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Márciusi tél. Cikk a 8. oldalon.
Fotó: Varsányi Antal

A K T U Á L I S
A nálam idõsebbek sem igazán emlékezhetnek arra, hogy húsvétkor még hógolyózhatnak a gyerekek, pedig most ez is megtörtént. Túl azon, hogy a kertekben, a földeken
már a tavaszi munkák befejezése felé kellene közelíteni, az igazi gondot a hirtelen lezúduló csapadék okozza. A hóolvadással
párhuzamosan zuhogó – többnapos, kiadós
– esõ is nehezíti a tavaszi idõszakra tervezett munkák elvégzését, a magánembereknek és az önkormányzatnak egyaránt. Mivel
a hulladéklerakónk körüli területen veszélyesen emelkedni kezdett a belvíz mértéke,
ezért március 29-én I. fokú belvízvédelmi
készültséget rendeltem el. Elõkészítettük a
lerakó védelmére a homokzsákokat, a homokot, és azonnal hozattunk néhány teherautó földet, amely már bedolgozásra került
a különösen kritikus helyeken. A lerakó
megvédése a belvíztõl kulcskérdés, mert ha

a természet gyõzne, akkor bizony egy környezetvédelmi katasztrófával kerülnénk szembe. Szerencsére minden segítséget megkapunk a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól, a Katasztrófavédelemtõl és a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulattól.
Biztos vagyok abban, hogy a belvíz elleni
harcból sikeresen fogunk kikerülni!
Hosszú idõ után az elsõ március 15.-i ünnepség volt a mostani, hogy nem az általános iskola adta az ünnepi mûsort. Csikósné
Jutka és az általa vezetett fiatalok, az Iringó
Színjátszókör tagjaival kiegészülve, olyan
ünnepi mûsort adtak elõ, amely magával ragadta az ünneplõ tömeget. Tömeget, mert az
irdatlan rossz idõ ellenére csaknem megtöltöttük a mûvelõdési házunkat. Az ünnepi
beszédet Pánczél Károly képviselõ úr
mondta, amelyben azokat az erõfeszítéseket
ecsetelte, amelyeket az emberek életkörül-
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ményeinek javításáért tesznek. Hangsúlyozta az összefogás szükségességét, települési
szinten is. Csak az érdekesség kedvéért említem meg, hogy a képviselõ úr a mûsor kapcsán megkérdezte, hogy ez a sok tiszta hangú fiatal mind dömsödi? Büszkén erõsítettem meg, hogy igen!
Végre egy kicsit többet tudok írni a 2013as évre érvényes hulladékszállítási díjakról,
még akkor is, ha egészen pontosan nem tudom megmondani, hogy egy ürítésért menynyit kell majd fizetnünk. Bizonyára mindenki észrevette, hogy az év elsõ három hónapjára nem fizettünk még hulladékszállítási díjat. Ennek oka az, hogy január elsõ napjaitól mindennapos vitában vagyunk a szolgáltatóval, a Dunanett Kft.-vel. Az elõzõ
Aktuálisokban már írtam arról, hogy térségünkben közel háromszoros díjra lehet számítani, mivel eddig mesterségesen alacsonyan tartottuk az árakat, amely így már irreálisan kevésnek bizonyul, és a szolgáltató
Folytatás a következõ oldalon.
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költségeit sem fedezi. Ez a drasztikus emelés annyit jelentett volna, hogy nálunk is az
országos átlagnak megfelelõen lett volna kialakítva a szállítási ár. Közben decemberben
a Parlament elfogadott egy teljesen új hulladékgazdálkodási törvényt, amely csak
4,2%-kal engedi emelni a 2012. december
végén alkalmazott díjat. Ettõl eltérni csak
azon térségekben lehet, ahol uniós beruházás valósul meg, de ebben az esetben is az
Energiahivatal engedélye szükséges. Nálunk ez lenne a helyzet, mert még ez év
õszén egy válogató-átrakó épül Dömsödön
a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás szervezésében. Így aztán a szolgáltató
jogot szerzett az elõzõekben már jelzett díjemelésre, amelyet jelen pillanatban mégsem
érvényesíthet, mert nincs birtokában az
Energiahivatal engedélye. A törvény különbözõ értelmezése miatt ment a hónapokig
tartó huzavona, amely most végre lezárulni
látszik. A 169 települést magában foglaló
Társulás rendkívüli Operatív Tanács ülésén
– amelyben én képviselem a térség településeit – olyan azonnali határozatot hoztunk,
hogy a szolgáltatóknak felhívtuk a figyelmét, hogy a szerzõdésüknek megfelelõ tartalommal végezzék a hulladékgyûjtést, és
csak a jogszabályoknak megfelelõ számlákat bocsássanak ki. Az ügy érdekessége,
hogy a Dunanett Kft. többségi tulajdonosa,
Dunaújváros Önkormányzata azonnal a
Közgyûlés elé vitte a probléma kezelését,
és határozatában azonnali visszavonásra
kötelezte a Dunanett Kft. vezetõit a már kibocsátott számlák tekintetében. A Közgyûlés visszavonta az általuk delegált ügyvezetõ igazgató megbízását, és a cég társtulajdonosának is ajánlja az általuk kinevezett
ügyvezetõ visszahívását. Így aztán az elsõ
negyedévi és még néhány hónap számlája
nem lehet több, mint az elõzõ évi plusz 4,2
százalék. Azért kíváncsi vagyok arra, hogy
meddig lesz ez a nyomott ár, bekalkulálva a
miniszterelnök úr júliusra elõrevetített díjcsökkentési javaslatát. Annyit még szeretnék megjegyezni, hogy az önkormányzatok
díjmegállapító lehetõsége ez évtõl megszûnt, azonban ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk térségünk polgárainak érdekvédelmérõl.
Az Ipartestület székházában ismét tartottunk egy jól sikerült Vállalkozói Fórumot.
Elsõsorban a rendezvény kötetlen beszélgetés részét emelném ki, amely során szinte
minden nagyközségünket érintõ téma elõjött. Beszélgettünk az utak állapotáról, a
szemétszállításról, az adók mértékérõl, a
Hivatal segítségérõl, a talajterhelési díjról, a
honlapunk megújításáról. Apropó, honlap!
Megígértem, hogy március végéig megújít-
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juk a honlapunkat. Az ígéret csak annyira
teljesült, hogy megindultak az ezzel kapcsolatos munkák Ispán Imre segítségével. Most
már tényleg csak néhány hét, és egy jól kezelhetõ, naprakész honlapja lesz Dömsödnek. Még ide tartozik az a hír, hogy újjáalakult Ráckevén a Leader Egyesület, és ez lehetõséget ad arra, hogy akár egyesületi tagság nélkül is, dömsödi vállalkozók is pályázzanak munkahelymegtartó, -teremtõ
projektekben. Várom a jelentkezõket.
A kulturális blokkban szerepelnie kell a
hagyományos Banya bálnak. Jó nézni, hogy
a Csikósné Jutka által vezetett asszonyok
fittyet hánynak a nehézségekre, és maguk és
mások szórakoztatásával olyan miliõt alakítanak ki maguk körül, hogy azok is felszabadultan élvezhetik társaságukat, akik tényleg komoly gondokkal küszködnek. Én személy szerint is köszönöm azt a segítséget,
amelyet szinte minden önkormányzati rendezvényen kapunk Tõlük!
Az elõzõ Aktuálisban már említettem a
köztéri padok megújítását. Még egyszer köszönöm Horváth Béla kádármester önzetlen
munkáját. Köszönöm a padokat örökbe fogadók gesztusát, és külön köszönöm dr. Rókusfalvy Sylvia doktornõnek, hogy az elõzõ
évi képviselõi tiszteletdíját felajánlva lehetõvé tette újabb padok felújítását, illetve felállítását.
Nem régen dr. Bencze Zoltán jegyzõ úrral
köszöntöttük a 90 éves Gonda Sándornét.
Átadtuk számára azt a köszöntõ oklevelet,
amelyet miniszterelnök úr írt alá. Ezúton is
szívbõl gratulálok!
A Dömsödi Sport Egyesület elsõ ízben
rendezett jótékonysági bált. Jólesõ érzéssel
állapítottam meg, hogy az egyre csökkenõ
önkormányzati támogatás ellenére vannak a
településünkön olyan emberek, akik szívügyüknek tekintik a felnõtt labdarúgás támogatását. Ez azért is fontos dolog, mert az
egyre izmosodó utánpótlásképzésnek van
célterülete. De errõl majd egy másik alkalommal. Köszönöm Kovács Ferenc elnök
úrnak és az egyesület vezetõinek, támogatóinak, hogy segítenek „túlélni” ezt a nehéz
idõszakot. Egyébként a felnõtt és az ifjúsági
csapat sikerei számomra azt bizonyítják,
hogy az edzõk, Halász Gyula és Gyökeres
Gábor nagyon jó munkát végeznek!
Befejezésül, idén utoljára kérem az olvasókat, hogy aki még nem döntött adója
1 százalékáról, az rendelje a Dömsödért
Alapítvány javára.
Adószám: 18668456-1-13.
Köszönöm szépen.
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
ápr. 17-én szerdán 14–15 óráig

