmát a
segédmotor-kerékpárja vezetése felett a járművezető, és előbb a jobb oldali szalagkorlátnak,
majd egy villanyoszlopnak ütközött. Folyik a
vizsgálat.
Kisebb súlyú cselekményekről
1 db mobiltelefont loptak el alkalmi lopás
módszerével a Felszabadulás utcában egy családi házból február 25-én az éjfél körüli órákban.
A Művelődési Ház ruhatárából egy kabátból
pénztárcát loptak el készpénzzel együtt március
10-én hajnali 03.30-03.45 közötti időben.
Dömsödi bűnügyek…
Február 22-re virradóra a Felső-Dunaparton
kerítéskivágás módszerével kézikocsit loptak
el. Ugyancsak február 22-én 09.30-10.00 óra
közötti időben a CBA-ban pénztárcát loptak el,
benne iratokkal és készpénzzel. Február 16-án a
reggeli órákban a Fűzfa utcában behatoltak kerítéskivágás módszerével egy hétvégi házba, és
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ott egy csőfogóval rendesen leverték a biztonsági kamerát. De aztán észrevett egy másik biztonsági kamerát is a betörő és elment a kedve a
dologtól, elhagyta a helyszínt. Azért a felvételek
alapján és egyéb ismertetőjegyei miatt felismerték a helyi KMB-sek és nyomozók, majd gyanúsítottként kihallgatásra is került. Március 04re virradóra a Középső Dunaparton lámpatesteket loptak el, 7 db fehér színű magas lámpatestről van szó, keressük a tolvajt. A Dömsödi Református Temetőben március 06-án észlelték,
hogy fémgyűjtögetők jártak. Ellopták a duplaszárnyas vaskaput, és az összegyűjtött koszorúdrótoknak is lába kelt. Március 05-én délután
vagy kora este betörtek a Széchenyi utcában
egy családi házba, és onnan ruhaneműket, mobiltelefonokat loptak el. Ittas vezetés miatt több
intézkedésünk volt az elmúlt hónapban Dömsödön. Akik mennek locsolkodni és ünneplik a
húsvétot, kérjük gyalogosan tegyék, mert
ZÉRÓ tolerancia van, a legkisebb mennyiségű
alkohol fogyasztása is súlyos pénzbírságot von
maga után, és a vezetői engedély azonnal elvételre kerül.

los 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 Szeghalmi Városi
Bíróság tartózkodási helyének megállapítása
végett keresi Takáts Péter 31 éves Dömsöd,
Szabadság u. 97. sz. alatti lakcímmel rendelkező férfit. Kurilla Norbert 27 éves Dömsöd, Szabadság u. 19. sz. alatti lakos ellen több szerv is
körözést bocsátott ki. Sponga Erzsébet 45 éves
Dömsöd, Zrinyi u. 2. sz. alatti lakost a Ráckevei
Városi Bíróság körözi, mint tanút. Meg kell állapítani a tartózkodási helyét.

Körözés
A Budapest Környéki Törvényszék BV Csoportja és a Bp. XVIII. és XIX. ker. Bíróság, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivata-

A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-20444-1268
Szabó Sándor r. alezredes

Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a körözési előadót is vagy bármelyik rendőrt.

A labdarúgó csapat tavaszi sorsolása a megye
I/B déli csoportban

A tizenhetedik fordulóban Nagykátán 1:0-ra győzött csapatunk. Ez a nagyszerű győzelem azonban előrevetítette a következő
hazai mérkőzés vereségét, hiszen két játékos a kiállítás sorsára jutott.
Dömsöd : Újhartyán 1:3. Gólszerzőnk Balogh Viktor. Nagy csalódás ez a vereség.

A további mérkõzések:
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2012. 04. 01.
2012. 04. 08.
2012. 04. 14.
2012. 04. 21.
2012. 04. 28.
2012. 05. 06.
2012. 05. 12.
2012. 05. 19.
2012. 05. 27.
2012. 06. 02.
2012. 06. 10.
2012. 06. 17.

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Pereg SE
Dömsödi SE
Hernád SE
Dömsödi SE
Halásztelek FC
Dömsödi SE
Délegyháza KSE
Dömsödi SE
Dömsödi SE
Dabas-Gyón FC
Dömsödi SE
Tápiógyörgye

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dömsödi SE
Ráckeve VAFC
Dömsödi SE
Tápiómetáll-Tápiószele SE
Dömsödi SE
Szentmártonkáta SE
Dömsödi SE
Taksony SE
Fer-Al-Ko Kiskunlacháza SE
Dömsödi SE
Legea-Gyál BKSE
Dömsödi SE

Varsányi Antal
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Dömsödi Kerítéstárlat
(egész napos kulturális piknik)

Immár második alkalommal rendezzük meg a Dömsödi Kerítéstárlatot, amely egyfajta „kultúrközért”, ahol közel 30 kiállító teszi közkinccsé alkotásait. Helyi és környékbeli képzőművészek, kézművesek jönnek el, és várjuk azon polgárokat, akik szeretik a művészetet, és kötetlenül beszélgetnének az alkotókkal a képzőművészetről, a technikákról és általában a kultúráról.

Egész nap folyamatosan zenészek, előadók, táncosok színesítik
majd a programot, ami garancia arra, hogy unatkozni senki sem fog.
Többek között idén is lesz sajt- és borkóstoló, tárogató és szaxofon
zene, amik fokozzák a program hangulatát. Ugyancsak lesznek
értékes tombola nyeremények.
Köszönöm mindazoknak, akik segítettek, hogy ez a tárlat újra létrejöjjön, alkotóknak, szervezőknek, támogatóknak és természetesen az
érdeklődőknek, akiket várunk szeretettel a dömsödi Petőfi szülői ház
udvarán április 21-én szombaton délelőtt 10 órakor.
Sánta István
festő, grafikus

16
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T

Ezt a felvételt Siposné Pálfi Magdolna
bocsátotta rendelkezésünkre.
A kép valószínűleg 1940-es években
készülhetett.
Ülő sor:
Horogh Antal; Gulyás József;
ismeretlen; Baranya Mihály;
Tóth Ferenc; Baranya Bálint;
Juhász Lajos; ismeretlen
Álló sor:
Rab Lajos; Keresztesi Gábor; ismeretlen
Fent: id. Gulyás …..; Bíró Lajos

A következő fényképeket Tóth Sándor és kedves felesége, Faragó Márta bocsátotta rendelkezésünkre.

Ez a felvétel a dömsödi Duna-parton, az egykori hajóállomás előtt készült
A guggoló kisfiúk közül az első ismeretlen, a mellette levő Battai István.
Mögöttük (balról): Faragó Márta; ismeretlen; Ádám Ildikó.
Köszönjük a fényképeket és továbbra is várjuk az érdekes emlékekkel bíró felvételeket.

Az 1950-es években készülhetett a felvétel, melyen Rendi János és id. Tóth Sándor látható. A kéményseprők felelősségteljes munkát végeztek, havonta jártak a
kéményeket rendben tartani, tisztítani.
-V.I.-

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor állandó kiállítása

Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat: 1000 – 1600 óráig. Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi Szülői Ház is látogatható, melyben jelenleg dr. Székely Zsigmond néhai községi
orvos hagyatéka tekinthető meg.
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Tisztelt Dömsödiek szíves figyelmébe ajánlva
Dabi Játszótér és Pihenõpark használati rend
(Dömsöd, Dunavecsei u.)

