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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

S P O RT B Á L

Jótékonysági bál a dömsödi sportoló gyermekek támogatásáért

Dömsödi Sportközpont – 2013. 04. 13.

PROGRAM:
19.00–20.00 VENDÉGVÁRÁS
20.00–20.30 MEGNYITÓ
Bencze István polgármester – köszöntő
Nagy Zsolt DUSE elnök – évértékelő
Tóth Tímea válogatott kézilabdázó,
az esemény fővédnöke – megnyitó
20.30–
BÁL
élő zene, tombola, svédasztalos vacsora, amatőr darts
verseny
Jegyárak: felnőtt: 1500 Ft, támogatói jegy: 500 Ft,
gyermek: ingyenes (14 év alatt)

A bál kiemelt támogatója:

Burján húsbolt, Kisbojtár vendéglő és panzió Kunszentmiklós, CBA
Dömsöd, Noske Virágkertészet, Dobos ABC, Dömsödi Borászati Kft.,
Faragó Csemegebolt, PRC Precision, Csinos és Társa Bt., Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat
Jegyek és támogatójegyek értékesítése: Faragó Csemegebolt; Papírírószer, Burján húsbolt, OMK, Sportcsarnok.

A K T U Á L I S

Filozófusok mondják, hogy a pozitív gondolkodás átsegíti az embereket a nehézségeken, a bajokon. Én is egyetértek ezzel a megállapítással,
de számunkra még ennél is fontosabb a közös sikerélmények folyamatos
jelenléte munkánk során. Ennek a megállapításnak egy meghatározó szelete napjainkban az önkormányzatok adósságkonszolidációja, amely
Dömsöd számára egyértelmű sikert jelent.
Február 27-én a Belügyminisztériumban én is aláírtam azt a megállapodást, amelyet a Magyar Állam és Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
kötött az adósságállományunk és vonzatainak részbeni átvállalásáról. Az
erre felhatalmazást kapó állami szerv Dömsöd számára előzetesen 60 százalékos adósság-átvállalást irányzott elő. A Belügyminisztérium, a
Nemzetgazdasági Minisztérium és az Államkincstár munkatársaival lefolytatott személyes tárgyalás során – a jegyző úrral együtt – azzal érveltünk, hogy annak ellenére, hogy földrajzilag nem tartozunk a hátrányos
helyzetű kistérségek közé, azért teljes joggal kérjük a döntéshozókat a maximális, számunkra méltányos, 70 százalékos konszolidáció megítélésére.

Folytatás a következő oldalon.

Grafika: Sánta István

MEGHÍVÓ
az 1848-49-es magyar forradalom és
szabadságharc évfordulójának
ünnepi megemlékezésére.

2013. má rci u s 15.
10,00 órakor Ünnepi mûsor a Mûvelõdési Házban
Megemlékezést tart: Pánczél Károly országgyûlési képviselõ

Ünnepi mûsor:
Ju és Zsu Társulat, Iringó Színjátszó Kör, Dömsödi Fiatalok
elõadásában
Koszorúzás a Petõfi Emlékhelyeken:
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ, Petõfi-ház,
Petõfi tér, Petõfi-fa, Petõfi Emlékmúzeum
Az emlékhelyeken közremûködnek:
a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei
Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
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Folytatás az előző oldalról.

Így is történt, ezért a megállapodásba már ez az összeg, azaz 101.215.832
forint került. A költségvetésünk bevételi oldalán emiatt nem számolhatunk
nagyobb összeggel, de a következő években a tervezett bevételeink teljesülése esetén mégis több elkölthető pénz fog a rendelkezésünkre állni, mert
nem kell ezt a százmilliós összeget és kamatait kifizetnünk. Köszönöm
szépen a jegyzőnknek és a pénzügyi vezetőnknek, akik a fenti tárgyalásra
összeállították a meggyőző írásos anyagot, és köszönöm szépen Pánczél
Károly képviselő úrnak is, hogy az első pillanattól kezdve bábáskodott a
számunkra nagyon fontos döntések pozitív megítélése érdekében.
Tényleg nagyon fontos állomásnak tartom Dömsöd életében a fenti
megállapodást. Az adósságteher alóli csaknem teljes felmentés lehetőséget nyújt számunkra más, eddig elérhetetlennek tűnő, de szükséges célok
reális tervezésére. Van ilyen cél bőven!

Itt van mindjárt a sokat emlegetett útjaink állapota. Ilyenkor tél végén,
csapadékosabb időszakokban látjuk igazán azt a – túlzás nélküli – katasztrofális helyzetet, amely jó néhány utcánkban előfordul. A kigödrösödött
úttest, a bokáig, tengelyig érő víz, a sár bizony rengeteg bosszúságot okoz
az itt élőknek. Az ilyen utcák minőségének javítását – kiemelt célként –
tervezi a képviselő-testület a 2013-as, 2014-es években. Nagyon reméljük, hogy az előző évi pangás után végre megélénkülnek az ez irányú pályázatok, és ismét jelentős számú közutat tudunk portalanítani. Természetesen egyszerre nem tudjuk majd valamennyi, arra megérett utunkat aszfaltozni, de azt őszig szeretnénk elérni, hogy ne legyen egy sem olyan,
amely csak tisztán földes. Már a legminimálisabb állapotjavítás is komoly
forrást igényel, ezért létrehozunk egy olyan pénzügyi alapot is, amelyhez
kérjük a dömsödi polgárok önkéntes segítségét. Látom magam előtt, hogy
erre néhányan felkapják a fejüket, hogy mit is akarunk, amikor most
emeltük duplájára a kommunális adót, miért nem futja abból? Higgyék el,
hogy ez nem elég. Az adót a kötelező feladataink ellátására használjuk fel,
arra is csak szűkösen elegendő. Mára egyetlenegy olyan kiadásunk sincs,
amelyből a nem kötelező feladatainkat finanszíroznánk. Egyedül a Tűzoltó Egyesületnek juttattunk némi támogatást, talán nem kell megmagya-
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ráznom, hogy miért. Vissza a pénzügyi alaphoz. A térségünkben is nem
egy településen döntöttek úgy a képviselők, hogy az utcák aszfaltozásához kötelezően előírják az ingatlantulajdonosoknak a 30-50 százalékos
hozzájárulását. Van, ahol többéves részletekben is, de kötelezően előírják
a pénzügyi befizetést, és ezt a bizonyos összeget az adott ingatlanra terhelik. Ez nekünk nem jutott eszünkbe, hiszen a dömsödi családok – anyagi
helyzetüknél fogva – közel sem terhelhetők úgy, mint a gazdagabb települések lakói. Ezért aztán csak önkéntes alapon kérnénk hozzájárulást –
mindenkitől erejéhez mérten – ehhez az életminőség-javító feladathoz.
Kérem, ne kunyerálásnak vegyék a kérést, még olyanok támogatását is
várom, akik előtt már jól járható aszfaltút épült. Talán ez az akciónk lesz a
sokat emlegetett összefogás nyilvánvaló példája, amely irányt mutatna a
közös jövőnk alakításához.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr felhívása – a székely zászló
kitűzésére – Dömsödön is értő fülekre talált. Február 11-én, három nappal
a felhívás után már a polgármesteri hivatal zászlótartójában lengett az
égszínkék-arany sávos, nappal és holddal díszített lobogó, ezzel is demonstrálva szolidaritásunkat az erdélyi városokkal, emberekkel!
Az elmúlt héten kétszer is Ráckevén jártam, másodszor a jegyző úrral
együtt. Először az új ráckevei rendőrkapitány, dr. Öveges Kristóf alezredes úr meghívásának tettek eleget a térség polgármesterei. A kötetlen beszélgetésen meghatároztuk a közeljövő közbiztonság-javítását célzó feladatait. Dr. Kereszturi Zita hivatalvezető asszony invitálására a Járási Hivatalban tettünk látogatást, amely során a járási hivatal és az önkormányzatok közös feladataival kapcsolatos teendőket beszéltük meg.
A hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban továbbra sem tudok újabb
információval szolgálni. Annyit mindenesetre mondanom kell, hogy mivel 2013. január elsejétől a lerakó működtetőjének tonnánként 3.000 forint lerakási illetéket kell megfizetnie az államnak, ezért a lakossági beszállítás után is (200 kg-ig lehetett díjmentesen) fizetni kell 600 forintot.
Maga a lerakás továbbra is díjmentes, de az államnak fizetendő lerakási
adó a beszállítókat terheli!
Már az előbb említettem a Tűzoltó Egyesület támogatását. A múlt héten
részt vettem az éves közgyűlésükön, ahol megköszöntem az elmúlt évi áldozatos munkájukat, és kértem, hogy továbbra is ilyen hatékonysággal vigyázzák álmunkat. Szomorúan vettem tudomásul, hogy finanszírozás híján lehet, megszűnik a ráckevei tűzoltóság. Nagyon sajnálnám, mert sokat
segítettek nekünk is, de anyagilag támogatni nem tudjuk Őket, mert nincs
forrásunk erre a költségvetésünkben.
Február közepén került sor a huszadik Valentin-bálra. A megnyitómban
azt mondtam, hogy a Valentin-bálok dömsödi történelmében egy-egy fejezetet jelentenek a két évtized alatt érintett osztályok, így a mostani VI. b
is. Gratulálok Nekik és osztályfőnöküknek, Tóthné Porvay Zsuzsának a
jeles jubileumon. Amit még a megnyitómban el kellett volna mondanom,
hogy a húsz év mögött mennyi, de mennyi kemény munka van. El kellett
volna mondanom, mennyi, de mennyi közös élmény és siker húzódik
meg, és a sikernél nem csak a fergeteges, megérdemelt vastapsokra gondolok, hanem a rengeteg közös élményre, a színházlátogatásokra, a múzeumokra, a kirándulásokra, az uszodai programokra, vagy csak az egyik
szegényebb tanuló megsegítésére. Mindezek a Valentin-bálok bevételéből valósultak meg, ezért aztán csak azt mondhatom, irány a huszonötödik, a harmincadik bál!
Ismét közös ünneplésre hívom Önöket. Március 15-én emlékezzünk
együtt a forradalom hőseire. Remélem, szép napos, igazi tavaszi idő lesz!
Apropó, március 15. Ezen a napon adja át a köznek Horváth Béla kádármester azokat a padokat, amelyeket kezdeményezésére örökbe fogadtak
dömsödi segítőkész emberek, és amelyeket Ő készített el. Remélem, ezek
a padok hosszú ideig szolgálni fogják a dömsödi és az idelátogató pihenni
vágyókat. Köszönöm szépen ezt a szép gesztust Horváth Bélának és az
örökbefogadóknak!
Ismét kérem azokat a dömsödi polgárokat, akik még nem rendelkeztek
adójuk egy százalékáról, kedvezményezettként jelöljék meg a Dömsödért
Alapítványt. Adószámuk: 18668456-1-13.
Bencze István
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

márc. 20-án szerdán 14–15 óráig

VARSÁNYI ANTAL
alpolgármester úr
tart fogadóórát.

Helye:
Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a

D ÖM S ÖD É RT
ALAPÍTVÁNY
részére.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk
majd, amelyeket az önkormányzat költségvetéséből
nem tud támogatni.