BALOGH
LÁSZLÓ LE V ENT E
képviselõ, az Ügyrendi Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a

D Ö M S Ö D É RT
ALAPÍTVÁNY
részére.
Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk
majd, amelyeket az önkormányzat költségvetésébõl
nem tud támogatni.

Adószám:
18668456-1-13
Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013. MÁRCIUS
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013. március 27-én ülést tartott, amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsõ alpolgármester,
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Lázár
József, Ispán Ignác, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselõk.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
29/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
3./ A Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
4./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terv elfogadása
5./ 2013. évi közbeszerzési terv
6./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás igénylése
7./ Soós Károly és felesége ingatlanvásárlási
kérelme a 258/1 hrsz-ú közút területébõl
8./ Pipa utca rendezése: Arató Orsolya út felajánlása a 273/2 hrsz-ú ingatlan területébõl
9./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
10./ Egyebek
a./ Floyd-Line Kft. vételi ajánlata a KékDuna vendéglõre
Zárt ülésen:
11./ „Dömsödért” Emlékérem kitüntetõ cím
2013. évi odaítélése
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
30/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
31/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
3./ A Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
32/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti
és Családsegítõ Intézményi Társulás 2005.
szeptember 24-én kelt alapító szerzõdését (továbbiakban: megállapodás) az alábbiak szerint
módosítja, illetve kiegészíti.
1. A Társulási Megállapodás bevezetõ szövegének második bekezdése a következõk szerint
módosul:
„Az önkormányzatok képviselõ-testületei a
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 87-95. §§-aiban foglaltaknak megfelelõen Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményi Társulás
elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkezõ
társulást hoznak létre.”
2. A Társulási Megállapodás egy új 1.3 és 1.4
ponttal egészül ki, míg a régi 1.3-1.8 pontok
számozása 1.5-1.10-re változik:
„1.3. A Társulás tagjainak neve, székhelye,
képviselõje:
– Apaj Község Önkormányzata (2345 Apaj,
Fõ tér 2.; képviseli: Novák Pál polgármester)
– Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
(2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.; képviseli: Bencze
István polgármester)
1.4. A társulásban részt vevõ települések lakosságszáma:

– Apaj: 1247 fõ
– Dömsöd: 6010 fõ”
3. A Társulási Megállapodás új 1.8 pontja a
következõk szerint módosul:
„1.8. A társulás önálló jogi személyiségû,
önállóan mûködõ költségvetési szerv.”
4. A Társulási Megállapodás 2.3 pontja a következõk szerint módosul:
„A szakmai vezetõ munkáltatója a társulási
tanács, az egyéb munkáltatói jogokat [2011. évi
CLXXXIX. tv. 19. § b) pontja] Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.”
5. A Társulási Megállapodás 3. pontja a következõk szerint módosul:
„3. A társulás feladata, tevékenységi köre
3.1. A Társulás feladata, hogy a társult önkormányzatok területén a jogszabályban meghatározott szociális és gyermekjóléti alapfeladatok, így
az étkezés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és gyermekjóléti feladatok ellátásáról gondoskodjon.
3.2. A Társulás a 3.2 pontban foglalt feladatok ellátásáról az általa alapított költségvetési
szerv útján gondoskodik.
Az intézmény megnevezése: Dömsöd – Apaj
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat.
3.3. A Társulás alapítói jogait a társulásban
résztvevõ önkormányzatok együttesen gyakorolják a Mötv-ben, valamint jelen társulási megállapodásban meghatározott feltételek szerint.
3.4. A Társulás az általa alapított és fenntartott
intézmény útján ellátott feladatait csak a társulás
tagjai részére, azonos feltételekkel teljesíti.”
6. A Társulási Megállapodás 4.1 pontja a következõk szerint módosul:
„4.1. A Társulás a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodási besorolása alapján önállóan mûködõ költségvetési szerv, önálló jogi személy.
A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében gazdálkodási – pénzügyi – gazdasági – feladatait a Dömsödi Polgármesteri Hivatal látja el.”
7. A Társulási Megállapodás 4.2 pontja a következõk szerint módosul:
„4.2. A Társulás tevékenységéhez rendelt
központi költségvetési támogatás igénylésére
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat jogosult,
pénzügyi nyilvántartásai kezelése során gondoskodik arról, hogy ezek az elõirányzatok településenként elkülönítetten is kimutathatók legyenek. Az alapítók az intézményi társulás
fenntartásához, mûködtetéséhez szükség esetén
hozzájárulást fizetnek, melynek összegét a 5.4.
pontban foglaltaknak megfelelõen, a ténylegesen felmerült költségeket alapul véve saját költségvetési rendeleteikben határozzák meg, s annak összegét negyedéves bontásban a Társulás
számlájára utalják át.”
7. A Társulási Megállapodás 5.4 pontja a következõk szerint módosul:
5.4. A Társulás feladatának ellátásához a közFolytatás a következõ oldalon.
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ponti költségvetésbõl biztosított támogatást a
költségvetési elszámolás elvei szerint számolják
el, a mûködéshez ezen felül a társulás tagjai által
biztosított évenkénti mûködési költséget az alapítók a ténylegesen felmerült költségek figyelembevételével lakosságarányosan viselik. A
költségviselés, a társulás megszûnése, továbbá
tag kiválása esetén az elszámolásra irányadó lakosságszámot a tárgyévet megelõzõ év december 31-i állapot szerint kell figyelembe venni.
A Társulás megszûnése esetén a meglévõ vagyon és annak szaporulata a társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A vagyon megosztása során az önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével járnak el:
– a 5.1. pontban nevesített használatba adott ingatlanokat s a meglévõ ingóságok birtokát
vissza kell bocsátani,
– a Társulás tulajdonában lévõ ingó vagyont természetben kell megosztani,
– a Társulás tulajdonában lévõ ingatlan vagyont
a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai
szerint kell megosztani,
– a vagyontárgy társulás tagja részére történõ kiadását legfeljebb egy évre el lehet halasztani,
ha annak természetben történõ kiadása veszélyeztetné a Társulás 3. pontban meghatározott
feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás és a társulásból kivált tag megállapodást
kötnek a vagyontárgy használati díjáról.
8. A Társulási Megállapodás egy új 5.6. ponttal egészül ki a következõk szerint:
„5.6. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi
jogokat a Társulási Tanács jogosult gyakorolni a
Társulási Tanács döntéshozatalára a jogszabályokban és jelen társulási megállapodásban foglalt rend szerint.”
9. A Társulási Megállapodás 7.3. pontjának
harmadik francia bekezdésének végérõl a jogszabályi hivatkozás törlésre kerül.
10. A Társulási Megállapodás 7.5. pontja a
következõk szerint módosul:
„7.5. A társulási tanács mûködése során a
képviselõ-testületek által átruházott 8.) pontban
megjelölt hatáskör gyakorlása során a minõsített többségre vonatkozó szabályok szerint kell
eljárni. E tekintetben a Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti zárt ülési szabályok
is alkalmazandók.”
11. A Társulási Megállapodás 8. pontja a következõk szerint módosul:
„8. A Társulás átruházott önkormányzati
döntési jogköre:
Az önkormányzatok képviselõ-testületei a
Mötv. 41. § (4) bekezdésében és a 87. §-ban
foglalt felhatalmazással élve – a társulást átruházott hatáskör gyakorlás körében az alábbi
döntési jogkörök gyakorlására jogosítják fel:
a) kinevezi az intézmény vezetõjét, gyakorolja az intézményvezetõ felett a munkáltatói jogkört”
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12. A Társulási Megállapodás 9.1. és 9.2.
pontjai a következõk szerint módosulnak:
„9.1. Társult önkormányzatok képviselõ-testülete jelen megállapodáshoz történõ csatlakozást kizárólag a gyermekjóléti feladatok és családsegítés területén azon települési önkormányzatok számára teszik lehetõvé, amelyek vállalják, hogy a társulási megállapodásban meghatározott elvek szerint a feladat megvalósításához
szükséges rájuk esõ költségvetési, vagyoni hozzájárulást biztosítják, és a társulási megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezõnek
ismerik el.
9.2. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó képviselõ-testület minõsített többséggel hozott határozata szükséges,
amelyben rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja a társulás céljait, a feladat megvalósításához ráesõ költségvetési és vagyoni hozzájárulást biztosítja, s a megállapodásban foglaltakat
magára nézve kötelezõnek ismeri el.”
13. A Társulási Megállapodás 10.2. pontja a
következõk szerint módosul:
„10.2. A társulási megállapodást a tagok részérõl felmondani a naptári év utolsó napjával –
december 31-i hatállyal – lehet, melyrõl szóló
minõsített többségi képviselõ-testületi döntést
legalább 6 hónappal korábban kell meghozni, s
a társulási tagokkal közölni.
Az év közbeni felmondás kizárólag a társult
képviselõ-testületek minõsített többséggel – a
felmondás megküldésétõl számított hat hónapon belül – meghozott, hozzájárulást tartalmazó
igenlõ döntése esetén gyakorolható, s válik hatályossá.”
14. A Társulási Megállapodás 10.5 pontja a
következõk szerint módosul:
„10.5. Társuló képviselõ-testületek megállapodnak abban, hogy a Mötv. 92. §-a alapján jelen megállapodásból keletkezõ vitás kérdéseiket elsõdlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni, és ehhez
szükség szerint kérik a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által felkért tagokból álló egyeztetõ bizottság állásfoglalását.”
15. A Társulási Megállapodás egy új 10.6.
ponttal egészül ki a következõk szerint:
„10.6. A Társulási megállapodást módosítani a társulásban részt vevõ önkormányzatok
képviselõ-testületeinek minõsített többséggel
meghozott egybehangzó tartalmú határozataival lehet.”
A képviselõ-testület felkéri Dömsöd Nagyközség jegyzõjét, hogy a megállapodás módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítse el.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: 2013. március 31.
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:

33/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja a Dömsöd-Apaj
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat (jelenleg hatályos nevén Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményi Társulás)
költségvetési szerv alapító okiratának módosítását azzal, hogy hozzájárul, hogy az intézmény
fenntartója a jövõben a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményi Társulás
legyen.
Felelõs: a társulás elnöke
Határidõ: 2013. március 31.
4./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
34/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
év CXCVI. tv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve Dömsöd
Nagyközség közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a határozat melléklete szerint
hagyja jóvá.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
5./ 2013. évi közbeszerzési terv
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
35/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
– KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004; Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az
egészséges ivóvízért Dömsödön vállalkozási
szerzõdés keretében a FIDIC Sárga Könyv szerint; építési beruházás; a beruházás becsült értéke nettó 494.238.818 Ft; a beruházás várható
ideje: 2013. II. félévtõl.
A képviselõ-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv közzétételérõl
gondoskodjon.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
6./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás igénylése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
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36/2013. (III. 27.) Kt. számú határozattal a
képviselõ-testület megerõsítette a korábbi létszámleépítésekkel kapcsolatos döntéseit, és
egyben döntött arról, hogy az ezzel kapcsolatos
költségek támogatására az 5/2013. (III. 14.) BM
rendelet szerinti kérelmét benyújtja, amelynek
jóváhagyása esetén az állam a költségek 75%-át
téríti meg.
7./ Soós Károly és felesége ingatlanvásárlási kérelme a 258/1 hrsz-ú közút területébõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
37/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 208/2012. (XII. 19.) Kt. számú
határozatát kiegészítve, az önkormányzat tulajdonát képezõ dömsödi 258/1 hrsz-ú ingatlanból
a 301 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére történõ átruházásával kapcsolatban a következõ döntést hozza.
A képviselõ-testület az ingatlan értékesítése
céljából a szükséges telekmegosztási eljárást
megindítja, és egyben dönt arról, hogy a megosztás során kialakuló értékesítésre kerülõ új
ingatlanok forgalomképes beépítetlen belterületi földrészletként kerüljenek kialakításra. A
telekmegosztással és földhivatali átvezetéssel
kapcsolatos költségeket Barcsa Balázsné, Takács Ferenc Péter, Soós Károly és Soós Károlyné viseli.
A képviselõ-testület a Soós Károly és felesége mint vevõk elõzetes 500 Ft/m2-es vételár
ajánlatát elfogadja, azzal, hogy a kialakításra
kerülõ ingatlanok értékesítésérõl szóló végleges
döntést csak az új, forgalomképes ingatlanok kialakulása után tudja meghozni.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a telekmegosztás
ügyében az önkormányzat képviseletében járjon el.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. június 5.
8./ Pipa utca rendezése: Arató Orsolya
útfelajánlása a 273/2 hrsz-ú ingatlan területébõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
38/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az Arató Orsolya budapesti lakos tulajdonát képezõ dömsödi 273/20 hrsz-ú
ingatlanból a Pipa utca szélesítésére felajánlott
56 m2-es nagyságú területrészt elfogadja.
A képviselõ-testület döntése szerint az Önkormányzat az ügylethez kapcsolódó telekala-
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kítás, ingatlan-nyilvántartási eljárások, valamint
az ügyvédi költségek viselését vállalja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2013. június 30.
9./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
39/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a faluszépítõ program keretében
„Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a képviselõ-testület az alábbiakat határozza meg:
a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot
hoz létre, melynek irányításával Ispán Ignác
képviselõt bízza meg. A társadalmi bizottságban történõ munkára – a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
javaslatára – az alábbi személyeket kéri fel: Kovács László, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Varga
László.
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható
azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az ingatlan és az elõtte lévõ közterület karbantartását
kiemelkedõen gondosan végzi, és az ingatlan,
valamint az elõtte lévõ közterület külsõ képe az
ember általános értékítélete alapján esztétikusnak minõsíthetõ.
A képviselõ-testület „Szép Dömsödért”
tárgyjutalmat adományoz 11 lakóingatlan tulajdonosának/használójának és 1 egyéb rendeltetésû (szolgáltató, középület stb.) ingatlan tulajdonosának/használójának. A képviselõ-testület
a lakosság ajánlásai és az önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is adományoz.
c.) A díjak odaítélésérõl a képviselõ-testület
2013. augusztusi ülésén dönt. A díjak átadására
a 2013. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.
Felelõs: Ispán Ignác, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke
Határidõ: 2013. augusztus 20.
10./ Egyebek
a./ Floyd-Line Kft. vételi ajánlata a Kék-Duna vendéglõre
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
40/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonában lévõ dömsödi
202 hrsz-ú, „Kék-Duna vendéglõ” ingatlanát jelenleg nem kívánja értékesíteni.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

Zárt ülésen hozott határozatok
11./ „Dömsödért” Emlékérem kitüntetõ
cím 2013. évi odaítélése
41/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
42/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2013. április 24.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõtestület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük
közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük
ki, és az önkormányzati honlapon is közzé
tesszük.
dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