– A játszótéren elhelyezett eszközök, játékok
közül a baby hintákat 3 éves korig, a többi hintát 14 éves korig lehet használni.
– A játszóteret és a BMX-pályát mindenki kizárólag a saját, illetve a szülő vagy a szülői felügyeleti jogot gyakorló felnőtt felelősségére
használhatja!
– A játszótér minden eszközét óvni és védeni
kell, és kizárólag a rendeltetése szerinti célra
használható a korosztálynak megfelelően!
– A játszótéri eszközök, berendezések és a növényzet rongálása tilos!
– Meghibásodásokat haladéktalanul jelenteni
kell a polgármesteri hivatalban!
– A játszótér tisztaságának fenntartása kötelező:
szemetet eldobni tilos, minden hulladékot a
hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni!
– Állatot a játszótér területére bevinni tilos!
– A játszótér területén dohányozni tilos!
– A játszótér és a BMX pálya területén, illetve
annak környezetében alkoholt, bódító szereket fogyasztani tilos!
– A játszótér használói maguk vagy törvényes
képviselőik által felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket, berendezéseket rongálók
anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
– A játszótérre üveget, sérülést, illetve balesetet
okozó tárgyat bevinni tilos!
– A játszótéren és a BMX-pályán sötétedés után
tartózkodni tilos! Tilos minden olyan magatartás, ami mások nyugalmát zavarja vagy zavarhatja.

BMX-pálya szabályai:

Fő a biztonság és az óvatosság!
A pályát ingyen használhatják.
A pályán védőfelszerelés használata kötelező!
A pályát 18 éven aluli fiatalok csak szülői beleegyezéssel használhatják.
A pálya egész területén TILOS az alkohol és
egyéb bódító szerek fogyasztása!
A pályán szemetelni TILOS!
Az elemeket mindenki saját felelősségére használhatja.
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet kéri a fentiek betartását a Dabi
Játszótér és Pihenőpark használatakor.
A játszótér terültén a későbbiekben még felállításra kerül 2 db fűz kunyhó, egy Életfa, valamint a parkosítás 2012 tavaszán a végleges átadás előtt, amihez már kértük és kérjük a felajánlásokat.
Remélhetőleg mindenki legnagyobb megelégedésére fog szolgálni hosszú távon ez a közösségi tér.
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Szívbõl jövõ köszönet

Köszönet a sok szép növényért, amit a Dabi Játszótér és Pihenőparkhoz kaptunk, és azért a fáradtságos munkáért minden segítőnknek – egyesületi
tagoknak és szülőknek, nagyszülőknek – amivel
közösen elültettük a fákat, bokrokat, virágokat március 15-én és 16-án. Az volna a kérésünk, hogy ha
valaki arra jár, netán ott játszik, pihen, a temetői
csapból vagy a „nyomós” kútról vegyen vizet és öntözze meg a facsemetéket és a bokrokat,
meg a virágokat. Rövidesen lesz saját csapunk is a játszótéren és lehet inni és locsolni.
Ha bármi gondot észlelnének, azt jelezzék a polgármesteri hivatalban a műszaki osztályon,
a Gyerekháznál reggel 8,00-12,00 között vagy az egyesületi tagoknál.
A játszótér átadására az MVH (Magyar Vidékfejlesztési Hivatal) hivatalos átvétele után
kerül sor egy nagyszabású program kíséretével.
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

V. DABI NAPOK programja
2012. május 26. szombat:

Délután 13,00 órától – Megnyitó, zenés-táncos – társastánc-bemutató műsor,
gyermekfoglalkoztató, ugrálóvár stb.
Egészségügyi sátor koleszterinméréssel.
Este 19,00 órától nosztalgia est – utcabál – 23,00 órakor tombola.
Pünkösdi király és királynője választás (jelmezes).
Büfé, péklángos, gyros, tombola.

2012. május 27. vasárnap:

Reggel 8,00 órától indul az Ízek utcája a Dabi krt. lezárt szakaszán,
alföldi és tájjelegű ételek főző és sütő versenye, grillezési lehetőséggel!
Nevezni a Dabi sörözőben lehet, május 25-ig.
Malomkerítés tárlat a malomhoz vezető út kerítésein – képek, rézkarcok,
kézműves munkák, fotók – dömsödi és dabi alkotóművészek műveiből.
Nosztalgia sátor „Dömsöd anno” címmel.

Kocsikázás Szőlők útja – K. Nagy László utca – Sallai utca – Dabi körút útvonalon
Íjászati, airsoft bemutató és lehetőség a Dabi malom udvarán, ugyanitt malomlátogatás
„idegenvezetéssel” folyamatosan 9,00 órától!
Reggel 10,00 órától a Dabi söröző udvarán:
gyermek és felnőtt programok, ugrálóvár, arc- és hajfestés, ügyességi vetélkedők.
Rendőrségi vetélkedő, bemutató, kukás és tűzoltó autó! Társastánc-bemutatók.
Bábkészítés és -kiállítás. Lufihajtogató bohóc.
Péklángos, lacikonyha, büfé!
Kirakodóvásár.
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!

Bődi Endréné és a Még 1000 év Dömsödért Egyesület

Dabi nap egy jó nap!

A műsor- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A részletes programról a májusi Dömsödi Hírnökben és plakátokon adunk tájékoztatót.

1%

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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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Március hónap

Márciusi hónapunk nagyon mozgalmas volt a
község közigazgatási területén történt tűzesetek
miatt, 10 esetben vonultunk a tűzgyújtási tilalom
ellenére. 2012. 03. 11-től tűzgyújtási tilalom van,
Magyarország egész területén a száraz csapadékos időjárás miatt. A tilalom kiterjed a nádas, az avar- és a gazégetésére is! Aki ezt megszegi akár 200.000 forint pénzbírsággal is sújtható! Bővebb információ ezzel kapcsolatban
www.katasztrofavedelem.hu honlapján.
2-án 18 óra 07 perckor Dömsöd Attila utcába
vonultunk, ahol mezőgazdasági területen száraz
avar, aljnövényzet, égett. A tüzet kéziszerszámokkal és egy sugárral, a ráckevei kollegákkal közösen
felszámoltuk.
3-án 17 óra 50 perc körül Dömsöd–Kiskunlacháza közti halastavakhoz vonultunk, ahol nagy kiterjedésű tűzről kaptunk bejelentést. A helyszínen viszont kiderült, hogy felügyelet
mellett nádat égettek ezért tűzoltói beavatkozásra
nem is volt szükség.
4-én 17 óra 20-kor a Dömsöd vasúti töltéséhez
az állomás mellé vonultunk, ahonnét tüzet jelentettek. A helyszínen viszont sem tüzet sem pedig tűzre utaló nyomokat nem találtunk.
7-én Dömsöd Nagytanyai út melletti mezőgazdasági területre kaptunk jelzést. Itt kb. 30 négyzetméteren száraz fű és bokrok égtek, amiket vízágyú
segítségével oltottunk el.
8-án a Gesztenye sorra kellett vonulni. Itt egy
száraz fa és a körülötte lévő nádas égett. Ezt egy
sugárral oltottuk el. A fán lévő repedésbe ismeretlen személy papírt rakott és gyújtott meg ezért is
keletkezett a tűz.
10-én 18 óra 40 perckor kaptunk jelzést a ráckevei tűzoltóságtól, hogy Dömsöd –Apaj közötti mezőgazdasági területen nagy kiterjedésű nádas ég. A
tüzet két fecskendővel, több sugárral és kéziszerszámokkal sikerült megfékezni. Az oltást nehezítették a nagyon nehéz terepviszonyok és az erős szél.
13-án ismét a Nagytanyai útra kellett menni,
ahol az út és a csatorna közti száraz füves rész
égett, amit egy sugárral eloltottunk.