Adószám:
18668456-1-13
Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013. FEBRUÁR

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 20-án ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze
István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső alpolgármester, Balogh
László Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József,
Ispán Ignác, Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor,
Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
17/2013. (II. 20.) 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./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati
rendelet módosítása
4./ Adóbefizetési határidők módosítása
5./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosítása
6./ Idősek nappali ellátásának kérdései
7./ Dezső Lajos AMI gépjárműforgalmi rend kialakítása
8./ Dömsödi 1771, 1769 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése
9./ Egyebek
a./ Önkormányzati adósságkonszolidációban való részvételről döntés
b./ Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás jogutód nélküli megszűnése
c./ A közterület-felügyelet által használt önkormányzati gépjármű cseréje
Zárt ülésen
10./ A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
intézményvezetőjének egyedi ellátási ügyről szóló döntése ellen érkezett panasz
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:
18/2013. (II. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-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:
19/2013. (II. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II. 21.) rendelete
az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2013. február 21. napján.
A rendelet hatályos: 2013. február 21. napjától.
4./ Adóbefizetési határidők 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 5/2013. (II. 21.) rendelete
az építményadóról és magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII. 18.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2013. február 21. napján.
A rendelet hatályos: 2013. február 21. napjától.
5./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

Folytatás a következő oldalon.
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 20.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
6/2007. (III. 29.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2013. február 21. napján.
A rendelet hatályos: 2013. február 21. napjától.
6./ Idősek nappali ellátásának kérdései
A képviselő-testület a napirendi pont keretében döntést nem hozott.
7./ Dezső Lajos AMI gépjárműforgalmi
rend kialakítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
20/2013. (II. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, hogy az önkormányzati tulajdonú, de 2013. január 1-jétől az Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő
2469 hrsz-ú ingatlanon belül kerüljön parkoló kialakításra a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola részére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
8./ Dömsödi 1771, 1769 hrsz-ú ingatlanok
telekhatár-rendezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
21/2013. (II. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Budai Antal Dömsöd, Kunszentmiklósi út 9. telekhatár-rendezése ügyében a következő döntést hozza.
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 1769 hrsz-ú ingatlanból a
GEOTEMPO Földmérő Kft. által készített megosztási vázrajz szerinti 318 m2 nagyságú területrészt eladja Budai Antal részére bruttó 150.000
Ft-os vételárért. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező dömsödi 1874 hrsz-ú
ingatlana területéből a fenti vázrajz szerinti 40
m2-es területrész tulajdonjogát el kívánja cserélni
a Budai Antal dömsödi 1771 hrsz-ú ingatlanából
az önkormányzat által ténylegesen használt, a
megosztási vázrajz szerinti 52 m2-es nagyságú
területrésszel.
A képviselő-testület a fentiek végrehajtása érdekében hozzájárul a telekalakításhoz azzal,
hogy az 1874 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó 40
m2-es nagyságú területrészt forgalomképes ingatlannak nyilvánítja.
A telekhatár-rendezéssel kapcsolatos földmérési és ingatlan-nyilvántartási költségeket Budai
Antal fedezi.
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A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a vonatkozó jognyilatkozatok
megtételére és a szerződések aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: szerződések aláírására
2013. április 30.
9./ Egyebek
a./ Önkormányzati adósságkonszolidációban
való részvételről döntés
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
22/2013. (II. 20.) Kt. számú határozat
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által
történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy
egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy
adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a
Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő,
az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa
a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.
b./ Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás jogutód nélküli megszűnése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
23/2012. (II. 20.) Kt. számú határozat
1. Dömsöd Nagyközség település képviselőtestülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szó-

ló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény
11. § (1) bekezdésében, valamint az Áht. végrehajtására megalkotott, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
14. §-ában a költségvetési szervként működő
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás jogutód nélküli megszűnését
javasolja a Társulás, a mellékletben szereplő
Megszüntető Okiratában foglaltak szerint.
2. Felhatalmazza a település polgármesterét,
hogy a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatát ellátó Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala és a Dömsöd település között
kötendő Megállapodást a 2013. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásával kapcsolatban írja alá.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
c./ A közterület-felügyelet által használt önkormányzati gépjármű cseréje
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
24/2013. (II. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-felügyelet által használt önkormányzati gépjármű cseréjének kérdésében a döntést a következő ülésére napolja el. A
képviselő-testület kéri, hogy az önkormányzat
használt Toyota típusú gépjármű beszerzésére is
kérjen ajánlatot.
Felelős: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
Zárt ülésen hozott határozatok
10./ A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetőjének egyedi ellátási
ügyről szóló döntése ellen érkezett panasz
25/2013. (II. 20.) Kt. számú határozat
Ezt követően a képviselő-testület 2012. február 26-án ismételten összeült, amely rendkívüli
ülésen az alábbi döntés született.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze
István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Lázár József, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
26/2013. (II. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./ A közterület-felügyelet által használt önkormányzati gépjármű cseréje
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Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ A közterület-felügyelet által használt önkormányzati gépjármű cseréje
(Szavazás módja: egyszerű többség,
nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:
27/2013. (II. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Dömsödi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői feladatainak ellátásához 1 db DACIA Duster 1.6
16V LE 4x4 típusú gépjárművet vásárol az
Auto-Motor Trade Kft.-től (székhelye:
6200 Kiskőrös, Izsáki út 13.) bruttó
3.315.000 Ft vételárért, valamint ezen felül
a forgalomba helyezés költségeiért.
A képviselő-testület hozzájárult a jelenleg az Önkormányzat tulajdonában lévő
LADA Niva típusú személygépjármű értékesítésére az Auto-Motor Trade Kft. részére 380.000 Ft-os vételáron.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz,
hogy a gépjármű vásárlásának finanszírozásához hitelt vegyen fel a Merkantil Bank
ZRt.-től az alábbi feltételekkel:
– önerő: 1.000.000 Ft, és ezen felül az
önkormányzat tulajdonát képező LADA
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Niva típusú személygépjármű 380.000 Ftos értéken beszámításra kerül,
– futamidő: 24 hónap.
A képviselő-testület felhatalmazza
Bencze István polgármestert és dr. Bencze
Zoltán jegyzőt, hogy az új gépjármű beszerzése, a hitelszerződés megkötése, valamint a LADA Niva típusú személygépjármű értékesítése érdekében eljárjon, és a
szükséges szerződéseket aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2013.
március 20.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült
jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati
rendeletek a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek
olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon
tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán jegyző

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Járási hivataloknál lehet benyújtani
az állampolgársági kérelmeket

2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani
az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait.
Természetesen továbbra is el lehet indítani az eljárást
minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál, és továbbra is bármely polgármester előtt vagy bármely
külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt.
Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a
törvényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági és a
személyi és lakcím-nyilvántartási eljárások esetében csökkentette a bürokráciát, az adminisztratív terheket. Mindez
része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
keretében tavaly elindított Egyszerűsítési Programnak,
amelynek célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintő hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitöltendő nyomtatvány, a sorban állás, de kiterjedtebb és pontosabb legyen az üggyel kapcsolatos tájékoztatás – azaz minél egyszerűbb ügyintézési folyamat segítse az embereket.
Sajtó Főosztály
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Telefon: +36-1-795-16-76
E-mail: sajto@kim.gov.hu • Web: www.kormany.hu
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Elkészültek örökbefogadott
padjaink

Helyesbítés

A februári számban, a Végső búcsú Tóth István tanár úrtól címmel
megjelent cikkben gépelési hiba történt.

Javítva:
Az 1949-ben végzett, akkori 8. osztályos tanulók így emlékeznek és
búcsúznak Tóth István tanító úrtól, a szeretett osztályfőnöktől.

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.
Információs telefonszám: 06-20-253-2589
e-mail: vassilona@freemail.hu

Horváth Béla kádármester kezdeményezése volt az az összefogás,
mely a köztereinken lévő pihenőpadok felújítását célozta meg. Összesen
23 darab padról van szó: 1 db az egykori Birka csárdánál, 2 db a Petőfifánál, 3 db a hajóállomásnál, 7 db szintén a Duna-parton a komp
irányában, a Petőfi téren 4 db, a Sáfrán saroknál a buszmegállóban 1 db, a
Vasút úti buszmegállónál 1 db és a Kossuth Lajos utcában 4 db. A támogatói összegből beszerzésre kerültek az alapanyagok: padtámlák, ülőkék,
festék, csavarok. Horváth Béla munkálta meg a faszerkezetet, majd míves
motívumokkal díszítette a támlákat. Lelkes önkéntesek vállalkoztak a festésre, és esténként munka után a felszerelésre.

Példaértékű ez az önzetlen lelkesedés, melynek jóvoltából március 15ig Dömsöd lakói és az idelátogatók birtokba vehetik az igényesen díszített
remekműveket. A padok támláin különböző mintázatok pompáznak, így
igazán kellemes lesz megpihenni és üldögélni rajtuk.
Reméljük, hogy az eset példáján még számos ilyen törekvéssel
találkozunk majd településünkön.

Ünnepélyes átadás március 15-én, a Petőfi Emlékmúzeum udvarán, a koszorúzás keretében.
-V.I.-
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KÖZLEMÉNY

A 2013. évi óvodai beiratkozás rendjérõl

Tisztelt Szülők!
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)
bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről,
az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
A 2013/2014. nevelési évre a nagyobb létszámú
gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja
2013. április 15-én, 16-án és 17-én 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
2013/2014. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda
vezetője.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Szükséges iratok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és
lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJkártyája,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel
rendelkezik, a sajátos nevelési igényről szóló
szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
• 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi
pótlék folyósításáról szóló igazolások.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik
2007-2008-2009-ben és 2010. augusztus 31-ig
születtek.
Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek,
akik várhatóan munkába állnak, hogy előfelvételisként előjegyeztessék a 2010. szeptember 1-jét
követően született gyermekeiket. A már óvodába
járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
A hatályos jogszabályok szerint 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 hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyer-
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mekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék
a beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel
nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24.
§ (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz 2013. szeptember 1jétől) napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni. A 2013-2014-es nevelési évben a
2008-ban születetteknek kötelező a részvétele.
Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának
elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 5.000 Ft-tól 150.000 Ftig 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 százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Az óvoda vezetője a szülőt az óvodai felvételi,
átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti június 15-ig.
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a tudomására jutásától számított 15
napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az
óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet
nyújthat be. A gyermek felvételéről másodfokon a
jegyző dönt.
dr. Bencze Zoltán jegyző

XXIII. évfolyam 3. szám

Programok a Kisherceg
Gyerekházban

A 2012-es év vége izgalmasan telt a családok és a mi számunkra
egyaránt. Ez már a második ünnepségsorozat volt a gyerekházunk
életében. Ahogyan előző évben, úgy most is az adventi foglalkozásokkal indult. Koszorúkat készítettünk, majd karácsonyfadíszeket,
közben zenét hallgattunk, beszélgettünk, a kicsik pedig, ha megunták a
kézműveskedést, verseket, mondókákat tanultak. December 6-án
megérkezett a Mikulás a krampuszával, sok-sok csomaggal a puttonyban, amit ezúttal már kevesebb sírás és sok szép vers és ének kísért.
Erre a napra esett a szeptemberben elindított „Gyermekfotó pályázat”
eredményhirdetése is, amin természetesen részt vett a másik két
szervező, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, illetve a Gyermekbarát Egyesület. Az apróságok nagyon örültek, hogy a Fókusz
Takarék támogatásával még egy-egy csomagot kaptak, amelyekben ott
lapultak a dicsőségüket hirdető emléklapok is. December utolsó hetében karácsonyfát állítottunk, majd 21-én megtartottuk a gyerekház
karácsonyát, amikor éneklés és finom sütik kíséretében az apró
ajándékok bontogatásával telt el a délelőtt. A két ünnep között sokat játszottunk, majd szilveszteri trombitákkal búcsúztattuk az óévet.
A 2013. január már sokkal csendesebb volt, a február viszont a
farsangi készülődés, a jelmezek tervezésével, szabással, varrással,
finomabbnál finomabb sütik receptjeinek a cseréjével, február 26-a a
jelmezek bemutatásával, játékkal, tánccal és fánkevéssel telt el.
Az idei tavasz is sok programot ígér, tervezünk húsvéti készülődést,
tojásfestést, locsolkodást, virágültetést, kiskert-tervezést és -gondozást
(aminek a „gyümölcséből” nyáron salátákat és finom ételeket
készítünk majd), piknikeket, vízitúrát, újdonságként csecsemőprogramokat, és persze nem feledkezünk meg a tavaszi ünnepekről sem,
mint például a nőnap, március 15., anyák napja, gyereknap és a
pünkösd.
A programjainkra és a mindennapokra minden 5 év alatti gyermeket
nevelő családot szeretettel várunk továbbra is!
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Adjon Nekünk
legalább
1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületet, Közhasznú Szervezetet adója 1%ával a 2012. évi adóbevalláskor. Nagylelkű felajánlását,
támogatását előre is köszönjük.
Az Egyesület adószáma: 18670062-1-13
Tisztelettel:
Korona Sándor, Egyesület elnöke

A sok kicsi a játszótérre ment!