P a l k ó L á s z l ót
sok szeretettel köszöntjük

103. születésnapja
alkalmából!
Kati, Lánya,
Unokái,
Dédunokája
és a szomszédok

6

XXIII. évfolyam 4. szám

KÖZLEMÉNY
A 2013. évi óvodai beiratkozás rendjérõl
Tisztelt Szülõk!
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)
bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejérõl,
az errõl való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejérõl az alábbi közleményt tesszük közzé.
A 2013/2014. nevelési évre a nagyobb létszámú
gyermekek egy idõszakon belüli óvodai beíratásának idõpontja
2013. április 15-én, 16-án és 17-én lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülõk/törvényes képviselõk személyesen jelezhetik az „Új”
óvodában (Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta
8-16 óráig.
Az újonnan jelentkezõk felvételérõl a
2013/2014. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó elõírásoknak megfelelõen dönt az óvoda
vezetõje.
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 szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJkártyája,
• amennyiben gyermekük szakértõi véleménnyel
rendelkezik, a sajátos nevelési igényrõl szóló
szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményrõl, tartós betegségrõl,
• 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 szülõk is jelentkezzenek,
akik várhatóan munkába állnak, hogy elõfelvételisként elõjegyeztessék a 2010. szeptember 1-jét
követõen született gyermekeiket. A már óvodába
járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férõhelyek függvényében.
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves
kisgyermeket), aki a harmadik életévét a felvételétõl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál
idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ. Kérem, hogy elõfelvételi szándékukat a gyer-

mekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék
a beiratkozási idõszakban. Az elõjegyzésbe 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 kezdõ napjától (azaz 2013. szeptember 1jétõl) napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni. A 2013-2014-es nevelési évben a
2008-ban születetteknek kötelezõ a részvétele.
Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának
elmulasztását a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja szabálysértésnek minõsíti, és 5.000 Ft-tól 150.000 Ftig terjedõ pénzbírsággal sújthatja.
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, akinek a
szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásokról – igazolatlanul – a jogszabályban meghatározott mértékûnél többet mulaszt, szintén százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Az óvoda vezetõje a szülõt 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 szülõ a jegyzõnek címzett, de az
óvoda vezetõjének átadott felülbírálati kérelmet
nyújthat be. A gyermek felvételérõl másodfokon a
jegyzõ dönt.
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Magyarország az Európai Unió egyik
legnagyobb méztermelõ országa
Magyarországon a legnagyobb a fajlagos
méhsûrûség az Európai Unióban: 2010-ben
1 millió, 2012-ben pedig több mint 1,2 millió méhcsaládot tartottak nyilván, így a méhpopuláció sûrûsége meghaladja a 11 családot négyzetkilométerenként – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pénteken
az MTI-vel.
A közlemény szerint a magyar méhészet a
mezõgazdaság bruttó termelési értékének 1
százalékát, azaz mintegy 22,3 milliárd forintot tett ki tavaly, az állattenyésztésnek mintegy 3 százalékát adja.
A méhészeti ágazat jelenleg mintegy
18-20 ezer család megélhetéséhez nyújt kiegészítõ vagy fõ jövedelemforrást. Így közvetve hozzájárul a vidék népességmegtartó
képességéhez. Emellett kiváló minõségû
méhészeti termékekkel látja el az ágazat
mind a belföldi piacot, mind pedig az Európai Unió többi tagállamának piacát.
Magyarországon a méztermelés olyan
mezõgazdasági területeken is folyik, ahol
az elmúlt tíz évben évente több mint egy-

millió hektárt (kukorica, napraforgó, repce)
vetettek be neonikotinoid hatóanyagú növényvédõ szerrel kezelt – csávázott – vetõmagokkal.
Ennek ellenére Magyarországon nem fordult elõ méhpusztulás a neonikotinoid tartalmú csávázószerek használatától, ezt az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vizsgálatai alátámasztják.
Fontos azonban kiemelni, ha kivonják a
neonikotinoid alapú növényvédõ szereket –
az EU korábbi szándékának megfelelõen –,
akkor megfelelõ védelem nélkül maradhat a
kukorica-, a napraforgó- és a repcetermelés,
mert nincs helyettesítõ termék.
A méhészeti és a növénytermesztési ágazat egymásra épül – emlékeztet a közlemény.
Az említett haszonnövények termõterületeinek csökkenésével megnõhet a szabadon
porzó kalászosok vetésterülete, ezzel csökken a méhlegelõk nagysága, a termesztett
növényfajok változatossága, ami a természetes egyensúly felbomlásához vezethet.
Azzal, hogy a méhek beporozzák a ha-

szonnövények virágait, javul azok szemkötõdése, ami a növénytermesztõknek is hasznos. A méhészetek ezen túlmenõen létfontosságú szerepet töltenek be az ökológiai
egyensúly fenntartásában is.
A neonikotinoid hatóanyagú növényvédõ
szerekkel kapcsolatos álláspont kialakítása
során Magyarország továbbra is folytatni
kívánja a széles körû társadalmi egyeztetést
a szakmai és a társadalmi szervezetek bevonásával.
Az unióban a legutóbbi tanácsi ülésen egy
brit javaslat alapján felmerült, hogy a bizottság csak további tudományos vizsgálatok és
szántóföldön végzett kísérletek után hozza
meg döntését a neonikotinoid hatóanyagtartalmú növényvédõ szerek esetleges tiltásáról. Magyarország mellett további 10 tagország támogatta a brit véleményt, és kérte a
bizottságot, hogy vizsgálja felül javaslatát,
és végezzen további hatástanulmányokat.
Így a közeljövõben az Európai Unió fellebbviteli bizottsága tárgyalhatja a kérdést – jelzi
a közlemény.

XXIII. évfolyam 4. szám

7

XIX. DÖMSÖDI
NAPOK
2013. április 30-án (kedden) és május
1-jén (szerdán) kerül megrendezésre.
Részletes programokról plakátokon
értesülhetnek a kedves érdeklõdõk.

A XIX. Dömsödi Napok keretében a
Duna-parti sportpályán május 1-jén

Országos Díjugrató
Lovasverseny lesz.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Pályázati felhívás
Sziget Hegyközség Választmánya pályázatot hirdet hegybírói állásra, 2013. július 15tõl meghatározatlan idõtartamra.
Jelentkezés feltételei:
Önéletrajz
Büntetlen elõélet (erkölcsi bizonyítvány)
Legalább középfokú mezõgazdasági szakképzettség
Elõny a szõlész, borász szakirányú, ill. felsõfokú végzettség
10 éves szakmai gyakorlat
Közigazgatási alapvizsga
Felhasználói szintû számítógépes ismeret
Személygépkocsi, jogosítvány

Használaton kívüli elektromos és
elektronikai berendezések gyûjtése
Háztartási kis- és nagygépek (mosógép, mikrohullámú sütõ, hûtõgép, porszívó, konyhai robotgépek, fürdõszobai kisgépek stb.); Szórakoztató elektronikai cikkek; IT elektronikai berendezések; Barkácsgépek; Játékok.

Bérezés: a 2012. évi CCXIX. törvény 40. § (10) pont alapján.
A pályázatot a hegyközségi Választmány javaslata alapján, a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fõtitkára bírálja el, és nevezi ki a
hegybírót.
A pályázat leadásának határideje: 2013. május 31-ig beérkezõleg.
Cím: Gálné Dignisz Éva, Sziget Hegyközség elnöke
2317 Szigetcsép Szõlõtelep
Sziget Hegyközség

Helyszín:
Dömsöd Petõfi park elõtti parkolóban
Idõpont:
2013. április 13. 08:00–14:00
Elektromos eszközeiket ne helyezzék ki a szemétgyûjtõ edényzetek mellé, valamint ne adják át hulladékkezelési engedéllyel nem
rendelkezõ alkalmi begyûjtõknek!
ROLFIM SZÖVETKEZET
1054 Budapest, Alkotmány utca 4.
Tel./Fax: 36/(1) 269-0234