14-én 19 óra 26-kor a ráckevei tűzoltóságtól
Dömsöd Tassi útra jött jelzés tűzesetről. Az útszakaszt bejártuk és a Pest megye táblán túl a kunszentmiklósi tűzoltóság vonulási területén volt tűz,
amelyet ők el is oltottak.
17-én 13 óra 30-kor Dömsöd–Kiskunlacháza
között a Leányvári fogadó mögött égett a nádas. A
helyszínre a szigetszentmiklósi, a ráckevei és a
dömsödi tűzoltók fecskendői vonultak és avatkoztak be. A nádas kb. 1 hektáron égett és átterjedt egy
kis erdősávra is. Több sugárral sikerült a tüzet eloltani kb. 1 óra alatt. Itt is nehezítette az oltást a nagyon nehéz terepviszony.
21-én 8 óra 23-kor vonultunk Dömsöd FelsőDunaparti úton a „kék zsiliphez”, ahol egy kidőlt
fa gyulladt ki. Egy sugárral és kéziszerszámokkal a
tüzet lefeketítettük.
22-én a Gróf Széchenyi István Általános Iskolához mentünk Faragó Attila kérésére, hogy segítsünk a dömsödi iskolások egy kis csoportjának a
2012. 03. 30-i katasztrófavédelmi versenyre készülni. Megismerkedhettek a tűzoltóautóval és a
tűzoltásnál használt felszerelésekkel, valamint a
sugárszerelést is gyakorolták és kipróbálhatták azt
is, hogy milyen sugárcsővel dolgozni.
Ha baj van! 105
Ha támogatni szeretnék egyesületünk munkáját: személyesen az egyesület bármely tagja felé
jelezve vagy pedig a Dömsöd központjában lévő Fókusz Takarékszövetkezetben tudnak a
számlánkra befizetni.
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Megtisztelő segítségüket várjuk és előre is
köszönjük! További információk és képek a
weboldalunkon, a
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.

Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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Dömsödre vonuló tűzoltóságok elérhetőségei:
Ráckeve: 06-24-518-665 vagy 06-24-518-666
Szigetszentmiklós: 105 vagy 06-24-444-704
Egyéb elérhetőségünk:
Id. Tárkányi Béla
Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407

Tisztelt Adófizető!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a 2011.
évi adójuk 1%-ából az Önök felajánlásainak segítségével a Dömsödi 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 2011. évi személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával járuljon hozzá egyesületünk
2012. 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 tűzés 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.

Kedvezményezett neve:
Dömsödért Alapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18668456-1-13

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

Betekintés a Dömsödi Tûzoltó Egyesület életébe

A kezdet kezdete:
Önkéntes tűzoltók Dömsödön 1933 óta törekednek a tűz- és más káresetek elleni védekezésre. Abban az időben Önkéntes Tűzoltó Testület néven jött létre Szőnyi Károly református kántortanító erőfeszítésének köszönhetően. Szőnyi Károly volt az első parancsnok a tűzoltóságunk életében, mely abban az időben 24 fővel működött. Sajnos semmilyen írásos
anyaggal nem rendelkezünk az ezt követő időszakról.
Köszönjük Sáfrán József dömsödi lakosnak, azt hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a tulajdonában lévő „Dömsöd Község állapotrajza” című
írást, ami a fenti adatokat is szolgáltatta számunkra.
Viszont megörököltünk elődeinktől egy tűzoltó szekeret, amely hiánytalan csak rendbe kell raknunk, mert az idő vasfoga megrágta. A szekéren
lévő adattábla szerint 1917-ben készült Budapesten.