Egyesületünk 2008-ban kezdte el a helyi üzletek, iskola segítségével
az 1 és 2 Ft-osok gyűjtését a Dabi Játszótér és Pihenőpark pályázati
önrészének biztosításához. Nagyon nagy siker volt a gyűjtés, s az 1 Ftosok szintén azonnal hasznosultak, mert mézes csuporban égetve élik
tovább új életüket. A 2 Ft-osokat pedig február 28-án váltottuk be a
nagy beváltási lázban az MNB kijelölt pénztárában, nem kis
megrökönyödésére a sajtónak és a pénztárosnak. Ezúton szeretnénk
megköszönni a sok-sok aprópénzt, és azokat a felajánlásokat, munkát,
eszközt, anyagot, amivel segítették a játszótér létrehozását. Lassan
lezárul az elszámolásunk is az MVH-val, rendezni tudjuk még az
elmaradásainkat. Mivel még van bőven hely új játékok kihelyezésére,
továbbra is várjuk a pénzbeli felajánlásokat, támogatásokat, hogy még
több játék legyen a gyermekeinknek a dabi játszótéren.
Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület KHSz elnöke

Események a Dömsödi Polgárõrség életében

Az előző hónapban megjelent cikkben a tisztújító közgyűlés határozatának ismertetésekor a gazdasági vezető kimaradt a felsorolásból, ezért elsőként ezt szeretném pótolni. Tehát a 2012. december 05-i tisztújító közgyűlés gazdasági vezetőként RadóPék Anettet választotta.
Néhány szó a működésünkről: szinte mindennap van autós polgárőr szolgálat minimum két fővel a délutáni, esti órákban.
Több alkalommal volt már és tervezzük továbbra is a gyalogos, illetve bevezetjük az éjszakai, hajnali szolgálatokat. A
rendőrséggel együttműködve több összevont akcióban is részt vettünk már, közúti balesetekhez az esetek döntő többségében
hívnak és jelen vagyunk.
Köszönjük a havi üzemelési költségekhez való hozzájárulását minden támogatónknak – köztük Bábel Lászlónak – amely nélkül nem
működhetnénk.
Amennyiben módjukban áll és segítenének, akkor az 51700272-10901115 számú bankszámlaszámra történő befizetéssel tehetik meg azt.
BÁRMILYEN ÉSZREVÉTEL ESETÉN HÍVJA A 70/453-0743-AS SZÁMOT ÉS SEGÍTÜNK!
Klszák Tamás polgárőr parancsnok, Dömsödi Polgárőrség
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„TE GYÉL 3 JÓ DOL GOT”

Az alábbiakban egy szép és tartalmas; szociális kompetenciára építő pályázat eredményéről
fogok pár szóban írni. A pályázat lényege értelmében három jótettet kellett végrehajtani, s ezt
valamilyen ötletes formában bemutatni.
Az egész országot érintő pályázatot 2012
őszén hirdették meg az oktatási intézmények
számára. Ebben a pályázatban vett részt az osztályom (8. a), s ennek folyományaképp büszkén
számolhatok be arról, miszerint a saját korcsoportjában I. helyezést ért el. (A pályázatra közel
6000 pályamunka érkezett.)
A leírásban egyrészt a pályázat megvalósítását, másrészt a gyerekek érzéseit-gondolatait olvashatják, néhány fényképpel dokumentálva az
általunk végrehajtott jótetteket. Méltán lehetünk büszkék rájuk.
S természetesen a szülők támogatása, bizalma
nélkül nem tudtuk volna megvalósítani a pályázat célkitűzéseit. Köszönöm a segítségüket!

Az ő munkáját könnyítettük meg a koncert
előtt, ill. annak végeztével. Segítettünk elrendezni kb. 200 széket és néhány padot.

pár szóban…

„Vasárnap Kecskemétre utaztunk az SOS faluba, ahol gyerekeket láttak el és neveltek föl. A
falu egy nagy területen van, ahol sok ház van,
amikben a gyerekek és nevelőanyjuk lakik. Egy
házban 7-9 gyerek lakik, plusz az anya.
Amikor beértünk, egy ember bevezetett minket egy épületbe, és mondott információkat erről a faluról és a gyermeknevelésről. Azután behoztuk a ruhákkal teli zsákokat, játékokat. Majd
a férfi mondta, hogy bemehetünk megnézni egy
házat. A ház nagyon szép és hangulatos volt, a
gyerekek pedig bent játszottak és tévéztek.”
Perger Benjámin

A pályázat megvalósítása

A hajléktalanszállóra (Budapestre), ill. a
Gyermekfaluba (Kecskemétre) is autókkal vittük a gyerekeket. Nagyrészt a gyermekek szülei
vállalták a fuvaroztatást. Az ő támogatásuk és
felajánlásaik (ruhák, élelmiszerek, cipők, játékok, mesekönyvek stb.) nélkül a pályázat célkitűzéseit nem tudtuk volna megvalósítani.
Az iskolánkban kihirdettük, hogy Gyermekfalut látogatunk, bízva abban, hogy több adományt tudunk így összegyűjteni. Ez az elképzelés valóra is vált. A falu lakóinak szánt tárgyak
egy kis része más osztályok felajánlásaiból
származott.
A felnőttek, akik „sofőrszolgálatot” teljesítettek:
• Tánczos Miklós (Lala nagypapája)
• Fábián Antal és felesége, Ili (Fanni szülei)
• Bangó Bálint
• Baranya Csaba
• Gerenday Éva
A pályázatban részt vevő gyerekek névsora:
Alberczki Márk, Bárány Gábor, Fábián Fanni, Fülöp Zoltán, Gonda Dóra, Perger Benjámin, Péteri Szabolcs, Sáfrán Mihály, Sass Nikolett, Simon Norbert, Tabajdi Lajos, Tóth Tamás.

TEREMRENDEZÉS

2012. december 21. Dömsöd, OMK

„Megleptük Zoli bácsit! ”

A hagyományosan megrendezett Karácsonyi
koncerten Dömsöd apraja-nagyja megjelenik.
Az OMK nagytermében kerül sor erre a hangulatos eseményre. A vendégek székeit a művelődési ház gondnoka rendezi el.

kül nehéz felnőni, és mikor kijönnek, nincs hova menniük. Nagyon sokan voltak, és ez furcsa is, mert nekem nem lenne szívem oda beadni. Jók a körülmények, bár egy kicsit kicsi a
hely. Akik gondozzák őket, egész évben ott
vannak velük, és nem mennek haza, csak nyáron egy hónapra, amikor a gyerekek táborban
vannak, azokkal az emberekkel, akik segítenek nekik feldolgozni azt, ami velük történik.”
Fábián Fanni

„Érdekes volt és tanulságos. Jó volt segíteni
rajtuk. Vittünk nekik játékokat, könyvet meg
sok ruhát. Jó volt, nagyon tetszett.”
Márkus Péter

20 perc alatt elkészültünk!
Zoli bácsi nagyon örült.

ADOMÁNYOZÁS
2013. 01. 12.

SOS Gyermekfalu Kecskemét

„Kecskemétre mentünk az SOS Gyermekfaluba. A faluban nagyon sok gyerek volt. Vittünk nekik ajándékokat, ruhát, játékokat, narancsot stb.
Az SOS falu vezetője nagyon örült, hogy ennyi
sok mindent vittünk a faluban élő gyerekeknek, és
hogy segítjük őket. Én a Gyerekfaluban nagyon
jól éreztem magam az osztálytársaimmal.”
Péteri Szabolcs

„Egész nap arra vártunk, hogy ott legyünk
már a Gyermekfaluban, és nagyon örültünk,
amikor odaértünk. Nagyon sok egyforma ház
volt, amiben 8-9 gyerek lakott és a nevelőanyukájuk. A házak között sétálgattunk, és egy bácsi,
aki ott dolgozott, mesélte nekünk, hogy mikor
hozták létre a Gyermekfalut, és hogy ki találta
ki. A bácsi bevitt minket egy terembe és elmesélte egy pár gyerek történetét, és azt is, hogy
kb. 8 hónapos kortól 18 éves korig vannak ott
gyerekek. Azt is mondta, hogy segítenek a 18 év
felettieknek – azoknak, akik onnan elmennek –
munkát és házat vagy lakást keresni.”
Sass Nikolett
„Nagyon jó volt, a gyerekek nagyon aranyosak voltak. Rossz lehet nekik, mert szülők nél-

„Jó volt, nekem tetszett, mert jó segíteni másokon. Jó hely, mert nem marad gyerek az utcán, mert ők befogadják. A házakban 8 gyerek
elfért az „anyával”. Ruhát, könyvet, mandarint,
játékokat vittünk.”
Fülöp Zoltán

„Jó volt vinni játékokat, ruhákat, csak kár,
hogy nem mi adtuk oda nekik. Jó volt a környezet. Meg mindent elmondott a bácsi nekünk,
hogy mit kell tudnunk az ottani életről.”
Alberczki Márk

„Nagyon rossz lehet nekik ott élni, de legalább mindenük meglehet, még a szeretetük is.”
Sáfrán Mihály

„Voltunk egy házat is megnézni belülről.
Szép volt, rendezett és tisztaság volt. A házak,
amikben élnek a gyerekek nagyon szépek voltak, a házhoz tartozó udvar rendezett volt.”
Simon Norbert

„Szépek, tiszták voltak a házak, a gyerekek
vidámak voltak. Jó helyük van ott, jó érzés volt
egy pillanatra betekinteni az életükbe, ami nemigen tér el a miénktől, bár nem ugyanolyan. Remélem, örültek a játékoknak, mesekönyveknek,
amiket mi vittünk nekik.”
Tabajdi Lajos
„Azt hittem, hogy csak pár ház van, de nem, hanem egy kisebb falu. A házak nem voltak elhanyagolva. Szépek voltak belülről. Azt mondta a vezető, hogy még épül egy ház, ami a szegény családoknak lesz. Mikor 18 évesen el akarnak menni
dolgozni, vagy mikor idősebbek lesznek, akkor
pénzt is kapnak – kiindulási pénzt –, mert az emberek, akik ott dolgoznak, félretettek nekik.”
Gonda Dóra

HAJLÉKTALANSZÁLLÓ
Budapest, Vajdahunyad u. 9.
Ételosztás – 2013. január 3.