TEGYÜNK EGYÜTT AZ
ÉLHETÕBB
KÖRNYEZETÉRT !
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Márciusi tél!
Mit csinál a községgazdálkodási karbantartó csoport?
Mondhatjuk, hogy havat takarít! Ez azért
nem teljesen igaz, bár márciusban ez volt az
egyik fõ tevékenységünk. Március 15-én
reggel 5 órától délutánig volt szolgálatban
Fehér Péter a hótoló IFÁ-val. Március 27-én,
28-án ismét a hóeltakarítás volt a fõ tevékenység. Nehezen akar kitavaszodni.
Ezenkívül is végzünk munkákat természetesen. A Némedi úton a temetõkerítés elburjánzott növényzetét csinosították munkatársaim. Megkezdtük az utak gréderezését. Sajnos az idõjárás ezt nem engedte tovább, és a
már elvégzett munkát is erõsen rontotta a
rengeteg esõ. Belsõ munkákat is végzünk: a
hivatal épületében a járásnak átadandó bútorok helyett újakat készítettünk, és tisztasági
meszelést végzünk, helyiségrõl-helyiségre
haladva. A Petõfi utcában a Petrovics-féle
házban is végzünk belsõ munkálatokat. A tehenészeti telepi út melletti erdõt mentesítettük a rengeteg kiszórt háztartási szeméttõl.
Az ún. „kazánprogramhoz” megérkezett
az ágaprító gép. Ha az idõ engedi, folytatjuk
az ágak aprítását.
Ezenkívül természetesen végezzük a napi
karbantartási munkákat.
Tervezzük a Zászló melletti járda térkövezését, az utak kátyúzását, további gréderezését.
Néhány nehézségrõl szeretnék beszámolni, amelyben kérem az önök segítségét, de
legalább megértésüket. A hótolásnál említett
IFA lassan 30 éves lesz, ezért nehéz üzemkésszé tenni. Nagy segítség az új MTZ320-as
kistraktor, amely nem nagy teljesítményû
ugyan, de legalább üzembiztos. Sajnos néhány lakostársunk rendkívül nagy feladat elé
állít bennünket a szemetelésével. A közterületi szemétgyûjtõket rendszeresen telerakják
háztartási szeméttel, amely amellett, hogy
bosszantó, még szabálytalan is. Felhívtam a
közterület-felügyelõ figyelmét erre a jelenségre, és már több esetben tettenérés után
megfelelõen eljárt a szemetelõk ellen. Kérem, fogjunk össze e jelenség ellen, hogy
szebb legyen a falunk.
Tervezzük néhány kisebb méretû szemétgyûjtõ kihelyezését, de csak akkor van értelme, ha nem rakják tele nem odavaló hulladékkal.
Kérem, jelezzék a javítanivalókat. Kérem
ezt tárgyszerûen tegyék, és akkor igyekszünk a legjobb tudásunk szerint megoldani
minden problémát. Jelenleg 7 1/4 állandó
foglalkoztatotti státuszú és 30 fõ 6 órás közfoglalkoztatott igyekszik ellátni ezt a feladatot.
Varsányi Antal
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Dömsödi közterület-felügyelet
A március hónap eléggé mozgalmasan telt
számunkra. Ebben a hónapban szerveztünk egy
kóbor eb begyûjtési akciót, és a március 15-i ítéletidõben pedig a katasztrófavédelem, valamint
a rendõrség munkáját is segítettük, ezenkívül
elkezdtük elektronikus formában is rögzíteni az
adatközlõn bejelentett kutyákat.
Nagyon sok bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba a Tókert utcával kapcsolatban, hogy rengeteg a kóbor eb. Ezért egy öszszehangolt akció keretén belül március 6-án
reggeltõl egészen kora délutánig ellenõrzést
tartottunk ott, és begyûjtöttünk minden kóborló ebet. Az akcióban velünk közösen a rendõrség, Dömsöd hatósági állatorvosa és egy gyepmester vett részt. A nap végére 18 kutyát sikerült begyûjteni, amelyek közül az ott lakók elmondása alapján néhány támadóan is lépett
fel, amikor õk közlekedtek. Az akció végeztével a gyepmester a kutyákat a Gyömrõi Kutyamentsvár Állatotthon Alapítvány telephelyére
szállította.
Március 15-én 9 óra 30 perckor a helyi körzeti megbízottal egyeztetve a polgármesteri hivatal Lada Nivájával a jegyzõ úrral közösen elindultunk az utakat ellenõrizni és a bajbajutottakon segíteni. Az elsõ eset a Tatárhegyi erdõbe
vezetõ úton volt, ahol egy kisbusz akadt el a sárban. Itt a Dömsödi Tûzoltó Egyesület tûzoltó
fecskendõje húzta ki az elakadt gépjármûvet.
Ezt követõen a Dömsöd-Apaj összekötõt ellenõriztük. Az útszakaszon elakadt gépkocsit
nem találtunk, de a nagy hóátfúvás miatt személygépkocsival a közlekedés lehetetlen volt.
Mi is csak az elõttünk haladó erõgép után tudtunk menni, ami tolta a havat egy nyomban.
Apajra érve 11 órakor a ráckevei kapitányság
ügyeletével egyeztetve a vasútnál lezártuk az
utat. Ekkor lettek értesítve az apaji polgárõrök,
akik késõbb át is vették tõlünk az útzárlatot.
Apajról visszaérve Kiskunlacháza irányába
indultunk. Itt is nehézkes volt a közlekedés a
szél által útra hordott hórakások miatt. Kiskunlacháza elõtt kb. 2 kilométerrel találtunk egy a
hóban elakadt autóst. Õt a szolgálati gépkocsinkkal sikerült kivontatni, és folytathatta az
útját tovább.
Kiskunlacházára beérve a rendõrség ügyeletese kérésére továbbindultunk Bankháza és
Apaj irányába, hogy ott is ellenõrizzük az útviszonyokat. Arra szerencsére senki sem volt elakadva, és az útszakasz is jól járható volt.
Délután 15 óra körül vonultunk be állomáshelyünkre, mert addigra normalizálódott a
helyzet, és a továbbiakban már nem volt ránk
szükség.
A délutáni órákban a katasztrófavédelem értesítése alapján a dömsödi tûzoltók Apaj és

Kunszentmiklós között végeztek mentési munkálatokat az apaji polgárõrök segítsége mellett.
Továbbra is kérünk minden kedves dömsödi
kutyatulajdonost, hogy az e havi számban ismét
megtalálható ebnyilvántartási lapot töltse ki és
juttassa el számunkra a polgármesteri hivatalba
(Dömsöd, Petõfi tér 6.). Akinek több kutyája
van, vagy csak nyilvántartási lapot szeretne,
mert a Hírnökbõl nem akarja kivágni, azok kérhetnek tõlünk ilyen nyilvántartási lapot.
Aki nem ad le nyilvántartási lapot a 2013-as
kötelezõ veszettség elleni eboltás végéig (május
6.), azokat személyesen fogjuk felkeresni és az
adatokat rögzíteni.
Felhívnám a kutyatulajdonosok figyelmét a
veszettség elleni oltással kapcsolatban történt
változásra és a jogszabályban leírtakra is.
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.”
A községben, mint minden évben ismét lesz
kihelyezett védõoltás, amelynek helyét és idõpontját községünk honlapján (www.domsod.hu)
meg tudják tekinteni, illetve több helyre is ki
van plakátolva.
Még egy nagyon fontos dolog. Itt a tavasz,
bár az idõjárás nem ezt bizonyítja, legalábbis
akkor, amikor cikkünk készült. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beköszönt a jó idõ,
csak a helyi rendeletünk elõírásai alapján és idõben gyújtsanak tüzet. A felelõtlen tûzgyújtás
embereket vagy azok vagyontárgyait veszélyeztetheti. Ha ez bebizonyosodik, a tüzet okozó ellen büntetõeljárás indulhat, valamint a Katasztrófavédelem a tûzoltói beavatkozást is kifizetteti az okozóval.
Az országos tûzgyújtási tilalom idején – ami
felülírja a mi helyi rendeletünket – szigorúan
TILOS még az általunk leírt módon és idõben is
tüzet gyújtani!
A helyi rendeletrõl, valamint az ide vonatkozó országos rendeletekrõl bõvebben olvashat
Dömsöd honlapján a www.domsod.hu internetes címen. Kérjük, tekintsék meg honlapunkon azt a háromoldalnyi anyagot, amit a BM
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott
ki ezzel kapcsolatban „Tájékoztató a szabadtéri
tüzek megelõzése érdekében” cím alatt.
Elérhetõségeink:
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
(Polgármesteri Hivatal)
E-mail: kozterulet@domsod.hu
Közterület-felügyelet
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ÁLLATORVOSI TANÁCSOK
Újraindul az „Állatorvosi tanácsok" c. rovatunk. A ’90-es években állandó és igen népszerû
rovat annak idején leginkább azért szûnt meg, mert dr. Siket Péter állatorvos feladatai megváltoztak. Most munkakörében ismét nagy fordulat történt, melynek eredményeként rendszeresen tájékoztatni tudja majd az állattartókat.
A következõ sorokban a doktor úr részletesen számol be az õt érintõ elmúlt idõszakról és jövõbeni
terveirõl.