Közelmúlt:
1999-ben az akkori vezetés újra szervezte az egyesületet és elkészült az
új alapító okirat.
2000. június 22-i dátummal került bejegyzésre a Pest megyei cégbíróságnál, mint Dömsödi Tűzoltó Egyesület, mely a tűzoltási és műszakimentési feladatok végrehajtására jött létre a községben önkéntes alapon.
Akkoriban még egy Csepel D 346 reptéri kerozinszállítóból átalakított
tűzoltóautónk volt jó pár évvel a háta mögött. Biztosan néhányan emlékeznek még a Dömsöd–Kiskunlacháza között található „Leányvári Fogadó” tüzére, akkor ezzel a szerrel vonultak a dömsödi lánglovagok a többi
tűzoltóegységgel közösen és oltották, mentették az éttermet.
2000-ben a Csepel mellé néhány dömsödi lakos az akkori polgármester
asszony és német testvérváros magyar származású lakosai összefogásából
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kaptunk ajándékba egy Opel Blitz 300-6 H típusú szerautót. Ez az autó
kint keveset futott (16.000 km), de a kora miatt (1973-ban gyártva) leselejtezésre került az ottani tűzoltóság kötelékéből. Teljesen üres málhatérrel (szakfelszerelés nélkül) érkezett, csak a gyári „orrszivattyú” volt rajta.
A gépkocsi átalakítása után állt szolgálatba. Ez lett az egyes szer a Csepelből pedig a tartalék vízszállító szer lett. Az Opel kapott egy 2000 literes
víztartályt, új megkülönböztető hang- és fényjelzést, URH-rádiót és a tűzoltáshoz szükséges alapeszközöket. A tartályt az akkor még Dömsödön
működő csónakgyárban gyártották le a kocsi méreteinek megfelelően ingyen az egyesületünket ezzel is segítve.
2002-ben új elnöke Ispán Ignác és új parancsnoka lett az egyesületnek
id. Tárkányi Béla, aki 1965 óta tagja a Dömsödön működő önkéntes tűzoltó egyesületnek és jelenleg is vezetője.
2005-ben több környékbeli tűzoltóság (Ráckeve, Szigetújfalu, Majosháza) tagjaival közösen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
alapfokú tűzoltó képzést tartott és a résztvevőket vizsgáztatta. Tőlünk 6 fő
vett részt és ugyanennyien sikeres vizsgát is tettek.
2006-ban egy sikeres pályázat benyújtása után és 300.000 forint elnyert
pénzből kettő darab menekítő maszkkal is felszerelt légzőkészüléket vásároltunk meg a ráckevei tűzoltóságtól. Ezek voltak az első légzőink, addig mi csak az oltást kezdhettük el, mert egy égő házba anélkül bemenni
életveszélyes lenne, így mindig meg kellett várni az érkező segítséget
(ráckevei és szigetszentmiklósi tűzoltóság).
2007-ben újra pályáztunk a Magyar Tűzoltó Szövetség és az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kiirt pályázaton gépjárműfecskendő vásárlási pénzre, mert a ráckevei tűzoltóság eladásra felkínálta IFA
W50 TLF-16 GMK tartalék fecskendőjét. A pályázaton az ár töredékét
meg is nyertük, az öreg Csepel eladásából befolyt összegből és az egyesület tagjai, valamint támogatóink adományaiból sikerült összerakni a teljes
összeget és megvásárolni a szert.
2008 év elején miután minden hivatalos papír elkészült azonnal kötelékünkbe állítható volt. Nagyon jó műszaki állapotban új terepes gumikkal,
friss műszaki vizsgával, 3 darab légzőkészülékkel és tűzoltáshoz felszerelt málhatérrel kaptuk meg.
Ebben az évben együttműködési megállapodást kötöttünk a Ráckeve
városi tűzoltósággal a közös tűz és műszaki mentésekre Dömsöd közigazgatási területén, amit addig is együtt végeztünk. Valamint kiegészült a segítségnyújtással, így ha más településen kell, akkor megyünk és segítünk
felszámolni a károkat. Egyesületünk szoros együttműködésben dolgozik
a ráckevei tűzoltókkal. Az évek alatt nagyon jó munkakapcsoltat és barátság alakult ki a két tűzoltóság között, melyet Vásárhelyi Zoltán tűzoltó őrnagy vezet.
2008-as év óta minden évben legalább egy tűzoltási bemutatót tartunk
az óvodásoknak és az iskolásoknak oktatási céllal a ráckevei tűzoltókkal
vagy nélkülük, ha éppen máshol dolgoznak. A bemutató előtt Gábor Tamás a tűzoltóságunk tagja ismerteti a gyerekekkel, ha tűz van, akkor milyen számon és hogyan kell telefonon segítséget kérni. Szóban bemutatja
munkánkat és válaszol a gyerekek kérdéseire.
2010-ben ezt a gépjárművünket még komolyabban felszereltük új
megkülönböztető hang- és fényjelzésekkel, kiegészítő fényekkel, aggregátorral, egy Honda Zagy szivattyúval, motoros láncfűrésszel, kombinált
sugárcsővel és GPS-navigációval, így ezekkel már közelebb jutottunk a
mai kornak is megfelelő elvárásokhoz.
Nagyon jó a terepjáró képessége, amit az elmúlt évek alatt többször is
bizonyított némely káreset megközelítése (erdő, szántó, rossz minőségű
földes út) során.
Ebben az évben a ráckevei rendőrkapitánysággal is együttműködési
megállapítást kötöttünk egymás segítésére. Igazán ez csak formalitás,
mert nagyon jó a munkakapcsolatunk velük is. Itt ki is emelném a dömsödi rendőreinket is, akik akár szabadidejükben is és szolgálatban is kísérnek és segítenek a káreseteknél. (Novemberben a Dunavecsei úton a kútba esett féri kimentésénél nélkülözhetetlen volt a segítségük.)
2010-ben a weblapunknak köszönhetően Vaszi Miklós csomafalvi Önkéntes Tűzoltó Alakulat parancsnoka (Erdély, Románia) e-mailban kere-
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sett fel minket, hogy szeretne baráti kapcsolatot kialakítani velünk. 2010es év júniusában meghívást kaptunk egy néhány napos látogatásra XI.
Csomafalvi Napokra. A hely gyönyörű, az emberek pedig nagyon kedvesek voltak és a községben szinte mindenki magyar volt, könnyű volt a
kommunikáció. Augusztusban mi hívtuk meg magunkhoz őket és ez a
vendéglátás és találkozó is nagyon jól sikerült. Októberben Dömsöd testvérvárosába Knüllwaldba voltunk hivatalosak szintén egy pár napos vendéglátás és kapcsolatápolás keretén belül.
2011-ben mindkét tűzoltóság tagjai egy időben voltak Dömsödön, így
megismerhették egymást. A látogatás során a csomafalviaktól kaptunk
egy nagyon szép ajándékot, egy székelykaput, melyre nagyon büszkék
vagyunk, és bárki bármikor megnézheti, mert a művelődési ház előtt lett
felállítva.
2011-ben is pályáztunk a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiirt pályázaton működési és fejlesztési összegre, mert az IFÁban már 33 évesek a légzőkészülékek és 20 év a kihordási idejük, ami már
eléggé régen lejárt. A megnyert összegek a kiadási tételeket sajnos nem
fedezték, ezért tavaly is komoly támogatásra volt szükségünk a működésre és a fejlesztésre. Szerencsénkre néhány dömsödi lakos és vállalkozó segítő kezet nyújtott nekünk ezekhez a dolgokhoz, így a működésünk sem
került veszélybe a tavalyi évben, és sikerült 2 új légzőkészüléket is megvásárolnunk. Sajnos nagy szükség van a támogatásra mind a lakosság
mind pedig a vállalkozók részéről, mert az államtól csak évi egy pályázaton kaphatunk pénzt (ha kapunk), ami csak töredéke költségeinknek. A
túlterhelt önkormányzati költségvetésből a legjobb szándékkal sem jut
pénz egyesületünk támogatására már több éve, ezért nincs is fix évi keretünk, csak amit adományként kapunk. Ennek ellenére ebben és az előző
évben próbáltuk fejleszteni az eszközeinket és a bevethető állományt. Az
állományból még újabb 5 fő volt vizsgázni, hogy a dömsödi lakosságot
szakszerűbben tudjuk védeni a bekövetkezett tüzektől, természeti károktól vagy menteni a balesetekből.
Napjainkban:
Jelenleg egyesületünk tagsága 21 fő, ami eléggé sokrétű, mert a rendőrtől a hivatásos tűzoltóig a mezőgazdásztól a villanyszerelőig sokféle szakmabeli ember alakítja. 2 szerrel rendelkezünk, melyből most csak az IFA
vonul, mert az Opel felújítás alatt áll. A 21 főben vannak „pártoló tagok”,
akik anyagilag vagy tudásukkal, esetleg munkájukkal segítik a munkánkat. 11-en tűzoltó tanfolyamon vettünk részt, hogy a káreseteket gyorsabban és szakszerűbben fel tudjuk számolni minden esetben. A nap 24 órájában a hét minden napján készenlétben vagyunk a ráckevei tűzoltóság riasztására vagy a dömsödi lakosok bejelentésére. Mint ahogy azt már említettem, fix és állandó anyagi támogatásban nem részesülünk sem a Magyar államtól sem a polgármesteri hivataltól, de próbálunk „életben maradni” és segíteni azokat, akiknek a munkánkra szüksége van.
Összegezve a dolgokat az egyesület 1933 óta nagy utat tett meg a mai
napig és remélem, hogy ez még legalább ennyi ideig működni is fog akármennyire is nehéz, mert szükség van ránk.

Bemutató sportcsarnok 2011-ben

„A tűzoltók oda rohannak, ahonnan más emberek menekülnek.”
(M.Gy.)
Pongrácz József titkár
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50 év: Dömsöd és Fûr testvértelepülési kapcsolata
Ha Fűr település nevét hallom emlegetni, gyermekkorom kedves emlékei villannak fel: amikor a baráti családokkal együtt szilvesztereztünk a
Tátrában vagy a Balatonon, amikor vártuk Őket nyáron, mert a „Lovasnapokra” érkezve biztosan nálunk töltöttek néhány napot. Ezek az alkalmak mindig hangulatosak voltak. A 80-as években olyan baráti csoportok
alakultak ki, hogy a felnőttek is jól érezték magukat egymás társaságában,
mi gyerekek meg leveleztünk, és ha találkoztunk, igazi kalandokban lehetett részünk.
De hogyan is indult el Dömsöd és Fűr kapcsolata, és hol tart ma?
Az 1989-ben megjelent „Negyven éves a Dömsödi Dózsa” c. kiadványban Danczi Vilmos, a fűri tsz közgazdásza és Túri Lajos, a dömsödi
tsz nyugalmazott gazdasági igazgatója hasonlóan emlékezik vissza. 1962ben a fűriek a CSEDOK (csehszlovák utazási iroda) kirándulás programja kapcsán érkeztek Dömsödre látogatóba, hogy bepillantást kapjanak az
itteni termelőszövetkezet működésébe, felépítésébe. A dömsödi tsz-nek
pedig központi utasításra kellett azt a csehszlovák társaságot vendégül látni, akiknek az IBUSZ szervezte le a tsz látogatást.
A dömsödiek az előírásoknak megfelelően várták a cseheket, viszont
meglepődve tapasztalták, hogy az érkező vendégek magyarul beszélnek,
tolmácsra nincs szükség. A tervezett protokoll pillanatok alatt felborult, s
az érkezők igazi magyaros vendéglátásban részesültek. A látogatást a
dömsödiek 1963-ban viszonozták, s a kinti fogadtatás is ugyanolyan meleg, baráti hangulatban telt mint a dömsödi. A két település termelőszövetkezetei közt egy jól működő szakmai és kulturális együttműködés indult
útjára.
A következő felvételt Sáfrán József bocsátotta rendelkezésünkre. Ez a
felvétel a fűriek első magyarországi látogatásakor készült. Zalezsák Ferenc volt a csoport vezetője, Papp József fogadta a delegációt. Később
Mankoveczki István és Sáfrán József vezetésével a két település továbbra
is fenntartotta és ápolta a barátságot.