„A hajléktalanszálló Budapesten van egy régebbi épületben. Amikor odaértünk, először bevittük a mi magunk által készített szendvicseket, teát, pogácsát és más süteményeket, meg az
összegyűjtött ruhákat. Az épület felső részében
öreg hajléktalanokat láttak el, az alsó részben
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pedig csak esti szálló volt. Pár perc múlva jöttek
be az emberek. A bejáratban kaptak egy szendvicset, mi pedig sorfalat álltunk és úgy osztottuk, amit mi hoztunk. Kb. 35-40 embernek tudtunk örömet okozni.”
Perger Benjámin

„Jól fogadtak minket. Örültek, hogy kaptak
ételt és italt. Máskor is elmehetnénk hozzájuk.
És rendesek is voltak.”
Alberczki Márk

„Sokan aranyosak voltak és elfogadták az ételt
és italt. Volt, aki nem akarta elfogadni, mert azt
mondta, hogy ő nincs rászorulva. Nem gondoltam volna, hogy ők szoktak fürödni. És a körülményekhez képest nagyjából tisztaság volt és fegyelem volt, mert aki alkoholt fogyasztott, az 1
óra múlva mehetett be, addig külön helyen voltak.
Meg volt olyan ember, akiről meg se lehetett
volna mondani, hogy hajléktalan, de én nagyon
sajnáltam őket. Sokszor megköszönték az ételt,
kedvesen. Segítőkészek is voltak páran. Voltak
ijesztő kinézetűek. De attól független aranyosak
voltak.”
Gonda Dóra
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„Kellemesen csalódtam, az elején kicsit féltem,
hogy mi lesz, hogy lesz, de ott kedvesnek látszódtak az emberek. Örültek nekünk, jó érzés volt ez
az egy óra, bár nagyon nem lennék a helyükben.”
Tabajdi Lajos

„Jó volt ételt osztani a hajléktalanoknak. Volt,
aki szívesen fogadta, de volt, aki nem fogadta
el. Mindenki megköszönte az ételt, amit adtunk.
Örültek neki. Jó az a szálló, mert legalább kapnak ételt és tudnak tisztálkodni, meg meleg helyen vannak.”
Fülöp Zoltán

„Én úgy látom, sok ember nem is tudta, hogyan
köszönje meg, és mégis volt olyan, aki a mi segítségünket visszautasította, de valahol megértem.
Amikor bementünk a szállóra, meglepődtem,
mert nem olyan körülmény várt, mint én gondoltam. Én azt gondolom, tanulság volt számunkra.”
Simon Norbert

„Jó érzés volt, hogy segíthettünk ezeken az embereken, de láttuk, hogy milyen körülmények között élnek. A szállóban jó körülményeket biztosítanak nekik; kapnak ételt és tisztálkodási lehetőséget. Mikor odaadtuk nekik, amiket hoztunk, nagyon örültek. A fenti rész az idősebbeknek volt, az
alsó pedig azoknak, akik éjjelre jöttek be. Volt
olyan, aki dolgozott, de nem volt lakása. A szállóban 40 embernek tudtak alvóhelyet biztosítani. Az
idősebbek egész nap ott lehetnek, de a fiatalabbaknak másnap reggel el kellett menniük.”
Sass Nikolett

„Jó volt. Rendesek voltak a hajléktalanok, és
izgalmas is volt. Az ételt elfogadták, ez is jó érzés volt. Tudták, hogy segítünk rajtuk.”
Bárány Gábor

„Én nagyon örülök, hogy ott voltunk és betekinthettünk az ő világukba; hogy ott voltunk és
vittünk nekik ennivalót és kedveskedtünk. Volt,
aki szégyellte a helyzetét, de őket is meg lehet
érteni. Sok fiatal férfi engem kicsit megrémített,
mert házasság vagy munka elvesztése miatt volt
ott. Én a törvényekkel nem értek egyet, mert ha
elválik egy házaspár, nagyjából egyformán kellene elosztani a pénzt, hogy ne jusson ilyen
sorsra a férfi.”
Fábián Fanni

„Jól éreztem magam, hogy tudtam másokon
segíteni. Volt, akinek nem kellett, amit adtunk,
de nem volt baj, mert odaadtuk másoknak, akik
örültek neki. Tetszett, hogy segíthettünk másokon, akik rászorulnak. Bárki eljuthat ide, aki
nem arra használja az eszét, amire kell. De onnan feljönni nagyon nehéz.
Nem kívánom senkinek, hogy odakerüljön.
Örülök, hogy az osztálytársaim közül nincs
odavaló.”
Sáfrán Mihály
Gerenday Éva, a 8. a osztály osztályfőnöke

A D e z s õ L a j o s A l a p f o k ú M û v é s z e t i I s k o l a h í re i

Február 8-án a társastáncosok tartottak bemutatót a szülőknek. A színvonalas produkciókat
Mihó Diána tanárnő tanította be a gyerekeknek.
Február 16-án szintén a táncosok szereplését
láthatták, akik részt vettek a hagyományosan
megrendezett Valentin-bálon. Tóthné Porvay
Zsuzsanna osztálya néptánc koreográfiákat táncolt Bagi Ferenc tanár úr felkészítésében, az
osztály társastáncosai pedig társastánc koreográfiát mutattak be Mihó Diána irányításával.
Február 23-án iskolánkat a VIII. Országos Czidra László Furulyaversenyen Horváth Virág képviselte, aki a
Székesfehérváron megrendezett területi válogatón IV. helyezést ért el. Felkészítő tanára Somos András, zongorakísérője Csák Péter volt.
Március 3-án társastáncosaink
Mihó Diána vezetésével Szigetszentmiklóson vettek részt a Szigetdance
Kupán, ahol gyönyörű eredményeket
értek el. Íme a „díjeső”:

Párosok:
Papp András – Pék Bianka:
standard junior 1 – arany minősítés
Papp János – Rüsics Alexa:
standard junior 2 – ezüst minősítés
Rátkai Tamás – Kolompár Izabella:
standard junior 2 – ezüst minősítés
Bődi Gergely Máté – Kolompár Izabella:
kezdő junior standard – 4. helyezés

Zsákai László – Jancsó Anna:
kezdő junior 2 – 4. helyezés
Bődi Péter Levente – Farkas Mercédesz:
gyermek 2 latin kategóriában 2. helyezést ért
el. Nekik ez volt az első versenyük, mivel alsó
tagozatosok, 2. és 3. osztályosok.
Nagy László és Őri Cintia Tímea, akik másfél hónapja táncolnak együtt, haladó felnőtt
standard kategóriában kimagaslóan teljesítettek: 2. helyezést értek el.
Csoportos versenyzők:
Szivárvány lánycsoport:
Mesék keringője formáció – 2. helyezés
Babarózsa lánycsoport: Euphoria – 5. helyezés
Gézengúz csoport: Mask – 2. helyezés
Gézengúz csoport:
I’m Alivesamba formáció – 5. helyezés
Szívből gratulálok minden fellépőnek és
versenyzőnek, valamint felkészítő tanáraiknak a szép sikerekhez, további sikeres
felkészítést és versenyzést kívánok!
Köntös Ágnes igazgató

12

XXIII. évfolyam 3. szám

Tisztelt Lakosok!

Megkezdődött a tavasz, és eljött vele a kerti munkák időszaka
is. Mindamellett, hogy megköszönjük mindenkinek, aki a környezete, kertje ápolásáról, gondozásáról gondoskodik, fel kell
hívnunk a figyelmet a keletkező kerti hulladékok elégetésére
vonatkozó, településünkön érvényben lévő szabályozásra.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete szerint:
„30. § (1) A lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot lehet égetni.
(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot égetni tilos.
(3) A szabadban háztartási szemét égetése tilos.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz
gyújtója köteles gondoskodni, a tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Az égetést végzőnek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből
visszamaradó parázs őrizetlenül ne maradjon, az égetést követően erről meg kell győződni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.
31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban
komposztálással történhet. Az összegyűjtött, de nem komposztált falevelet, gazt, gallyakat az önkormányzat évente egyszer
(ősszel) térítésmentesen elszállítja (ún. zöldjárat).
(2) Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladék, avar elégetésére kerül sor, akkor
az égetést szeptembertől november 15-ig terjedő időszakban,
valamint februártól április 15-ig terjedő időszakban minden
szerdai és pénteki napon, déltől kell végrehajtani. Napnyugta
után történő avar és kerti hulladék égetése céljából tűz nem
gyújtható.
(3) A tűzgyújtás folyamán a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be kell tartani.”
A fentiek szerint tehát égetni otthon csak február elejétől április 15-ig lehet a tavaszi időszakban hetente szerdán és pénteken
déltől napnyugtáig.
Kérjük, hogy szomszédaik zavartalansága érdekében a fenti
szabályokat szíveskedjenek betartani!
dr. Bencze Zoltán
jegyző

Vál lal ko zói Fó rum

Március 4-én, a Dömsödi Általános Ipartestület székhelyén családias
hangulatú fórumon vehettek részt a dömsödi vállalkozók és kereskedők.
Bencze István polgármester úr röviden ismertette az önkormányzat költségvetését. Hangsúlyozta a konszolidációs megállapodás jelentőségét,
melynek kapcsán településünk 70%-os támogatásban részesült. Kiemelten beszélt az RSD (Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág) parti sávjának csatornázásáról, ahol a kivitelezés során a helyi vállalkozókat szeretnék helyzetbe hozni. Szó volt az ivóvíz projekt kapcsán az eternit vezetékek cseréjéről és a Bíró utcában megépülő új víztoronyról is.
Polgármester úr tájékoztatott a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről,
a telepítés és működtetés folyamatáról.
Szó volt továbbá a kényszerű adóemelésekről is. Kiemelten ismertette
a LEADER program lehetőségeit, melyek 40-60%-os vissza nem térítendő támogatást biztosítanak a nyertes pályázatoknak.
A kötetlen beszélgetések során szó esett útjaink javításának, fejlesztésének fontosságáról. A lakosság támogatására nagy mértékben számít az
önkormányzat, azon felül, hogy a kasszába bekerülő kevés megtakarítást
is erre a célra kívánja majd fordítani.
A jelenlevők közt igen intenzív párbeszéd alakult ki a hulladékkezelés
tekintetében. A telep megtelt, a továbbiakban pedig bővítésre és a hulladék átrakó válogató megépítésére lenne nagy szükség. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a falu határában egyre szaporodnak az illegálisan lerakott szemétkupacok.
Többen nehezményezik az 51-es főút dömsödi bevezető szakaszának
úthasználati díj kötelezettségét. Erre keresik közösen a megoldást az önkormányzat és a vállalkozók.
- v. i. -
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TA L Á LTA M E G Y
KÉPET

Sáfrán József kedves olvasónktól kaptuk ezt a képet, aki rengeteg fontos dolgot tud falunkról, és
egy igazi patrióta odaadásával gyűjt és rendszerez minden régi dokumentumot.
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A kép egy színdarab szereplőit ábrázolja,
1952-ből. A színdarab címe: Jancsi és Juliska
mesefeldolgozás. A mesét feldolgozta és a színdarabot betanította: Decsov Lajos igazgató és
Takó Miklós tanár úr.
A zenei anyagot összeállította és betanította
Szőnyi Károly tanár. Az éneket betanította
Szikora Sándorné tanárnő (Szőnyi Margit).
A díszleteket tervezte és elkészítette Laczi
István tanár.
Zenekar: Pálföldi Lajos, Harsányi Mihány,
Ispán Imre, ismeretlen, Hegedűs Lajos, Sáfrán
József.
Színpadon ül: Bajnóczi Mihály, Jakab Bálint,
Csaplár József, ismeretlen, Hegedűs Mihály,
Jarosi Sándor.
Színpad előtt áll: Decsov Lajos, Gyarmati
Júlia, Bene Piroska, Denke Julianna, Bokor
Mária, Decsov Mária, Csizmadi Márta, Czahesz Sándor, Bödő Ilona, Kajdácsi…, Pintér
Erzsébet, Doroszlay Margit, Nagy Judit, Burján
Erzsébet, Sebestyén László, Takó Miklós, a kis
krampusz Sebestyén Judit.
Hátul álló: Ambruska József, Fövényesi
Borbála, Bűti Ildikó, Csegei Márta.
A kép a Piac téri iskola két összenyitható termében készült. A Piac tér felőli oldalon volt a
színpad, amelyet Végh Antal készített.
Köszönjük a képet!
Összeállította:
Szabó Andrea