A Gyermekbarát Egyesület 2005 óta tevékenykedik Dömsödön.
• Kölyök Mûhely néven rendszeresen kézmûves játszóházat mûködtetünk.
• Évente 2-3 alkalommal autóbuszos kirándulást szervezünk általános iskolás gyermekek részére.
• A dömsödi gyerekeknek évente kétszer térítésmentesen hetes napközis nyári tábort
biztosítunk.
• A 2010. évben egyesületünk film klubot
indított.
Köszönjük adója 1%-át!
Gyermekbarát Egyesület Dömsöd
adószáma, melyre a felajánlást várjuk:
18706787-1-13

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

Adószám: 18679212-1-13

Suli Persely Alapítvány
Köszönjük az 1% esélyt!
Ezúton szeretnénk megköszönni azon személyek támogatását, akik a 2011-es adóbevallásukban felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át számunkra.
A NAV 2012. 11. 10-én 142.085 Ft-ot, továbbá 2012. 11. 22-én 10.609 Ft-ot utalt át a
Suli Persely Alapítvány bankszámlájára.
Az összegek felhasználásáról az Alapítvány az éves Közhasznúsági Jelentésében fog
beszámolni a Dömsödi Hírnök hasábjain.
Szücsné Ágh Anikó
Suli Persely Alapítvány
Kuratórium elnöke

2004. február 1-jétõl a ráckevei állategészségügyi kerület vezetésével bíztak meg, mint kerületi
fõállatorvost. 2007. januártól osztályvezetõként dolgoztam a Fõvárosi és Pest megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságon, majd 2008 júniusában saját kérésemre viszszakerültem kerületi fõállatorvosi helyemre. Vezetõi munkám mellett a praxist nem tudtam csinálni, ezért 2005-tõl a rendelõmben dr. Guba Sándor kollégám dolgozott. Az utóbbi 6 évben a hatósági
állatorvosi szolgálatot négyszer szervezték át, ami minden alkalommal rengeteg munkával, plusz
feladatokkal járt. Az emellett történõ folyamatos létszámcsökkentések az egyébként is megnövekedett feladataink ellátását még nehezebbé tették. Ezek következtében belefásultam, belefáradtam a vezetõi feladatok ellátásába, így tavaly novemberben úgy döntöttem, hogy 2013.
januártól lemondok vezetõi megbízatásomról. Ezt a döntésemet erõsítette az is, hogy nagyon hiányzott a praxis, a páciensek, a rendelõi munka. Itt szeretnék egy pletykát eloszlatni, hallottam olyan
„híreket”, hogy azért jöttem vissza praktizálni, mert „kirúgtak”. Ez annyira nem igaz, hogy még az
õsszel egy igazgatóhelyettes fõállatorvosi állást utasítottam vissza, majd kérésem ellenére április
végéig a vezetõi teendõket is el kellett látnom, mivel az utódom csak április 2.-ával lett kinevezve.
Rendelõmet 1993-ban nyitottam, az évek során kissé megkopott, felújításra szorult. Januárban
végeztünk egy kis belsõ átalakítást, burkolatcserét, festést. Az átépítés során kialakítottunk egy új
mûtõ helyiséget, ahol az eddigieknél jobb körülmények között lehet majd mûtéteket végezni.
Remélem, hamarosan elkészül az új mûtõasztalunk, megérkezik az új sterilizátor és elkezdhetjük
használni a mûtõt. Berendezések, eszközök terén is szeretnénk fejlõdni, ezt majd folyamatosan
tesszük, elsõ körben többek között egy ultrahangos fogkõeltávolító berendezést sikerült vásárolni.
Tervezzük számítógépes betegnyilvántartó rendszer elindítását is. Tavasszal a rendelõ
környezetének felújítása a cél, ennek keretében elsõsorban az utcafront burkolását szeretnénk
elvégezni.
Nem véletlenül beszélek többesszámban, a rendelõben továbbra is dolgozik dr. Guba Sándor kollégám, õ hétfõn és pénteken rendel, én pedig szerdán és szombaton. Természetesen a
rendelési idõn kívül is ellátjuk a pácienseket. A gyógyszerforgalmazói tevékenységünket,
valamint egyéb munkánkat (pl. összevezetett veszettség elleni eboltás) dr. Nagy Zoltán kollégámmal együtt végezzük.
A régi olvasók még emlékezhetnek rá, hogy volt egy állatorvosi tanácsok rovat, melyet újraindítok azzal a szándékkal, hogy segítséget nyújtsak a házi kedvencek tartásához, betegségeik idõbeni
felismeréséhez, megelõzéséhez.
dr. Siket Péter
állatorvos

Állatorvosi rendelõ
Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24. (bejárat a Bocskai u. felõl, a Horváth-kert mellett)
Betegellátás, védõoltások beadása,
Mikrochip-beültetés, állatútlevél kiállítása,
Lágysebészeti mûtétek (ivartalanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.),
Ultrahangos fogkõeltávolítás,
Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: 17.30–18.00, szombat: 8.00–10.00

LOMTALANÍTÁS
2013. április 18-án csütörtökön
2013. április 19-én pénteken

lakossági és az üdülõövezetben.
lakossági.
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A Dömsödi Általános Ipartestület életébõl
Mérlegképes könyvelõk
kötelezõ továbbképzése!!!!!!!!
Az Oktker-Nodus Kiadó Kft. szervezésében

2013. 05. 06-07-én
A Dömsödi Általános Ipartestületnél
(2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13)
ismét megszervezésre kerül a továbbképzés!

Változatlan áron: 17.500 Ft/fõ.
Érdeklõdni lehet: Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
ipartestulet.d@pr.hu
06-24-435-416, 06-70-318-6325

Rendezvény elõzetes

KÖBE a magyar
tulajdonú biztosító!
Csökkentse havi kiadásait!!!!!!!!!
Válassza a KÖBE-t!
Kössön nálunk kedvezõ áron
lakásbiztosítást!
Keresse fel irodánkat:
Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
06-70-318-6325, 06-24-435-416
ipartestulet.d@pr.hu

Figyelem!!!
Siker, bõség, gazdagság!

„ Ízek és Mesterségek
Udvara”
2013. június
Az Ipartestület rendezvénye, amelyre várjuk mindazokat a dömsödi iparosokat, kézmûveseket, kereskedõket, õstermelõket, akik termékeiket (bor, pálinka, sajt, túró, szalámi, méz, sütemények),
valamint munkáikat (kézimunkák, bõrdíszmûvek, kerámiák, egyéb
termékek) szívesen bemutatnák a közönségnek. Az élelmiszereket
tetszés szerint meg is kóstolhatják.
A bemutatón hagyományõrzõ programot láthatnak, és megízlelhetik a magyar gulyás õsi ízeit.
Kérünk mindenkit aki a rendezvényen szeretné bemutatni termékeit, jelentkezzen!
A rendezvény megszervezésére szponzorokat is szívesen
látunk!!!
Elérhetõség:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Szücsné Ágh Anikó
06 70 318 6325
ipartestulet.d@pr.hu
Ipartestület vezetõsége