A képen Sáfrán József, Mankoveczki István, Papp József,
Zalezsák Ferenc

A kapcsolatok ápolása, megtartása az üzemlátogatások mellett baráti
sportmérkőzéseken és egy-egy kirándulás alkalmával egyre mélyült.

A fűri és a dömsödi öregfiúk a futballmeccsre felsorakozva

Fűriek vendégeként az Alacsony-Tátrában

A 90-es években, a privatizáció folytán a tsz-ek már egyre kevésbé tudták fenntartani a köteléket, egyre gyorsabb ütemben változott a világ körülöttünk, ám az igény a már kialakult jó kapcsolat megtartására mindkét
fél részéről megvolt. Ekkorra már nemcsak kollektíven látogatta egymást
a két település tsz tagsága, hanem személyes, családi, baráti kapcsolatok
szövődtek a lakosok közt is.
A tsz-ek szerepét, mely a protokolláris kapcsolatokat illeti, az önkormányzatok vállalták át. 1998-ban Fűr és Dömsöd testvértelepülési megállapodást kötött. Ezt a szerződést Fűrben írta alá Kudar Zsigmondné és
Petrik Imre, a két település polgármestere.
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A baráti látogatásokat közös múltunk, kultúránk és a jó hangulat fűzte és fűzi egyre szorosabbá.
Ezt az erős kötődést, barátságot az elődöktől átvéve, mintegy hagyományt Bencze István, Jávorka Flórián és Zachar Stepanka polgármesterek ápolják és gondozzák tovább.

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.
A 2008-2009. évi adó 1%-ának felajánlásából 24 654 Ft, ill. 67 400 Ft bevételünk
származott. A 2010. évi adó 1%-ának felajánlásából 45 700 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

Sulipersely
1%
Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT
ajánlja a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Viszontlátásra a legközelebbi és elkövetkezendő további Dömsödi Napokon!

-V.I.-

Adószám: 18679212-1-13

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: zárva, Kedd: 10-18, Szerda: 8-16, Csütörtök: 8-14,
Péntek: 11-17, Szombat: 8-12
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Keresztyén élet

NYITOTT AJTÓ
Textus: Jelenések 3:7-13

A Jelenések könyvében található hét levél közül az utolsó három
„hőfok” differenciát mutat, a szárdiszi hideg, a filadelfiai meleg, a
laodiceai langyos. (Akkoriban a meleg még egyértelműen pozitív jelző volt, ugyanúgy, mint akár csak 50 éve, amikor pl. egy rokoni levél
záradéka így szólt: „meleg szeretettel”, s aztán jött az aláírás. Manapság bizony meg kell gondolnunk, hogy mikor használjuk ezt a szót.)
Filadelfiában sem volt minden rendben, a levélben azonban az Úr
egyetlen hiányosságot sem említ. Vajon miért? A város neve testvérszeretetet jelent. Úgy gondolom, hogy nemcsak városnév ez, hanem a
keresztyén közösség legfontosabb jellemvonása is ezen a helyen.
Szeretik egymást a testvérek. Nem hagyták el az első szeretetet, mint
például Efézusban – vagy éppen megújult a szeretetük – ha netán
mégis baj volt vele. Filadelfia – szemben a hideg Szárdisszal – a meleg gyülekezetek megtestesítője.
A megújulás felé számtalan út kínálkozik. Ezek között azonban
van egy kiváltképp célravezető: megújulás a szeretetben! Vissza az
első szeretethez! Vannak Filadelfiában is hiányosságok, bűnök, de az
Úr ezekről nem beszél, mert szeretet van a szívükben, és a szeretet
melegében elveszítik a jelentőségüket ezek a motívumok. „A szeretet
sok vétket elfedez” (1Pt 4:8). Ha viszont nincs bennünk szeretet, hiábavaló minden. A megújulás esetenként szinte kizárólagos megnyilvánulásainak tekintett jelenségek is: az angyalok nyelve, a prófétálás,
a titkok ismerete, a teljes hit, a jótékonykodás, a nyelveken szólás. Ha
szeretet nincs bennem, semmi vagyok. (Vö. 1Kor 13).
Nyitott ajtó: megújulás a szeretetben. Ezt az ajtót senki sem zárhatja be. Sok-sok keserű csalódástól kímélhetnénk meg magunkat azzal,
ha az Úr által biztosított utakat járnánk, s nem keresnénk azokat az eldugott ösvényeket, amelyekről ugyan úgy hírlik, hogy jófelé visznek,
de amelyeket még senki sem járt végig, vagy ha mégis, akkor kiderült, hogy elvesznek a sűrűben, csak visszafelé lehet kijutni róluk,
„zsákutcák”. Vegyük sorra, hogy miféle nyitott ajtókat ajánl a
filadelfiai üzenetben az Úr!
Az Ige megtartása. A gazdag ifjú úgy hitte, úgy tudta, biztos volt
benne, hogy gyermekségétől fogva minden parancsolatot megtartott,
szóval hogy nincs semmi bűn benne. Vajon nem esünk sokszor az ő
hibájába? Azt hisszük, hogy megtartjuk az Igét. Elhitetjük magunkkal – könnyű, hisz mások is mondák ezt rólunk. De mit mond az Úr?
Azt, amit a filadelfiaiaknak: „…bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet”, vagy azt, amit a gazdag ifjúnak: kijózanító,
megdöbbentő, leleplező leckét. Csak úgy találomra kiemelve egyet a
sok parancs közül, nézzük: ezzel hogy állsz? S a gazdag ifjú szomorúan kullog el. Erre nem számított. Az Úr a lényegre tapintott. A mi
megújulásunknak is akadálya lehet a gazdagság, az elméletieskedő
keresztyénség, a lezserség vagy épp a törvényeskedés, a közömbösség, az érdektelenség! Néha mi is csak úgy akarunk megújulni, mint
ez a fiatalember, helyeseltetni akarjuk véleményünket, életvitelünket
az Úrral: Ugye milyen jól csinálom!? – S ha Jézus valamit nem helyesel, ha változtatást javasol, máris elszáll a követési vágy, a megújulási szándék. Változni nem, anélkül üdvözülni! Változzon az Úr!
Változtasson normákat! Alkalmazkodjék Ő! Ha vágyunk a megújulásra, készüljünk föl arra, hogy első őszinte fohászunk után az Úr a
lényegre tapint. Változz meg ebben! – S amiben változtatást javasol,
abban kell is változnunk, ha a megigazulás új örömét el akarjuk nyerni. Tartsd meg az Igét! Újulj meg ebben! Nyitott kapu.