A Nagyközségi Könyvtár
új nyitvatartása
Örömmel értesítjük kedves
olvasóinkat, hogy a könyvtár
nyitvatartása 2013. február 26-tól
az alábbiak szerint módosul:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

Zárva
10-16
10-16
10-16
10-16
08-12

Tel.: 06-24-519-711

Régi adósságom a következő felvétel közzététele, ahol 2011-ben ifj. Tóth Sándor Az Év Katonája elismerést vehette át.
„Elöljáró parancsnokai javaslatára, a Honvédség érdekében végzett példamutató szolgálatteljesítés, valamint a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréséül, a Magyar Honvédelem Napja, május 21-e alkalmából „Az Év Katonája” kitüntető címet adományozta
Tóth Sándor József századosnak.”
A dömsödi gyökerekkel rendelkező fiatalember mára már őrnagyi rangban teljesít katonai szolgálatot.
-V.I.-

Mindenkit szeretettel várunk!

***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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20. Valentin-bál

20 évvel ezelőtt az első sportosztály kirándulásán született meg a
gondolat: rendezzünk Valentin-bált. A bevételből teremtsünk lehetőséget arra, hogy az osztály minden tagja részt vehessen a több napos
kiránduláson, színházi előadáson, és megtanuljon kiválóan úszni.
Ez volt az egyik cél. A másik – és az legalább olyan fontos –, hogy
a gyerekek érezzék: az egész éven át tartó munka, a műsorra való
tánctanulás és az összefogás teremt igazán értéket. A diákok megismerkednek saját nemzetük táncaival, dalaival, és a néptánctudás birtokában valóban hazaszerető emberekké válhatnak.
Évről évre 20-25 család összefogásával született meg egy színvonalas szórakozási lehetőség Dömsödön. Így volt ebben az évben is. A
6. b osztály tanulói és szülei már második alkalommal bizonyították
be, hogy összefogással nagyszerű dolgot hoznak létre. A gyerekek
nép- és társastánc produkciói is nagy sikert arattak. Köszönet érte a
tánctanároknak, Bagi Ferencnek és Nagy Nórának. A műsort színesítette Csikós Lászlóné és növendékeinek remek fellépése, valamint a
tassi és dömsödi fiatalok színvonalas tánca is. A talpalávalót idén –
ahogy már annyiszor – Bőcze Bernadett és Ispán Imre húzta.
A kezdetek óta nagyon sok gyerekszerető felnőtt támogatja az adománybálunkat. Ezúton szeretnék újra köszönetet mondani nekik és az
osztályom lelkes szüleinek is.

Fotó: Bábel László
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Támogatóink:

Ács József és Szilvi, Ács-i Autó Kft., Bábel László és Judit, Bagi
Ferenc, Bak Gábor és Csöpi, Bélavári Tibor, Bencze István, Bojtos
Mónika, Bődi Endre és Erika, Bődi Endréné, Cs2ÉpGép Kft.,
Csaplár János és Vera, Cserna Mariann, Csikós Lászlóné, Csikós
Zsuzsi, Csinos és Társa Bt., Csörgő István és családja, Doroszlay
László és Kati, Egri Judit, Fábián Antal és Ili, Fabók Éva, Faragó
András, Fehér Richárd, Földvári virágbolt, Gyiviné Székely Ildikó,
Hartai György, Horváth László, Jaksa István és családja, Jancsó Attila és családja, Jarosi István és Ica, Jávorka József és Rózsa, Jónás
Katalin, Károly László, Kasza István és családja, Kelyha-Czeller
Piroska, Keresztes Ágnes, Klinkó Anett, Kolompár Lajos és Marcsi,
Kovács Gyula és Mari, Kovács Mihályné Marika, Kovács Zoltánné,
Madarász András, Madarász Andrea, Matula Gabriella, Még 1000 év
Dömsödért Egyesület, Mészáros Pálné, Mihó Diána, Miskolczi Bea,
Mizsei Bea, Mizsei János, Nagy Nóra, Papp Éva – Romantika
Cukrászda, Patonai István és Nóra, Perger Gábor, Perger István,
Pethes László és Kati, Picard Ancsa, Pozsár Viktor és Móni, Rakszegi Gyula és Móni, Ruszkovicsné Zima Mónika, Sallai Judit, Sass
Lászlóné, Sipos János és Zsuzsi, Sűrű Fillér Kft. Pereg, Székely
Tibor, Tóth András, Túrócziné Béki Katalin, Zöleiné Denke Ági.
Elnézést kérünk, ha valakit akaratlanul kihagytunk a felsorolásból.
Tóthné Porvay Zsuzsa
6. b osztály osztályfőnöke

Gyerekszáj

Ács András: Én annak örültem, hogy a mi közösségünk együtt lehetett. Anyukámmal nagyon
jót táncoltam, csak elfáradt a kezem. Örültem,
hogy Zsuzsa nénivel mi értük meg a 20. Valentin-bált.
Keresztes Balázs: Nagyon jó volt az egész éjszaka, mert nagyon szépek voltunk. Az volt a legjobb érzés, hogy Édesapám nagyon büszke volt
rám, hogy néptáncoltam.

Nagy Rajmund: Én az elõkészületeknek
örültem a legjobban. A csapat összefogása, kitartása itt, belül nagyon megérintett.
Kreisch Beatrix: A dekoráció felülmúlhatatlan volt. A hétvégére mindenki nagyon elfáradt,
de minden fáradságot megért. Örültünk egymás
sikerének.
Csiszár Dóra: Jó volt a Valentin-bál, mert
ebbõl szép kirándulásokra tudunk menni. Úszni,
néptáncolni, társastáncolni tanultunk, és ettõl is
többek vagyunk, ahogy Zsuzsa néni is mondaná.
A Valentin-bál szép díszlete már hagyomány.
Örülök, hogy ennyi ember szereti egymást.

Kovács Gergõ: Az egész heti
munkánk sikert hozott Dömsödön.
Nagy öröm volt, hogy pont mi rendezhettük a 20. Valentin-bált.
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Kovács Erika: Legjobban azt vártam, hogy Feri
bácsival táncoljak. Jó érzés
volt látni, hogy õ is boldogan táncolt velem. Ezt a
napot soha nem fogom elfelejteni.
Pozsár Zsófi: Az
egész nagyon szép és ízléses volt, és már második
éve tudom, hogy mindenért
meg kell dolgozni. Nagyon élveztem és nagyon
szeretem ezt csinálni.

Jároli Kristóf:
Én, amióta bálba
szoktam menni,
nem volt ilyen jó
élményem. Öröm
volt kiállni a sok
nézõ elé és táncolni. Ha lehetne,
visszapörgetném
oda az idõt.
Cserni
Kri sztián :
Most volt a
második Valentin-bálom,
de már várom
a következõt.
Jó volt a tombola-árusítás,
hogy a kirándu lá sunk ra
magunk kereshettük meg
a pénzt.

Király Rodrigó: Büszke vagyok magamra, mert beteg voltam,
de mégis ott voltam és jól táncoltam.
Kovács Vivien: Nagyon örültem, hogy részese voltam a Valentin-báli elõkészületeknek, és hogy az egész osztály részt vett benne. Mindenki nagyon várta a nagy napot.

Jancsó Anna: Életemben ez volt a legszebb a bál, és remélem hogy jövõre is folytatjuk majd ezt a csodát.

Pethes Patrícia: Apával újra táncolhattam és ennek örültem. Azzal,
hogy segítettem az osztálypénz gyûjtésében, mindenki el tud jönni az osztálykirándulásokra, és ez jó, mert újra együtt lesz az osztály. Köszönöm, hogy
részt vehettem ebben az egészben. Nagykoromban biztos meghatódom ezen.

16
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KEZDÕDIK A SZEZON
A DÖMSÖDI SE
JÁTÉKOSAINAK

Hosszú és eredményes téli felkészülést követően, helyenként
megváltozott kerettel, ám töretlen önbizalommal és lendülettel készül a
bajnokság tavaszi rajtjára a Dömsödi SE felnőtt és U19-es csapata.
Az első tavaszi bajnoki mérkőzésre hazai pályán kerül sor 2013.
március 03-án vasárnap, 14.00-kor, amikor a Dunaharaszti MTK csapatát fogadjuk.
A hosszú szünet után várjuk szurkolóinkat ismét!!!
Egyben tájékoztatunk minden kedves Sportbarátunkat, hogy az idei
évben az Egyesület vezetősége szeretné, ha pályán kívül is összetartanának a szurkolók, játékosok és a csapat vezetői, így megrendezésre
kerül első ízben a

DÖMSÖDI SE SZEZONNYITÓ BÁLJA
HELYSZÍN: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ, Dömsöd
IDŐPONT: 2013. március 30. szombat 19.00
ÉLŐ ZENÉVEL, TOMBOLÁVAL, BÜFÉVEL
VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!!
A rendezvényről bővebb információ kérhető
Kovács Ferenc elnöktől a 06-20-965-9452-es számon.

A további részleteket keressék a nemsokára kihelyezésre kerülő
plakátokon!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk mind a hazai mérkőzéseinkre,
mind pedig egy felhőtlen szórakozást biztosító estére!