Mi a titok? Rendkívüli lehetõség!
Személyes ismeretségnek köszönhetõen sikerült beszervezni
Laczkó Pétert Dömsödre.
Nemzetközileg elismert és foglalkoztatott szakember,
motivációs tréner, milliárdos cég vezetõje.
Kinek szól: polgármestereknek, tanároknak, képviselõknek, vállalkozóknak, gazdálkodóknak, könyvelõknek és mindenkinek aki
fejlõdni szeretne.
Idõpont: 2013. május hónapban
Helye: Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Ára: 10.000 Ft/fõ/2 nap
A tréning témái:
– Mitõl lesz egy egy ember, egy cég, egy falu hiteles és sikeres?
– Miért nem jó a túlélésre taktikázni? Lehet-e válságban fejlõdni?
Laczkó Péter elérhetõségei:
www.arbevetel-generator.com tulajdonosa
www.lawrence&bennett.com Zrt. alapító tagja.
Jelentkezni lehet: Dömsödi Általános Ipartestület Szücsné Ágh Anikó
ipartestulet.d@pr.hu, 06-70-318-6325
Cserna Károly: 06-30-9483-862
A tréning 25 fõ felett mûködõképes, jelentkezni a részvételi dij
befizetésével!!!!!
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok:
1. az eb tulajdonosának
neve:......................................................................................................................................
címe: ....................................................................................................................................
2. az ebtartó
neve:......................................................................................................................................
lakcíme: ................................................................................................................................
telefonszáma: ......................................................................................................................
elektronikus levélcíme:........................................................................................................
II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
az eb
fajtája: ..................................................................................................................................
neme: ....................................................................................................................................
születési ideje: ......................................................................................................................
színe: ....................................................................................................................................
hívóneve: ..............................................................................................................................
az eb tartási helye:................................................................................................................
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
1. transzponderrel ellátott eb esetén
a beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma: ..........................................................................................................
a beültetés idõpontja: ......................................................................................................................................................
a beültetést végzõ magánállatorvos neve: ......................................................................................................................
kamarai bélyegzõje száma: ............................................................................................................................................
2. ivartalanított eb esetén
az ivartalanítás idõpontja:................................................................................................................................................
az ivartalanítást végzõ magánállatorvos neve: ..............................................................................................................
kamarai bélyegzõje száma: ............................................................................................................................................
3. kisállatútlevéllel rendelkezõ eb esetén
az útlevél száma:..............................................................................................................................................................
az útlevél kiállításának idõpontja: ..................................................................................................................................
az útlevelet kiállító magánállatorvos neve: ....................................................................................................................
kamarai bélyegzõje száma: ........................................................................................................................
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok:
az eb oltási könyvének száma:........................................................................................................................................
az oltási könyvet kiállító magánállatorvos neve: ..........................................................................................................
kamarai bélyegzõje száma: ........................................................................................................................
V. Egyéb adatok:
a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:
megfigyelt
nem megfigyelt*
kezdõ idõpontja és idõtartama:............................................................................................................................................
az eb veszélyessé minõsítése:
igen
nem *
ha igen, akkor a veszélyessé minõsítés idõpontja: ..................év ..............................................hónap ....................nap

* a megfelelõ válasz bekarikázandó

..........................................................................
az adatlapot benyújtó aláírása
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Kitöltési útmutató
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában
„keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni,
ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végzõ állatorvos neve és a kamarai bélyegzõjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthetõ ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát,
azaz hogy az eb megfigyelés alatt áll vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minõsítve vagy nem.

VESZETTSÉG
ELLENI KÖTELEZÕ EBOLTÁS
Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb
oltása kötelezõ!
Az ebek 2013. évi kötelezõ 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
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, Petõfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
– 2013. április 17. Dunavecsei úton a Kanól italbolttal szemben
– 2013. április 19. Rákóczi úton a malom elõtti 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 történõ 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

EU élelmiszersegély
Élelmiszeradomány a
dömsödi rászorulóknak
2013 februárjában ismét lehetõség nyílt arra, hogy pályázat útján Dömsödön élelmiszercsomagban részesüljön 700 rászoruló
személy.
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) intervenciós készletekbõl származó élelmiszersegélyt biztosított a legrászorulóbb személyek számára. A Gyermekétkeztetési Alapítvány (GYEA) közremûködésével jutott hozzá Dömsöd az élelmiszeradományhoz.
A rászorulók kiválasztása a Gyermekétkeztetési Alapítvány által megadott feltételek
figyelembevételével történt. A szociális osztály és a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat nyilvántartásaiból összeállított listán
700 fõ szerepelt a hátrányos szociális helyzetû, létminimum közelében élõ családok és
kisnyugdíjasok közül. Hosszas és nehéz elõkészítõ munka volt összeállítani a listát és kiértesíteni az érintett személyeket.
2013. 02. 15-én az önkormányzat teherautójával Dömsödre került a segélycsomag. Kiosztásra került 4706 kg élelmiszer, mely tartalmazott lisztet, kétféle tésztát és kekszet. A
tételekrõl pontos elszámolás készült, melyet
továbbítottunk a GYEA részére.
Reményeink szerint néhány ember
anyagi és háztartási gondjain átmenetileg
enyhítettünk.
Ezúton mondunk köszönetet minden kollégának és segítõnek, aki a szervezésben és
lebonyolításban részt vett.
Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat
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„A fafaragó”
A március 15-i ünnepi megemlékezés keretében kerültek átadásra
azok a padok, amelyek felújítását Horváth Béla kádármester kezdeményezte.
A falu több pontján ékeskednek újra a régi padok, barátságos, meleg barna színükkel. A padok támláit kézi faragású magyaros motívumok díszítik. Béla megálmodta a mintákat és megfaragta azokat. A
padokat szemlélve, bizony róla is elmondhatnánk a szállóigét:
„Azt a csillagát, annak a székely kezû fafaragónak!”
Bizony, a fafaragó ember más mint a többi. Látja a nyers anyagot,
megálmodja bele a motívumot.
A fafaragás õsrégi magyar tevékenység, amely mindig a férfiak tevékenysége volt: a paraszt embereké, a pásztoroké.
Hogy ez az õsi mesterség nem halt ki, azt mutatják Horváth Béla
munkái is. Mestere Kohl János fafaragó volt, aki bevezette õt ebbe a
különleges világba.
A fafaragó ember jó ember. Keze alatt röpködnek a forgácsok, eltûnik a felesleg, elõbukkan a forma, amelyet a mester szeme lát. Munkájával megeleveníti az õsi magyar múltat, a magyar népi díszítõmûvészet különleges világát.
Míg az ünnepségen Horváth Bélát hallgattam, arra gondoltam,
hogy õ élõ példája a jóért való összefogásnak, az önzetlen közösségért
való szolgálatnak. A munka végeztével nem nyújtotta be a számlát.
Fizetség gyanánt beérte azokkal az elismerõ szavakkal, amelyeket a
padok felállításakor kapott az arra járó emberektõl.
Amikor ez a gondolat testet öltött, akkor õ a lényeget látta meg:
csendesen tenni a dolgunkat, amellyel nemes célt szolgálhatunk. Úgy
volt képes ennek meglátására, ahogyan meglátja a megmunkálatlan
fában a benne alvó gondolatot.
Mélyen eltûnõdhetünk azon, vajon mi lenne ha mindannyian ilyen
önzetlenül találnánk meg a saját tennivalónkat abban a faluban, ahol
élünk?? Valószínûleg virágzó település lenne, ahol nem lenne eldobálva szemét, kiborogatva kuka, nem tûnnének el kiültetett virágok…
Mindenki óvná, vigyázná, mert saját munkáját látná benne…
Azoknak is figyelmébe ajánlom ezt, akik távolról szemlélve folyton
kritikával élnek a falu ügyeivel kapcsolatban, akiket ugyanakkor sehol
nem látunk a közös dolgok ügyében sem tevékenykedni, sem jelen
lenni.
Az alábbi idézettel szeretném megköszönni Bélának és segítõtársainak önzetlen munkájukat:
„Vigyázzunk, hogy ne haljanak ki az éneklõ népek, a mítoszalkotó népek, a képíró asszonyok és faragó emberek, mert az ember
hal ki velük.
Õrizzük, gyûjtsük, terjesszük mûveiket, tanuljunk tõlük, legyen eleven lelkünk eleven része; a népléttõl el nem különült mûvészete, amely önmagát mondja, mint a természet, s éppen ezért
bizonysága múltnak és maradandóságnak. ”
(Juhász Gyula)
Szabó Andrea