XXII. évfolyam 4. szám

Ne tagadd meg az én nevemet! Filadelfiában e tekintetben minden
rendben volt. És Budapesten vagy épp Dömsödön, nálad vagy nálam? Mindig megvalljuk Őt, amikor bizonyságtételre indít? Sohasem
tagadjuk meg szóval vagy cselekedettel, meg azzal, hogy nagyon is
hallgatunk vagy semmit sem teszünk? Megújulás a bizonyságtételben. Nyitott. Kapu.
Őrizd meg, amid van! Ragaszkodj ahhoz, amit már birtokolsz! Az
egyre újabb értékek utáni vágy és törekvés gyakran feledteti a becsületesen kereső hívővel is, hogy miközben több és több értéket igyekszik megszerezni, vigyáznia kell a már meglevő kincsekre. Egy képpel élve: Olyan nagy lelkesedéssel keresünk egy leejtett pénzdarabot,
úgy belefeledkezünk a keresésbe, hogy nem vesszük észre, amikor a
pénztárcánkat kilopják a zsebünkből. Ha mindig nyerünk ugyan valamit, de a meglevő értékeinkből többet veszítünk, gyakorlatilag szegényebbek leszünk. Konkrétan: annyira leköt bennünket például a prófétálás vagy a gyógyítás kérdése, hogy közben elveszítjük az első
szeretetet, az élő reménységet. A sátán egyik legeredményesebb hadviselési módja alapos hívők között az, amikor úgy rabolja el komoly
értékeinket, hogy közben engedi a kevésbé értékes dolgokat megtalálni. S amíg az üveggolyóknak örülünk, elveszi aranykincseinket.
Miért engedjük? Talán azért – mint annak idején a bennszülöttek sokfelé –, mert az értéktelen csecsebecse újdonság, régi kincseink pedig
már megszokottak, megkopott a fényük.
Nem azt mondja az Úr, hogy ne keressünk, nem azt, hogy ne törekedjünk többre, de azt igen, hogy közben vigyázzunk arra, amink
már van, és ne legyünk olyan szolgák, hogy a „szerzés mámorában”
megfeledkezünk az értékek őrzéséről és kamatoztatásáról. De sok
olyan kincsünk van, amiről már megfeledkeztünk, és már nem kamatoztatjuk őket! Családi áhítat, rendszeres alapos bibliatanulmányozás, imádkozás, olvasás (építő, buzdító lelki táplálékokra gondolok
itt), gyermeknevelés (imára, énekre tanítás, bibliai történetek elmesélése stb.), a testvéri közösség ápolása (látogatás), aktív bibliaköri
munka, bizonyságtétel, szeretetszolgálat – és sorolhatnám. Nem biztos, hogy nyerünk azzal, hogy egy-egy új kegyességi formát gyakorolni kezdünk, miközben más, régi – de hasznos – tálentumok kamatoztatásáról megfeledkezünk vagy tudatosan lemondunk. Megújulás
a kincsek őrzésében. Nyitott kapu.
Kevés hatalma van a filadelfiai gyülekezetnek, de a szeretet hatalom nélkül is mindenre képesíti. Íme a győzelmes élet jutalma: Nyitott ajtó. Mindig legalább egy nyitott ajtó. Ma, amikor olyan sok a
zárt ajtó, egyiket-másikat pedig az orrunk előtt csapják be, ez igazi
evangélium. Ne féljünk belépni! „Akinek van füle, hallja meg, mit
mond a Lélek a gyülekezetnek!”
Dr. Almási Mihály
baptista lelkipásztor

SZJA 1%

Kedves Testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek,
kérjük, hogy egyházaink javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:

– Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

– Magyar Katolikus Egyház

– Magyarországi Baptista Egyház
Felajánlásaikat köszönjük!

technikai száma: 0011

technikai száma: 0286
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Nagyheti és húsvéti
alkalmak a dömsödi
egyházközségekben
Dabi Református Egyházközség

Április 06. péntek

09.00
18.30
18.30
09.00
09.00

nagypénteki istentisztelet
bűnbánati alkalom
bűnbánati alkalom
húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

17.00
10.00
17.00

istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet

Április 06. péntek
Április 07. szombat
Április 08. vasárnap
Április 09. hétfő

17.00
17.00
09.00
09.00

nagyheti szertartás
nagyheti szertartás
ünnepi szentmise
ünnepi szentmise

Április 06. péntek

10.00
18.00
10.00
09.00

nagypénteki istentisztelet
passiós istentisztelet
ünnepi istentisztelet
ünnepi istentisztelet

Április 07. szombat
Április 08. vasárnap
Április 09. hétfő
Április 06. péntek
Április 08. vasárnap

Baptista Gyülekezet

Római Katolikus Gyülekezet

Dömsödi Református Gyülekezet

Április 08. vasárnap
Április 09. hétfő
Betegúrvacsoraosztás

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett édesanyám,

BÖDŐ JÓZSEFNÉ MARCSIKA

temetésén végső búcsút vettek és sírjára koszorút helyeztek el.
Gyászoló család

ELÉ RHETÕSÉGEK

Dömsödi Református Egyház
2344 Dömsöd, Petőfi tér 11. 06-24-533-150
Hivatali nyitvatartás: hétfő és csütörtök 9 – 12 óra

Dabi Református Egyház
2344 Dömsöd, Szabadság út 70. 06-24-533-105
Hivatali nyitvatartás: szerda 15 – 17.30 óra, csütörtök 9 – 11 óra
Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság út 83. 06-24-513-031
Hivatali nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek 9 – 11 óra
Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság út 125. 06-24-519-775

Búcsúzunk Balogh
László Tanár Úr
1927 – 2012

Aki ismerte, annak nem kell Őt
bemutatni. Elég, ha csak címszavakat mondok, és rengeteg élmény kötődik máris hozzá:
Tűzoltó szakkör, színjátszás,
sportpályaépítés, csónakház, úttörőhajó, víziúttörő élet, kiskör,
nagykör a Dunán, Pozsony, Visztula…
Aki nem ismerte, annak röviden bemutatnám, a teljesség igénye nélkül.
Dömsödön született 1927. november 17-én. Káplán tanítói diplomával került vissza szülőfalujába,
1946-ban. Első házasságából született fia, ki tornatanárként több ezer
érmet szerzett tanítványaival az Úttörő Olimpiákon is. Második házasságából egy fia, egy leánya született, akikre szintén büszke lehetett.
1966-ig Dömsödön tanított és meghatározó volt a község életében.
1966 – 1991-ig a Kiskunlacházi Általános Iskola igazgatója. Itt továbbvitte a vízi, tűzoltó, úttörő életet, sporteredményeket.
Mindenben maximalista volt. Évente 12-13 autóbusszal vitte tanítványait kirándulni. Igyekezett Magyarország kiemelkedő tájegységeit
bemutatni, megszerettetni.
Nevét fémjelzi a kiskunlacházi Munkácsy Iskola, a közlekedési
park, az uszoda megépítése, a peregi Gárdonyi Iskola létesítése, Vörösmarty iskola második szárnyának megépítése.
Helyt adott Országos Víziúttörő és Vöröskereszt Találkozóknak.
Közösségért végzett munkáját napokig sorolhatnám. A mondás szerint
pótolhatatlan ember nincs, én mégis azt hiszem, sokáig fog hiányozni
kedves, megértő, szeretetteljes, lendületes magatartása, életszeretete.
Közösségért végzett munkáját nemcsak embertársai ismerték el, de kitüntetései is ezt bizonyítják. Ezek közül a legfontosabbak, amire joggal volt büszke:
1971. Oktatásügy Kiváló Dolgozója
1976. Gyermekekért Érdemérem
1978. Haza Szolgálatáért Érdemérem Arany fokozata
1985. Kiskunlacháza Díszpolgára
2011. Vasdiplomás pedagógus
Nagyon szerette Dömsödöt, a régi barátait, az embereket. Elsők között olvasta mindig a Dömsödi Hírnököt. Figyelemmel kísérte a fejlődést, a sikereket, a hallottakat.
Úgy érezte, hogy itt – Dömsödön – szeretne megpihenni, de végül
úgy határozott, hogy Kiskunlacháza legyen a nyughelye, hogy szerettei, családja könnyebben fel tudják keresni.
Végső búcsút 2012. március 20-án vettünk a TANÁR ÚRTÓL!
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a megjelenteknek, a DÖMSÖDI
EMBEREKNEK, akik utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot hoztak.
Köszönet azoknak is, akik lélekben vele voltak és egy hálaimát elmondtak.
Bízom abban, hogy lesz, aki továbbviszi életszeretetét, emberséges
megértő magatartását, közösségért élő életigenlését, tenni akarását,
jobbítását.
A család nevében:
Gáspár Lászlóné
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VESZETTSÉG ELLENI
EBOLTÁS