A Dömsödi SE vezetősége

KÖNYVAJÁNLÓ

Vesztergám Miklós neve sokak
számára ismerősen cseng. Országos
hírű tárogatóművészként Dömsödön
is hallgathattuk csodálatos játékát. A
tárogató, mint népi hangszer, a 20.
században terjedt újra el a falusi nép
körében. A hangszer egyben szimbolizálja magyarságunkat, nemzettudatunkat. Vesztergám Miklós teljes
mértékben azonosulni tud eme
szellemiséggel, és éppen ezért vállalkozott arra, hogy összeállítson egy
útmutatót történelmi alkotmányunk,
valamint a Szent Korona megértéséhez.
AZ ELSŐ LÉPCSŐFOK A SZENTKORONA TANHOZ, írta v.
Vesztergám Miklós. A kiadvány külső megjelenésében is teljes mértékig harmonizál a címmel és a belső tartalommal egyaránt. A női kéz
Szűz Mária karja, mely lágyan körbefonja, óvja és védelmezi hazánkat.
Ebben az ölelésben jelenik meg a magyar nép által lakott vidék,
hegyeivel, rónáival. Fölötte a Szent Korona áll, szimbolizálva a magyar államot. Ide vezet az a lépcsősor, melyet végigjárva a kedves
olvasó megismerheti történelmi alkotmányunkat.
Dr. Bakos Batu, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrendjének Nagymestere eképp véleményezi a kiadvány megjelenését:
„Oly keveset tud a közönség Szent Koronánkról, s még kevesebbet a
történelmi alkotmányáról. Szükség van tehát minden szóra. Ez a könyv
alkalmas is a figyelem felkeltésére. Aki elolvassa, megismerkedik az
alapokkal, s ha tovább akarna haladni, elkezdhet hosszabb, részletesebb művekkel foglalkozni. Bizonyára sokan lesznek így, mert világos,
érthető stílusa, érdekes, de mégis pontos megfogalmazásai vonzóak,
továbblépésre ösztökélnek. Érezhető, hogy nem a szaktudós szól hozzánk, hanem a hazáját szerető és féltő művész, aki írásaival is gyógyítani szeretne.”
Mindazoknak, akiknek az ismertető kapcsán sikerült felkelteni az
érdeklődését a kiadvány tekintetében, jöjjön el az április 19-én, pénteken 17 órakor kezdődő könyvbemutatóra. Helye: OMK kamaraterme, ahol a szerző személyesen mutatja be munkáját. Ezt követően,
19 órai kezdettel hallgathatjuk játékát, mely a dömsödi református templom tetőszerkezetének felújításáért szól majd.
-V.I.-

IDÉNYKEZDÉS A LABDARÚGÓKNÁL
Dömsöd : Dunaharaszti II. 4 : 0 (0 : 0)
Dömsöd, 50 néző. Jv: Kéri (Kéri, Kányási)
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Kardos, Nagy A., Kelemen, Hegedűs –
Faragó, Agócs – Palotai (Csontos), Soóky, Végh (Dunai)
Edző: Halász Gyula
Gólszerző: Soóky, Csontos, Balázs 11-esből, Hegedűs
Jó: Nagy A., Hegedűs, Faragó
Nehezen kerekedett az ellenfele fölé csapatunk. Kerezsi kiállítása után
könnyebb dolga volt a dömsödieknek. A csapat jelenlegi játékosai közül
Balázs István vezeti a házi góllövőlistát hat találattal. Az érdekesség
csupán, hogy Balázs István a csapat kapusa.
Fény és árnyék
Fény: az idény elején biztos győzelmet aratott a csapat.
Árnyék: Kovács Zsiga, a tehetséges dömsödi fiatal labdarúgó az ellenfél csapatát erősítette, mert a télen Harasztiba igazolt.

A TAVASZI SORSOLÁS
Újhartyán : Dömsöd
márc. 10.
14.30
Dömsöd : Dunavarsány
a Dunavarsány visszalépett
Kakucs : Dömsöd
márc. 24.
15.00
Dömsöd : Dánszentmiklós
márc. 31.
15.00
Pereg : Dömsöd
ápr. 7.
15.30
Dömsöd : Hernád
ápr. 14.
15.30
Taksony : Dömsöd
ápr. 20.
16.00
Dömsöd : Üllő II
ápr. 28.
16.00
Gyál : Dömsöd
máj 1.
16.30
Délegyháza : Dömsöd
máj. 04.
16.30
Dömsöd : Dabas-Gyón
máj. 12.
16.30
Táborfalva : Dömsöd
máj. 18.
17.00
Dömsöd : Ráckeve
máj. 26.
17.00
Dömsöd : Bugyi
júni. 1.
17.00
Varsányi
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
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Február hónap

Február hónap az előző évekhez képest nagyon nyugodtan telt el. Egy
alkalommal kaptunk riasztást a már Ráckevéhez tartozó Somlyószigetbe, ahol egy kisteherautó akadt el a sárban. A helyszínre a Pest
megyei ügyelet velünk együtt a Ráckevei Tűzoltókat is riasztotta. Az ő
fecskendőjükkel ki lett vontatva a teherautó.
Ismét eltelt egy év, és mint mindig, február utolsó hétvégjén megtartottuk éves közgyűlésünket.
A közgyűlés témái a következőek voltak:
Elnöki beszámoló az egyesületben történt dolgokról.
Parancsnoki beszámoló a tavalyi évi vonulásokról.

Új tag felvétele egyesületünk tagságába Varga Ferenc (Frici autómentés) személyében. Mint a képen is látható, beavatásképpen légzőkészülék
használata mellett futnia kellett egy kört.

Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tűzoltó Egyesület számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetőségét megkeresve
(Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György
gazdasági felelős, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
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

PEST MEGYEI TŰZOLTÓI ÜGYELET: 105
Valamint elhangzott néhány hozzászólás az egyesület munkájáról a
támogatóink és a vendégeink részéről is.
Szeretnénk megköszönni a támogatóinknak és vendégeinknek az
egész éves segítséget, és hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel a
közgyűlésünkön.

Ha baj van! 105

Ráckeve Városi Tűzoltóság ügyelete:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666

Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
ügyelete: 06-24-444-704
Tárkányi Béla parancsnok Dömsöd ÖTE:
06-20-383-5407
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HISTÓRIÁNKBÓL
Naplórészletek 1946-ból

– A válogatást Piróth Rózsa kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre. –

Piróth Andrásné született Csimma
Rozália (1922. augusztus 18. Dömsöd –
1999. július 26. Törökbálint)

után sétálni voltam a Tisza-parton. Sok szép
emlékművet láttam. Levelet küldtem haza. Egy
hét múlva megint elmegyek a kanyargós Tiszapartra. Hazajöttünk. Civilben egy kicsit beszélgettünk. Jó volt civilben. Vacsorára finom pirított grízt és almaszószt kaptunk. Utána alvás, de
csak két óra hosszára. Tizenegykor inspekciós
leszek reggel nyolcig. Inspekció (ügyelet) alatt
nem történt semmi.
29. szombat
Kelés hétkor, reggeli tej utolsó hazai kalácscsal. Iskolában Igazgató úr bejött és hozott három levelet és egy az enyém volt, nagyon örvendtem, mert még csak az első levelet kaptam
hazulról, melyet bizony könnyes szemmel olvastam. Öcsém egy kicsit megdorgált. Igazgató
úr megértően sokáig foglalkozott velünk. Nyolc
órától négy óráig inspekció. Inspekció alatt nem
történt semmi. Délután tanulás. Vacsora: krumpli pire, fasírt, ebéd: rántott leves, babfőzelék.

Édesanyám 1952. május 1-jétől 1961 április
30-ig volt a helyi szülőotthonban szülésznő.
Képesítését 1947-ben szerezte a szolnoki bábaképzőben. Az eltöltött időről naplót vezetett. Az
1946-os év szomorú, időnként fájó, de itt-ott
szórakoztató naplóbejegyzéseiből néhány részletet megosztanék a lap olvasóival:
Szolnok, 1946. szeptember
15. vasárnap (első bejegyzés)
Reggel nagy szívfájdalommal elváltam szüleimtől. Egy órakor már Szolnokon ebédeltem
az intézetben.
Napi kosztom: hazai.
16. hétfő
Reggeli: hús, délelőtt iskola és szobatakarítás, ebéd: grízleves, krumplifőzelék; délután levélírás. Vacsora főzelék. Lefekvés este nyolc
órakor, ima, alvás.
19. csütörtök
Reggeli kelés hét órakor. Reggeli: rántott leves. 8 órakor szolgálat. Inspekció alatt egy szülés történt. 26 éves, második szülése. 1946.
szeptember 19. reggel 9 óra 28 perc, fiú, 2,10
dg, hossza 47 c., feje 32 c., lepény levált 28 percre. Nyolc hónapra született. Ebéd: tésztaleves,
káposzta, dinsztelt marhahús. Délután igazgató
vizsgálata. Vacsora: pirított gríz, húskonzerv.
Lefekvés nyolckor, ima, alvás.
26. csütörtök
Reggel kelés hat órakor, ágyazás, mosdás,
reggeli: tej, kaláccsal. Iskolában egy kicsit az
öreg madám megdorgált bennünket, óra nem
volt. Szigorúan tanulok. Ebéd: zöldségleves,
székelygulás. Egész nap szabad vagyok. Dél-

Október 14. hétfő
Kelés fél nyolckor. Reggeli: kávé (mindig tejeskávét jelent). Órán kikaptam, nem tudtam a
peteérést. Igazgató úr nagyon mérges volt. Óra
után fizettünk egész évi tandíjat 35 forintot.
Egész nap szabad vagyok, de kimenni nem szabad. Tanulni akarok, félek, hogy kikapok. Ebéd
– olyan nehezen jön, pedig már éhesek vagyunk. Na végre megjött az ebéd. – Bableves,
tökkáposzta. Délután ágyban vagyok, meg vagyok nagyon fázva. Egy kicsit lázas vagyok, de
azért a vacsorát megettem, ugyan nem sok volt,
egy kis lecsó, krumplival. Nem nagyon jól aludtam és nem is sokat, mert éjjel tizenegy órakor

inspekciós vagyok. Egy szülés lett reggel felé.
Sokat szenvedett szegény asszony. Első szülő
nő volt, szép nagy fiúnak adott életet. Sajnos
nem tudom pontosan levezetni a naplómban,
mert órára kellett menni.
27. vasárnap
Kelés hat órakor. Reggeli: rántott leves, de
nem ettem meg. Van még jó mamikám (édesanya) aki gondol rám egy kis kacsazsírral, és
ettem zsíros kenyeret. Korán befűtöttem az
ambulancián és jó meleg van. Tanulok nagyon
délig. Ebéd: zöldségleves, töltött káposzta és
talkedli. Nagyon jó volt minden, jóllaktunk
mindnyájan. Délután nem volt kedvem tanulni, haza gondoltam és egy kicsit rossz volt, és
kértem kölcsön egy lapot, mert pénzem sem
volt, csak annyi, hogy a kosztpénzt kifizessem.
De nem lehet elhanyagolni azokat akiket úgy
szeretek, és a vacsora nagyon rossz volt, nem
is ettem meg.
November 10. vasárnap
Reggeli: kávé, és nagy láz nap volt, mert itt
van Rákosi. Mindenkinek el kell menni, de én
megint kihúztam magam. Pöröltek is a növendéktársaim, hogy én mindenféle fölösleges kimenésekből kimaradok. Ebéd: tésztaleves, sült
hús, dinsztelt káposzta, pirított gríz, töpörtyűs
pogácsa. Délután tanultam, mert sok a lecke.
Vacsora: szalonna, lekvár.
13. szerda
Kelés hét órakor. Reggeli: kávé. Órán sok beszámolás és sok magyarázat. Igazgató úrnak jó
kedve van és kevés leckét adott. Ebéd: karalábéleves és prézlis nudli. Délután írtam három
levelet és kivittem a postára. Főorvos úr tanította a Leopold-féle műfogást. Vacsora: sóban-vízben főtt krumpli és cékla. Nagyon szűz vacsora
volt, pedig péntek sincs.
24. vasárnap
Reggeli: kávé. Délelőtt el vagy foglalva a halottal, még templomban sem voltam. Ebéd: tarhonyaleves, törött krumpli, disznósült, dinsztelt
káposzta, bundás alma. Délután rossz volt, mert
a betegem meghalt és sírtak a családjai. Vacsora: paprikás krumpli.
29. péntek
Reggeli. Kávé, de nem ettem meg, mert kikaptam az egyik madámtól (bába, szülésznő),
mert éjjel inspekciós voltam és megcsapoltam
egy beteget. Baj nem volt semmi, csak a madám
félti a borravalóját, és el is helyeztek onnan, de
az nem baj, hogy kicseréltek, hanem az a fontos,
hogy a Főorvos úrtól nem kaptam ki, sőt még
meg is dicsért, de sajnos nem a szemembe. A
madám meg kikapott jól. Ebéd: kaporleves, maszatos tészta is, még mellé kaptam egy csomagot. Sok mindent küldött az én mamikám. Jól is
laktam. Délután el kellett menni a szakszervezetbe. Nem akartam, de muszáj volt, mert bűnösnek gyanítottak. Vacsora: sóban-vízben főtt
krumpli és cékla, na meg hazai.
December 1. vasárnap
Reggeli: kávé. Templomba nem tudtam el-
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menni, el voltam foglalva. Ebéd: zöldségleves,
sült hús, tört krumpli, dinsztelt káposzta, gríz
fánk. Délután lefeküdtem és sokat hazagondoltam. Szombaton és vasárnap biztos emlegettek.
András-nap és disznótor van a nagyapának. De
én is jóllaktam, mert leültem és megettem egy
fél sült tyúkot. Jól is laktam. Tanultam, kicsit
aludtam. Vacsora: abált szalonna és lekvár.
5. csütörtök
Reggeli: kávé. Órát már az Igazgató úr tartotta, nagyon boldogok is vagyunk. Elárulom
neked kedves naplóm, úgy szeretjük az Igazgatónkat, mint az apánkat, áldott jó ember.
Ebéd: húsleves, pörkölt krumplival. Délután
iskolában a főmadám tartott órát, minden csütörtökön ő foglalkozik velünk. Vacsora: kávé
és túró, de az nem kell, mert én azt nem szeretem.
7. szombat
Reggeli: kávé. Reggel nem volt víz és villany.
Nem tudtunk semmit sem csinálni. Műtét sem
volt. Órán Igazgató úrnak rossz kedve van, de
azért megkérdeztük, hogy mikor mehetünk szabadságra. Megmondta és boldogan köszöntük
meg. Meg is írtam haza, de ők még nem írtak,
panaszkodtam is egy kicsit. Ebéd: tarhonyaleves, babfőzelék. Délután fejmosás és izgalom,
mindig a naptárt néztük, mikor lesz huszadika.
Örömünkben daloltunk, nem is tanultunk semmit. Vacsora: hagymás krumpli és cékla.
19. csütörtök
Reggeli: kávé, de nagy az izgalom, iskolát takarítunk, asztalt leterítünk fehér abrosszal és
úgy tettünk rá virágot, és Igazgató úr nagyon
boldog volt és mi is. Iskola után sietünk a vonatra növendéktársammal, kis Rózsikával. Fél 2kor elindult a vonatunk Szolnokról, lassan leértünk Pestre 8 órára. Elváltunk egymástól, én
vártam éjjel fél egyig és nagyon fáztam. Elindult a vonat hazafelé, éjjel fél háromra hazaértem Kiskunlacházára, de a fázástól nem tudtam
bemenni (a faluba) és vártam az irodában. Reggel kocsival (lovaskocsival) mentem be.

19
Hat órára értem haza, nagy volt az öröm, el is
felejtettem, hogy fázok. Ágyba mentem, meleg
bort ittam, és délig aludtam.
Ebéd: tésztaleves, kacsasült savanyúval és
aludtam tovább.
Vacsora: sült krumpli töpörtyűvel és savanyúval, aludtam tovább.
28. szombat (napló utolsó bejegyzés)
Kelés nyolc órakor. Reggeli: kávé, kalács
vajjal. Délelőtt rakodtam a ruháim között. Vizitben voltam Trencsikéknél, Jani bátyámnál és
Dodó néninél (kiskunlacházi bábaasszony).
Vacsora fagyos szalonna.
Képzési és egyéb költségek:
Kiadás 1946. szept. hó
Utazás 26 forint
szept. 15-én
Könyv 20 forint
szept. 22-én
Koszt
20.40 fillér okt. 1-jén
Tandíj
35 forint
okt. 14-én
Koszt
52,26 fillér nov. 1-jén
Koszt
46 forint
dec. 1-jén
1947. évi költségek:
Koszt 33 forint jan. 1-jén
Koszt 40 forint febr. 1-jén
26-an kezdték el a tanulást, de november 12én, keddi napon (bejegyzés szerint) egy növendék elhagyta az intézetet, mert nem tudta a képzést finanszírozni.
Eddig a válogatás. A bejegyzéseket olvasgatva szépen kirajzolódik előttünk az ország háborút követő időszaka. Különösképp izgalmas
a mindennapos étkek, étkezések felsorolása.
Jól látszik a szerény, de tápértékben megfelelő
étrend, melyet a nagyvárosi intézmény megengedhet magának. Természetesen a vidéki koszt,
ahogyan Rózsika néni mondja: HAZAI mindig ízletesebb, kalóriában gazdagabb, és mindig jobban is esik annak elfogyasztása. A vasúti közlekedés az egyetlen, mely az országban

A kép 1947-ben készült a bábanövendékekről. Igazgató, orvosok, madámok,
főmadámok, orvosok, főorvos úr és az intézethez tartozó személyek.
Csimma Rozália ülő sor balról a 3.

nagy távolságokat képes áthidalni, ám így is
több napot igénybe vehet egy-egy utazás. Maga
a Bábaképző tandíjköteles képzést biztosított a
fiatal leányok számára, akik az ismeretanyagok alapos elsajátításával később komoly támaszaivá váltak a gyermeket szülő asszonyoknak.
A Dömsödi Hírnök III. évfolyam 11. száma egy teljes beszélgetést közöl Piróth
Andrásné Rózsika nénivel. Mintegy rövid
összegzés az az elbeszélés, melyből az alábbi
részletet idézem.
„Megkaptam az oklevelet, innen már hivatalos bába lettem. Hazajöttem, munkát kerestem. Először Lacházán akartam elhelyezkedni, de nem sikerült. Egy ideig Majosházán fizetés nélkül dolgoztam, csak később kaptam
valami pénzt a munkámért. 1948. januártól
1952. április 25-ig 61 gyermeket segítettem
világra.
Mikor bábaként Dömsödre kerültem, már
volt itt szülőotthon (a dabi bolt mellett állt az
épület). A két helyiség egyikében vizsgálóasztal, a másikban négy fekvőágy, a végében
kiságy, a bábának pótágy. Akadt, mikor mind
a négy ágy tele volt. Az, aki szülőotthonban
akart szülni, szólt. Ha eljött az ideje, bevonult. A kisbabát a mama látta el. Ennivalót az
otthoniak hoztak, a piszkos ruhát is hazavitték
kimosni. Ki mennyire erősödött meg, 2-6 napig itt tartózkodtak. Nagyon szigorúan betartottam a tisztasági szabályokat, nem is akadt
soha semmi problémám. Mint bába nemcsak
a szülőotthonban akadt dolgom. Szültek háznál is az asszonyok. Éjjel-nappal, ha kellettem jöttek értem. Emlékszem, egyszer éjjel
traktorral vittek valahova Apajra, de olyan
úton, ahol a ló nem tudott elmenni. Segédkeztem én a Tókertben egy földbe vájt házban.
Hat gyermek már volt, ők ott nézték végig az
egész szülést. Mind szamárköhögéses volt, a
földön szalmazsák. Semmi baja nem lett szerencsére sem a kisbabának, sem az anyjának.
1952. május 1-jétől 1961. ápirilis 29-ig 501
gyermek született segítségemmel.
A bába munkája nem ért véget a szülés levezetésével. Meghívtak keresztelőre. A keresztelőkancsót nekem kellett kihozni a parókiáról és visszavinni. Azután elvártak az ebédre is. Ha kislánynak a fülét kellett kilyukasztani, azzal is engem kerestek meg.”
Piróth Andrásné Csimma Rozália megbecsült bábaasszony volt településünkön. Munkáját szeretettel, nagy odaadással és hozzáértéssel végezte.
Azok az asszonyok, kiknek világra segítette
gyermekeit, a nála született gyermekek és azok
a leánykák, kiknek fülét Ő lyukasztotta ki, tisztelettel őrzik emlékét.
Összeáll.:

-V.I.-
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Me zõ gaz da sá gi hí rek
2013. év március hó

Amikor e sorokat írom – március első
napjaiban – nagyon kellemesen süt a nap, és
már nagyon örülünk, hogy a sok borongós
idő után végre megjött a szép napos idő. Elmondhatjuk, hogy ezen a télen, illetve már
az ősz folyamán is, kellő mennyiségű csapadék esett, és így a talajban megfelelő nedvesség van, és reméljük, hogy az idei esztendő nem lesz aszályos. Ismerve az ország
és a gazdálkodók anyagi helyzetét, bizony
jó volna ha az idei év jobb terméseredményekkel zárulna mint az előző év. Az is igaz,
hogy a mezőgazdaság az ország nemzeti jövedelmének csak kisebb részét teszi ki, de
mégis nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a hazai élelmiszerellátás, és kellő mennyiségű export árualap termelődjön.
Ha a határt járjuk megállapíthatjuk, hogy
jól teleltek az őszi vetések, eddig azt mondhatjuk, hogy jó reményünk van a kalászos
gabonatermésre, no persze még sok minden, de főként az időjárás alakulásán sok
múlik. Mint már a februári hírekben is írtam
a növénytermelőknek, most a legfontosabb időszerű munka a tavaszi
fejtrágyázás. Ha még eddig nem
tudtuk kiszórni a nitrogéntartalmú műtrágyát,
azt mielőbb szórjuk
ki, ha azt a talaj állapota megengedi, rá lehet menni a földekre a
gépekkel. Nem olcsó a műtrágya, de reméljük, hogy a gabonaárak nem csökkennek
nagyon, és akkor a hektáronként kiszórt 2-3
q műtrágya ára és a kiszórási költség megtérül, mert az egy hektár hozama akár 5-6 qval emelkedhet.
Március hónapban itt az ideje a tavaszi
kalászos gabonák (árpa, zab) vetésének,
amelyet az ősszel megszántott, majd most
tavasszal elmunkált földbe vessünk. Most
van itt az ideje az évelő lucernatáblák megfogasolásának is, hogy az esetleges vakondtúrások a kaszálást és a betakarítást ne
akadályozzák, és a kikelő gyomnövényeket
gyéríteni tudjuk. Az egyéb tavaszi vetésű
területeket, az őszi szántást is ajánlatos
megmunkálni, részben ugyancsak a gyomok irtása és a talajban lévő nedvesség
megőrzése miatt.
A napraforgó és a kukorica vetőmagjait
is mielőbb érdemes megvásárolni, mert
most még nagyobb a választék, és a legjobban termő fajtákat vásárolhatjuk meg.
Március hónapban van a legtöbb munka
a kiskertekben, gyümölcsösökben és a sző-

lőben. A gyümölcsfák és a szőlő metszését,
ha még eddig nem végeztük el, azt mielőbb
be kell fejezni, és a tavaszi lemosó permetezést még a rügyfakadás előtt el kell végeznünk, mert ez a permetezés az egész évi
növényvédelmet alapozza meg.
A zöldségeskertben itt az ideje a borsó, a
hagyma vetésének, ültetésének és az egyéb
nem túl melegigényes növények, magvak
elvetésének.
Aki fóliasátras zöldségek termesztésével
foglalkozik, már bizony el kellett vetni a
hónapos retek, zöldhagyma, és egyéb
ugyancsak nem túl melegigényes növények
vetését, de még március végéig is érdemes
a nem fűtött fóliasátrakban termelni, mert
az április még hozhat hűvös, sőt fagyos reggeleket.
A virágoskertben, ha még eddig nem végeztük el a rózsabokrok metszését, akkor
azokat alaposan vágjuk vissza, mert akkor
lesznek szép és fejlett rózsaszálak. Ugyancsak oda kell figyelnünk a gyep, a
pázsit ápolására, alaposan gereblyézzük el,
az esetleges vakondtúrásokat egyengessük el, és akkor lesz szép a pázsit, ha
kiszórunk nitrogéntartalmú műtrágyát. Visszatérve a fűtetlen fóliasátorban termesztett
növényekre, a hónapos retek, hagyma, saláta nem túl melegigényes növények, és bizony március, április hónapokban a napsugárzás hatására már nagyon felmelegedhet
a belső levegő, így folyamatosan gondoskodni kell az öntözésről és a szellőztetésről,
mert egyébként tönkremehetnek a növények, de legalábbis lassabban fejlődnek. A
melegigényes kerti növényeket, mint például a bab, csemegekukorica, csak később
vessük el a szabadföldbe, ha már a talaj felmelegedett. Ez az időszak már inkább április hónap elejére tehető. A fentiekben leírtak mellett még bizony sok egyéb teendő is
van most tavasszal, mert jó termést akkor
várhatunk, ha minden munkát időben elvégzünk, ha meglesz a növények tenyészideje, és kellő növényápolást, növényvédelmet is elvégzünk.
A tavaszi munkákhoz, úgy a szántóföldeken mint a kiskertekben szép tavaszi időjárást, jó egészséget kívánok.
Összeállította:
Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász
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FELHÍVÁS
az általános iskolákba
történõ beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2013/2014. tanévre történő általános iskolai
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8-9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A beíratás helye:
Az OMK iskolai részén, I. emelet igazgatóhelyettesi iroda.
Ügyintéző: Kovács Sándorné.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a
gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást kell
bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott
a felülbírálati kérelmet elbírálni.