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb
oltása kötelezõ!
Az ebek 2012. évi kötelező veszettség elleni oltását az alábbi
napokon tartjuk:
– Rendes oltások:
2012. április 14. (szombat)
2012. április 18. (szerda)
2012. április 20. (péntek)
2012. április 25. (szerda)

09 órától
15 órától
15 órától
15 órától

12 óráig
18 óráig
18 óráig
18 óráig

– Pótoltás:
2012. május 5. (szombat) 09 órától 12 óráig
Az oltás helye:
2012. április 14., május 5. Dömsöd, Petőfi tér 6.
(polgármesteri hivatal udvara)
2012. április 18. Dunavecsei úton a Kanól italbolttal szemben
2012. április 20. Rákóczi úton a malom előtti szabad téren
2012. április 25. Széchenyi út – Esze T. út sarkon az új parkolóban
Az oltás díja: 4.000 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is!
Kisállat egészségügyi könyv: 500 Ft (a régi oltási igazolvány helyett
kötelező)
Háznál történő oltás esetén kiszállási és adminisztrációs díjat számítok fel!
A féreghajtó akció csak április, május

hónapokban érvényes!

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

2012-es lomtalanítás Dömsöd:

2012. 05. 21. hétfő
05. 22. kedd

lomtalanítás + zöld = üdülő, tókert
lomtalanítás + zöld = Dabi sziget, Felső sziget,
Neptun út

Nyári, valamint őszi zöld hulladék gyűjtés időpontja:
2012. 07. 12. csütörtök zöldjárat = lakossági
07. 13. péntek zöldjárat = lakossági
11. 08. csütörtök zöldjárat = lakossági
11. 09. péntek zöldjárat = lakossági
2012. 07. 18 szerda
zöldjárat = üdülő
10. 24. szerda zöldjárat = üdülő
Somlyó-sziget:
2012. 05. 15.
zöld + lomtalanítás
07. 26.
zöldjárat
11. 15
zöldjárat
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Montenegróban versenyeztünk
2012. március 9-10-11-én
Montenegróban, Rozaje városában a Zlatna Pahulja Nemzetközi
Énekversenyen vettünk részt.
Liptai Melitta 14 ország 20 versenyzője közül az V. helyezést érte el. Ez az eredmény azért is
nagy öröm számunkra mert 19
éve, hogy megrendezik ezt a fesztivált, és természetesen többször
is részt vettek magyar versenyzők
rajta, de Mi voltunk az elsők, akik
helyezést is értünk el. Az öröm, a
boldogság és a sikerélmény leírhatatlan érzés volt.
Csikós Lászlóné

FOGYASZTÁS, MÉREGTELENÍTÉS, HATÉKONY
IMMUNRENDSZER ERÕSÍTÉS, BÕRFESZESÍTÉS,
ALAKFORMÁLÁS
Fekvõ Napsugár infraszauna – BEJELENTKEZÉS: 06-30-257-1170

A testedzés a legjobb módszer arra, hogy egészségesek maradjunk. De hogyan dolgozhat ki egy elfoglalt ember hatékony edzéstervet? A fekvő infraszauna
megoldja ezt a problémát anélkül, hogy megerőltető
gyakorlatokkal terhelne minket. Méghozzá kényelmesen, jóleső relaxációs szünetet kínálva, túlzsúfolt napi
elfoglaltságaink között! Ez az új évezred legjobb
egészségvédő megoldása. Csökkenti a bennünk felhalmozódott feszültséget, sikeres a fogyasztás, fogyókúra megtartásában. Alakformálás, zsírégetés sikeresebb a fekvő infraszauna kúraszerű használatával.
A bőrfiatalítás mestere.
A kezelés során az infrasugarak (a láthatatlan
hasznos fény tartományában, 2-25 mikrométeres
hullámhosszon, mint az újszülött osztályok inkubátora) mélyen, kb. 4 cm-re behatolnak a bőr alá,
ahol a fény átalakul hőenergiává és a szervezetet
felmelegítve hozza létre a méregtelenítő, sejtregeneráló hatást.
30 perces használata 900 kalória veszteséget jelent, melyből folyadékkal csak max. 200-at vesz viszsza a szervezet, ez 15 km-es futótréningnek felel
meg. Tartós használata az alakot átformálja, ideálissá
teszi, a zsírcsoportokat fellazítja, az izomzatot a nyirokfolyadék intenzív keringetésével „átrendezi”. Ezen
okból fogyókúra szempontjából kiváló.
A szervezetet nem terheli, hiszen a fény akadálytalanul, külső nyomás hatás nélkül jut be a szervezetbe,
az átalakult hő pedig belülről kifelé gyakorol nyomást,
erősíti az érrendszert, edzi az immunrendszert.
Nagyon látványos hatása van a bőrre. Egy kúra
alatt (10-15 alkalom) a bőr 5-10 évet fiatalodik. Mind-

ez pórustisztító és sejtregeneráló hatásának köszönhető. A fekvő infraszauna használata nagyon kellemes
érzés, az izzadás mennyisége kb. háromszorosa a hagyományos szaunáénak, 20-60-szoros méregtelenítő
potenciállal rendelkezik és 3-7-szer nagyobb mennyiségű nem vízjellegű összetevő található a kiizzadt verejtékben. A kényelmes fekvő pozíció miatt az izmok
ellazult állapotában sokkal könnyeben tud távozni a
méreganyag.

A fekvő infraszauna hatása:
A leghatékonyabb méregtelenítés, immunerősítés.
Javítja a vérkeringést, megszabadít a súlyfeleslegtől és
a stressztől. A rendkívül hatékony kalóriaégetés mellett egyúttal elvégzi a keletkező bomlástermékek eltávolítását, a szervezet méregtelenítését, salak-mentesítését is. Az izomzat átrendezésével ideálisan átformálja az alakot. A méregtelenítéssel aktivizálja az immun-

rendszert, növeli védekező, öngyógyító erőinket. Más
módszerekkel nem eltávolítható méreganyagok (nehézfémek) kiürítését is lehetővé teszi. Az öregedési folyamatot hosszú távon lassítja. Használata az alacsonyabb hőmérséklet miatt (40-50 C°) sokkal kellemesebb közérzetet, az izomszövetek ellazítása által teljes
relaxációt biztosít. A bőr mélytisztítása által azt rendkívül gyorsan megfiatalítja, a cellulitiszt megszünteti.
A sportban bemelegítésre, sérülések gyógyulásának
meggyorsítására kiválóan alkalmazható. A fáradékonyságot megszünteti, a fizikai és szellemi teljesítőképességet javítja.
Hogyan hat a fekvő infraszauna?
30 perces használata 600-800 kalória veszteséget
jelent, amelyből folyadékkal csak maximum 200
kalóriát vesz vissza a szervezet és ez 10 km-es futásnak felel meg. Tartós használata az alakot átformálja, a zsírcsoportokat fellazítja, az izomzatot a nyirokfolyadék intenzív keringetésével „átrendezi”. Fogyókúra szempotjából kiváló! Látványos hatása van
a bőrre is! Egy kúra alatt (10-15 alkalom) a bőr 5-10
évet fiatalodik. Mindez pórustisztító és sejtregeneráló hatásainak köszönhető. A fekvő infraszauna használata kellemes érzés, az izzadás mennyisége kb.
háromszorosa a hagyományos szaunáénak, 20-60szoros méregtelenítő potenciállal rendelkezik és 3-7szer nagyobb mennyiségű nem vízjellegű összetevő
található a kiizzadt verejtékben. A kényelmes fekvő
pozíció miatt az izmok ellazult állapotában sokkal
könnyeben tud távozni a méreganyag.
Próbálja ki ezt a hatékony, látványos módszert!
Szeretettel várjuk. 06-30-257-1170
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Mezõgazdasági hírek