2013
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Körzeti általános iskola, Dömsöd
Nagyközség közigazgatási területéről:
Gróf Széchenyi István Általános Iskola,
Dömsöd, Széchenyi út 9.
További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák:
Apaj, Kiskunlacháza, Áporka, Ráckeve,
Szigetbecse, Makád, Lórév, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Szigetcsép
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: Kiskunlacháza

Sulipersely
1%
Tisztelt Adózó!

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

Adószám: 18679212-1-13
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Írókázzunk

Kertek alatt a húsvét – mondhatnánk, hiszen az idei esztendőben március 31-re és április 01-re esik. Honnan a tojásdíszítés, mikor végezték,
mivel és hogyan írókáztak?
Nagyon röviden erre keresünk választ, néhány gondolatban, gyakorlati
útmutatással.
Egykor a hímes tojásnak varázserőt tulajdonítottak, hittek óvó, védő,
bajelhárító erejében, a szemmelverés ellenszerének tartották. A tojásra írt
hímekkel igyekeztek növelni a varázserőt, egyúttal rajzban kifejezett
jókívánság is volt.
Ha egy fiúra haragudtak, olyan hímes tojást adtak neki, amely
homokkal volt megtöltve. Ez azonban a fiúra nézve nagy szégyent
jelentett.
A tojásfestést nagyszombaton végezték. Maga a tojásdíszítés szokása
Közép- és Kelet-Európában a legelterjedtebb.
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Az igazi hímesek íróeszköze az íróka, melyet a legalkalmasabb
rézlemezkéből hajtani, mert leginkább ez tartja a hőt. (2x2 cm-es
darabkákat harapófogóval tölcsérré formálunk. Nem túl vastag pálcika felhasított végébe csúsztatjuk a tölcsért és rögzítjük vékony
madzaggal.)
Tiszta főtt tojások héját díszíthetjük ezzel a technikával.
Készítsünk méhviaszt – vagy sima viaszt is lehet –, hevítsük fel, és
az írókával elsőként az elosztó vonalakat, majd a főbb motívumokat
vázoljuk a felületre.
Ezt követően lehet finomítani a kiválasztott mintát.
Végül pedig színezzük a tojásokat festőlével, vagy vöröshagyma
héjával készült festőlével.

Ezek a hímesek igen tetszetősek, szemet gyönyörködtetők.
Különlegességüket fokozhatjuk, ha leolvasztjuk felületükről az
írókával felvitt viaszt. Ez nagyon szép fényt ad a tojásoknak.
(Vigyázzunk, mert könnyen kormozódik!)
Összeáll.:
-V.I.-

PEST-BUDAI ÉS RÁCKEVEI VÁROSSZÉPÍTŐ
ÉS MŰEMLÉKVÉDŐ EGYESÜLET – RÁCKEVE
LEADER-HACS TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Együttműködő Partnereink!

Tájékoztatjuk a településeik fejlődésében tenni akaró Polgártársainkat
és vállalkozásokat, hogy 2013. február 15-tel Együttműködési Megállapodást kötöttünk a Vidékfejlesztési Minisztériummal, hogy a jövőben az
Egyesületünk lesz a LEADER HACS jogcím jogosultja a Szigetújfalu,
Szigetszentmárton, Szigetcsép, Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Áporka,
Kiskunlacháza, Dömsöd, Apaj térségben, amely megközelítőleg az új
Ráckevei Járás területét fedi le Lórév kivételével (Lórév egy Fejér megyei
területhez csatlakozott).
A HACS – Helyi Akciócsoport fő feladata a különféle vidékfejlesztési
célú programok helyi szervezése, a pályázatok kezelése, a pályázatok
támogatására javasolt rangsor felállítása és jóváhagyási javaslattal a VM –
Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve az MVH – Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal felé történő továbbítása.
A nyertes pályázatok megvalósítása során gondot jelenthet, hogy a
költségeket előzetesen be kell vállalni, mert az elszámolások általában 3-4
hónapos határidővel utófinanszírozottak, ezért a nyerteseknek megfelelő
anyagi háttérrel is kell rendelkezniük, hogy a költségeket ezen fizetési
határidőig meg tudják finanszírozni, és számlákkal el tudják számolni.
Javasolható lesz a mindenkori pályázati kiírások ismeretében, hogy csak
a jól előkészített, gyorsan megvalósuló, valóban célszerű összegű pályázatokat nyújtsuk be 2-5-10 millió Ft összeghatárig.
A pályázati kiírásokat a VM, illetve az MVH időszakosan teszi közzé,
de közben a LEADER HACS más működési feladatokat is ellát, így

tájékoztató programokat, előadásokat, kiadványokat szervez, és működteti a HACS irodáját.
A LEADER-HACS működési központja a Ráckeve, Eötvös u. 67.
címen működő (gyorslakóház) iroda, amely munkanapokon általában 917 óráig, hétfői napokon nyújtott időben 9-19 óráig van nyitva.
Telefon/fax elérhetőségünk: (06-24)-385-289.

E-mail: drczernykaroly@t-email.hu
A pályázati kiírásokról és a végzett munkánkról a helyi újságokban és a
honlapunkon folyamatos tájékoztatást fogunk adni, de a személyes érdeklődőket is szívesen fogadjuk.
A sikeres, közös munka reményében.
Tisztelettel:
Dr. Czerny Károly egyesületi elnök
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Nagyheti és húsvéti alkalmak a
dömsödi egyházközségekben
DABI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Március 27. szerda
bűnbánati alkalom
Március 28. csütörtök
bűnbánati alkalom
Március 29. péntek
09.00
nagypénteki istentisztelet
bűnbánati alkalom
Március 30. szombat
bűnbánati alkalom
Március 31. vasárnap
09.00
húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 01. hétfő
09.00
húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Március 29. péntek
Március 31. vasárnap

BAPTISTA GYÜLEKEZET
17.00
nagypénteki istentisztelet
10.00
istentisztelet

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Március 28. csütörtök
17. 00
nagyheti szertartás
Március 29. péntek
17. 00
nagyheti szertartás
Március 30. szombat
17. 00
nagyheti szertartás
Március 31. vasárnap
09. 00
ünnepi szentmise
Április 01. hétfő
09. 00
ünnepi szentmise

DÖMSÖDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Március 27. szerda
18 00
bűnbánati istentisztelet
Március 28. csütörtök
18 00
bűnbánati istentisztelet
Március 29. péntek
10. 00
nagypénteki istentisztelet a templomban
18. 00
passiós istentisztelet a gyülekezeti házban
Március 31. vasárnap
10. 00
ünnepi istentisztelet a templomban
Április 01. hétfő
10. 00
ünnepi istentisztelet a templomban
Betegúrvacsoraosztás

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

Tisztelt Dabiak és kedves Dab-tisztelõk!
Június 23-án szeretnénk megünnepelni a

Dabi Református Egyházközség
450 éves évfordulóját.

Az évforduló alkalmából többek között azt tervezzük, hogy Gyülekezeti Házunkban egy
kiállítást rendezünk.
Ezért szeretnénk a gyülekezettel és Dab községgel kapcsolatos fényképeket
(konfirmáció, esküvő stb.), dokumentumokat lemásolni és megőrizni.
Aki szívesen megosztja a birtokában levő emlékeket, kérjük, hozza el ezeket a
Dabi Református Lelkészi Hivatalba (Szabadság utca 70., tel.: 435-178).
Köszönettel: Balogh László Levente

Egyházközségek
elérhetõségei

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség

2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref @gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség

2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia

2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános:
Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet

2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Ügyintéző lelkész: Dr. Almási Mihály

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Elcsitult a szív mely sokat dolgozott.
Pihen a kéz mely annyit dolgozott.
Számomra ő sosem lesz halott.
Örökké élni fog, mint a csillagok.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
PERGER JÓZSEF-et

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban
velünk éreztek és sírjára a kegyelet virágait elhelyezték.
Gyászoló család
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VESZETTSÉG
ELLENI KÖTELEZŐ EBOLTÁS

Valamennyi 3 hónapos
kort betöltött eb oltása
kötelezõ!

Az ebek 2013. évi kötelező veszettség elleni oltását az alábbi napokon tartjuk:
– Rendes oltások:

2013. április 13. (szombat) 09 órától 12 óráig
2013. április 17. (szerda) 15 órától 18 óráig

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Kiss Zoltán – Szabó Zsuzsanna Szilvia
NÁNDOR ANTAL
Szabó Imre – Orbán Noémi
EMESE

Elhunytak:

Kati István Károly
Siket Antalné Hofmeiszter Ilona
Nagy Edit
Biró István
Pethes Lászlóné Kaszab Piroska

80 éves
83 éves
40 éves
73 éves
69 éves

2013. április 19. (péntek) 15 órától 18 óráig
2013. április 24. (szerda) 15 órától 18 óráig

– Pótoltás:
2013. május 4. (szombat) 09 órától 12 óráig
Az oltás helye:

– 2012. április 13., május 4. Dömsöd, Petőfi
tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)

– 2013. április 17. Dunavecsei úton a Kanól
italbolttal szemben

– 2013. április 19. Rákóczi úton a malom
előtti szabad téren

– 2013. április 24. Széchenyi út – Esze T. út
sarkon az új parkolóban
Az oltás díja:
4.200 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is!
Kisállat egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesztés, pótlás, új kutya esetén)
Háznál történő oltás esetén kiszállási és
adminisztrációs díjat számítunk fel!
A veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet 4. § (7) bekezdése alapján: ,,Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható.”
Dr. Nagy Zoltán állatorvos

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

Tel.: 06-24-519-720

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lapzárta: március 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: április eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők: Bábel László, Béczi János,
Bencze István, Budai Ignácné, Csányiné
Laczó Judit, Csikós Lászlóné, Gerenday Éva,
Habaczellerné Juhász Judit, Korona Sándor,
Köntös Ágnes, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz
József, Richter Gyuláné, Szabó Andrea, Tóth
István, Tóthné Porvay Zsuzsa, Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig
Telefon: 06-24/434-393
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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: 06/24-385-342

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103,
06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr. Wagner Viktor
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 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
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
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
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
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.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig,
hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Fotó: Bábel László
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20. Valentin-bál