Emlékezés

Tavaszi feladatok a szántóföldön és a
kiskertben

2012 márciusában, hirtelen és fiatalon
elhunyt kolleganőnkre,
Kiss Imréné Schaller Editre

Amikor e sorokat írom – március utolsó napjaiban – már nagyon kritikussá
váltak az idei esztendő terméskilátásai, főként az őszi kalászos gabonák idei hozamai nagyon bizonytalanná válnak, ha nem jön rövidesen kiadós áztató eső. A
tavaszi vetésű gabonák, az árpa, zab kelése, fejlődése is nagyon nehezen indul,
mert a termőréteg alsóbb rétegeiből is hiányzik téli csapadék. Ha megjön a hónapok óta hiányzó kiadós eső, akkor még a kapásnövények, a kukorica, a napraforgó jó terméssel fizethetnek, persze csak akkor, ha folyamatosan lesz eső a
tenyészidőszak alatt.
Április hónapban kell elvetnünk először a napraforgót, majd a kukoricát, mivel
a kukorica melegigényesebb növény, és csak akkor kell vetnünk, ha a talaj hőmérséklete elérte a plusz 10-12 fokot. A mezőgazdasági termeléshez felhasznált
ipari eredetű anyagok, a műtrágyák, növényvédőszerek és a vetőmagok árai folyamatosan emelkednek, de a korszerű termelés ezen anyagok nélkül nem lehetséges. A gépek, traktorok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagok, a gázolaj ára
egy év alatt több mint tíz százalékkal emelkedett, és ez a folyamat sajnos tovább
folytatódik és már lassan elviselhetetlenné válik. A megemelkedett termelési költségek hatását már a boltokban, piacon is tapasztalhatjuk. Jelentősen emelkednek
a hús árak, a tojás, és sajnos ha az idei év továbbra is aszályos lesz még sokkal nagyobb fogyasztói áremelkedések várhatók a zöldség és gyümölcs áruknál is.
A kiskertben is akad tennivaló, a télies február után a március meghozta a jó
időt, a meleget, meghozták a Sándor-József-Benedek névnapok, és így végezhettük a koratavaszi aktuális munkákat. Sajnos az elvetett apró magok, a sárgarépa,
gyökérzöldség a rendkívüli szárazság miatt nem tudnak rendesen kikelni, és ha
lehetőségünk van rá, meg kell kezdeni az öntözést. A hónap közepétől helyükre
vethetjük a melegigényes növényeket, mint a bab, uborka, paprika, paradicsom.
Aki foglalkozik fűtetlen fóliasátor alatti termesztéssel, e hónap végére a saláta,
hónaposretek kikerül, és helyére ültethetjük az előnevelt, pikírozott paprika, paradicsom palántákat. A fólia alatti növényeket folyamatosan, szinte kétnaponként
öntöznünk kell, és ha túl meleg az idő szellőztetnünk is kell, mert a túlmelegedett
környezetben tönkremehetnek a sok munkával és költséggel eddig felnevelt növények.
A gyümölcsfákban és a szőlőben bizony a kemény februári fagyok kisebb-nagyobb kárt okoztak, a rügyek egy jelentős része megfagyott és sajnos nem számíthatunk jó gyümölcstermésre. A metszés és a lemosó permetezés után elérkezik az ideje a talajművelésnek, mert a gyomok is fejlődésnek indulnak. Házi kertben ne alkalmazzunk vegyszeres gyomirtást, a permetezéssel úgyis elég sok vegyi anyagot juttatunk ki a környezetbe. A kemény fagyos napoknak annyi haszna
volt, hogy a gomba- és rovarkártevők egy jelentős részét is elpusztította.
Remélem, hogy amikorra e sorok megjelennek, megjön a várva várt kiadós eső
is. Fontos és időszerű feladat a virágoskert, a pázsit folyamatos gondozása. Az
egynyári virágok magjait, ha eddig nem vetettük el, azt most mielőbb vessük el.
Húsvét előtt egy héttel van virágvasárnap, és ekkor, illetve utána kell vetnünk e
virágmagokat. Ha van rá lehetőségünk és az időjárás úgy kívánja, a pázsitot és a
virágoskertet is öntözzük.
A fentieken túl is még egyre több a munka úgy a szántóföldeken, mint a szőlőben, gyümölcsösben, konyhakertben. A gyakorló kertészkedők már tudják az aktuális időszerű kerti munkákat.
Befejezésül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedőnek, szép
áprilisi időjárást és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Összeállította
Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász

Dömsödön született, itt végezte az általános iskolát, majd az egészségügyi szakközépiskolát befejezve a dömsödi gyógyszertárban helyezkedett el. 18
éves korától a patikában dolgozott, segítette a gyógyszerész munkáját és lelkiismeretesen szolgálta a
betegeket.
Feladatát nagyfokú szakmai igényességgel végezte. Így tette le a gyógyszertári asszisztensképző
vizsgát, majd a szakasszisztensképzőt Sopronban.
Ő volt Dömsödön a gyógyszertár egyik meghatározó egyénisége. Életében az első helyen a család és
a hivatás állt.
Rendkívüli odaadással és felelősséggel végezte
munkáját.
A betegek a gyógyszertárba belépve szinte biztosak lehettek abban, hogy pillanatok alatt ott terem
az ő csendes, megértő kedvességével. Empatikus
készségével fáradhatatlanul mindig azt kereste,
hogy mi a legmegfelelőbb megoldás a betegek számára.
A dömsödi egészségügyben nagy jelentőséggel bírt
mind a munkatársakhoz, mind a kollegákhoz és az orvosokhoz való viszonya. Mindez mintaértékű volt.
Együttműködő, precíz és következetes készségével fontos szerepet töltött be az asszisztensjelöltek
képzésében, betanításában, mert a szakmai szempontokat szem előtt tartotta, és azokat az ő precizitásának megfelelően be is tartatta.
Elmondhatjuk, hogy Dömsöd szolgálatában állt a
lakosság szempontjából, a munkatársak szempontjából is, és ezt a szolgálatot végtelen alázattal és
tisztelettel végezte.
Magánéletében is ugyanazok a készségek jellemezték, melyeket hivatásában természetszerűleg
alkalmazott – szerénység, csendesség, szorgalom,
precizitás, következetesség, alázat, tisztelet, szeretet.
Ezt az útravalót adta leányának, vejének, unokájának, kollegáknak s a szűkebb és tágabb ismerősöknek.
A kollegák nevében:
Dr. Szabó Gáborné gyógyszerész

2012. év április hó
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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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HA BAJ V AN:
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

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

Ál lat or vo si
ügye let

2012. április 7-8.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366
2012. április 9. Húsvét
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2012. április 14-15.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507
2012. április 21-22.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2012. április 28-29.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2012. április 30.-május 1.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!
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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

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Horváth Béla – Nagy Emese
ANNA

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Kovács Kálmánné Makszimilián Klára
62 éves
Bödő Józsefné Madarász Mária
86 éves
Kiss Lajosné Kovács Mária
83 éves
Illés Ágnes
32 éves
Tóth László
60 éves
Necsász István
53 éves

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. Wágner Viktor
Tel.: (24) 434-455
06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 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.: (24) 435-153
20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Megemlékezések március 15-én

Fotó:
Kővári Zoltán,
Komló Csilla,
Fábián Ilona és
Fábián Domokos