Március 15-re emlékeztünk
Idén március 15-én hagyományos módon az OMK nagytermében
idéztük fel a forradalom eseményeit. A mûsor rendezõje Csikósné Ócsai
Jutka, szereplõi pedig a Ju és Zsu fiataljai voltak. A produkciót egy rövidebb népies és egy hosszabb polgári blokkra tagolta a rendezõ. Szívet-lelket melengetõ volt annak megjelenítése, ahogyan a vidéki emberek kapcsolódtak az eseményekhez. Majd ahogyan a forradalom kirobbanása milyen módon kovácsolta össze Budapest polgárait, kiválóan érzékelhetõ
volt. A hatást még inkább fokozták a zenei betétek és nem utolsósorban a
szereplõk jelmezei, kellékei. A közönség a szereplõkkel egy emberként
énekelte nemzeti imánkat, a Himnuszt és a Szózatot.
Pánczél Károly képviselõ úr méltatta az alapos felkészülést, majd beszédében a rövid történeti áttekintést követõen vázolta a kormány jelenlegi törekvéseit.
A szokatlanul zord idõjárás átrendezte az ünnepség megszokott menetét, ezért az emlékhelyeken a koszorúzás elmaradt. (Az ide szánt koszorúkat a következõ néhány napon helyezték el.) A mûvelõdési ház aulájában
a szokott módon – mint ahogyan minden helyszínen – állandó közremûködõ volt a Dezsõ Lajos Mûvészeti Iskola. Növendékei Kossuth nótákat
énekeltek.
Ugyancsak itt kerültek átadásra azok a felújított padok, melyek községünk köztereit díszítik. Horváth Béla kádármester vállalta fel ennek a
munkának a teljes koordinálását. Rövid ismertetõjében beszélt azokról a
díszítõmotívumokról, idézetekrõl, melyek a támlákat ékesítik. Végül átnyújtotta azt a saját készítésû pad makettet a polgármester úrnak, mely az
elkészült 23 padot szimbolizálta.
Ezt követõen a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ elõterében az intézmények, civil szervezetek, vállalkozók, politikai szervezetek
a megemlékezés koszorúit helyezték el.
-V.I.-
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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 ko l a
m á rc i u s i h í re i
A tavasz eljöttével – amely inkább a telet idézi – egyre sûrûbbek a
programok. Egyre több a verseny, amelyért lehet izgulni, sõt, nemcsak a gyõzelmeknek örülni, hanem egyszerûen csak annak, hogy iskolánkban jó néhány vállalkozó szellemû növendékünk keresi a megmérettetést.
Sokan mondják, hogy minek versenyezni, s erre különbözõ indokokat tudnak felhozni, amelyek gyakran meg is állják a helyüket.
DE! Ha az életünket tekintjük, szinte minden pillanatban valamilyen
versenyhelyzetben találjuk magunkat. Hiszen az életünk csupa olyan
szituációt hoz, amikor valamiért küzdenünk kell. Csak ezek olyan
megmérettetések, amelyeket nem versenynek hívnak. Van, hogy gyõzünk, van, hogy veszítünk… A tanulmányi versenyek csak edzenek
minket, felkészítenek az élet megküzdéseire, rutint szerzünk általuk.
Mindenesetre nincs okunk panaszra, mert márciusban több versenyre is jelentkeztek növendékeink.
Március 2-án társastáncosaink versenyeztek. Róluk az elõzõ számban már beszámoltam, most néhány fényképük emlékeztessen minket arra, hogy érdemes versenyezni.
Március 15-éig kellett elküldeni a pályamunkákat az Országos
Grafika Versenyre. Résztvevõ növendékeink: Takács Nóra, Csiszár
Dóra, Kincses Veronika Szandra, Huszti Barbara.
Március 15-én – rendhagyó módon – a hóval kellett megküzdeni.
Ezen az ünnepen növendékeink a koszorúzást szokták végigkísérni
énekszóval, de idén a koszorúzás elmaradt a nagy hideg miatt, így a
mûvelõdési ház aulájában a községi ünnepélyen énekeltünk Kossuth
nótákat.
Március 18-án a ráckevei Savoyai-kastélyban szerepelt három zongorista növendékünk: Halász Dorottya, Balogh Abigél és Liptai Melitta. Felkészítõ tanáruk Csák Péter volt. Idén már negyedik alkalommal rendezte meg a ráckevei Ránki György Alapfokú Mûvészeti Iskola a zongorás találkozót, amelyen növendékeink képviselték iskolánkat. Köszönöm a szülõknek, Liptainé Jaksa Anitának és Halász
Borókának, hogy a gyerekek szállításában közremûködtek.
Március 21-én Szigetcsépen, a Körzeti Rajzversenyen képviselték
iskolánkat a grafika tanszak tanulói: Csiszár Dóra (II. helyezés), Kiss
Richárd (III. helyezés), Tóth Levente, Huszti Barbara, Hartai Ádám,
Hartai Martin (I. helyezés), Balogh Virág (III. helyezés). Felkészítõ

tanáruk: Varga Anett. Szeretném megköszönni Husztiné Ila Györgyinek és Tóth Sándornak, hogy a gyerekek szállításában segítettek az
iskolának.

25-én elküldtük jelentkezésünket a ceglédi Pest Megyei Kamarazenei Versenyre, ahol a következõ növendékeink mutatkoznak be:
Harsányi Anna, Várkonyi Petra, Horváth Csenge, Horváth Virág,
Baranyi Virág, Tóth Ilona, Bolyó-Imgrund Márton. Tóth Ili nemsokára a Pest Megyei Fuvolaversenyen is részt vesz…
Azoknak a növendékeinknek, akik már versenyeztek, megköszönöm a részvételt, felkészítõ tanáraiknak az áldozatos munkát.
Azoknak a versenyzõinknek, akik még a felkészülés stádiumában
vannak, sikeres gyakorlást kívánok, és tartsák szem elõtt: nagyon jó a
gyõzelem, de legfontosabb a részvétel!
Köntös Ágnes
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Magyarok a világûrben
Két éve már, hogy világszerte
Jurij Gagarin ûrutazására emlékezve április 12-én rendezik meg
az ûrkutatás világnapját. Bár a
hidegháború gerjesztette ûrverseny már a múlté, szerte a világon
ma is tudósok ezrei kutatják a
világûrt, fejlesztik a technológiát,
egyre több mindent megfejtve a
végtelen világegyetem titkaiból.
Kevesen tudják, de ebben a munkában tevékeny részt vállalnak
hazánk tudósai is. A magyar ûrkutatás múltjáról, jelenérõl és
jövõbeli céljairól kérdeztük Farkas Bertalant, Magyarország elsõ
ûrhajósát.

– Milyen programokban vesznek részt manapság a magyar ûrkutatók?
– A fiatal kutatók számos kétoldali együttmûködésben vagy
nemzetközi programban vesznek részt, tehetségükkel, kreativitásukkal
járulva hozzá a közös kezdeményezések sikeréhez. A magyar ûrkutatás
egyik legfontosabb feladata, hogy bent maradjunk ezekben a programokban, illetve kiemelt „házi feladat” az ifjúság támogatása. Az egyetemisták
számára lehetõséget, munkát kell teremteni, elképzelést, célt, feladatot
biztosítani. Napjaink legnagyobb sikere pedig kétségkívül a Masat-1,
hazánk elsõ mûholdja, amely mérföldkõ a magyar ûrtechnikai
fejlesztésekben. A program ötletgazdái és kivitelezõi a BME diákjai és
oktatói, akik 2007 óta dolgoznak a projekten, melynek keretében 2012.
február 13-án, magyar idõ szerint 11 órakor juttatták a világûrbe az
elkészült mûholdat egy Vega hordozórakéta segítségével. Az egyetemi
csapat tavaly márciusban leplezte le a Masat–1 legnagyobb meglepetését,
a fedélzeti kamerát, amely a tervezés utolsó szakaszában került rá az
ûreszközre.

– Mikortól beszélhetünk ûrkutatásról Magyarországon?
– A magyar ûrkutatás gyökerei a második világháború elõtti idõbe nyúlnak vissza. A hadiipari fejlesztéseken dolgozó Bay Zoltán és csapata a
mikrohullámú hírközlésben rejlõ lehetõségeket kutatva jutott el a Hold-radar
kisérlet gondolatáig, melyet 1945-re sikerrel valósítottak meg. A program a
késõbb fejlõdésnek induló radarcsillagászat korai elõfutárának tekinthetõ.
– Milyen mérföldkövei voltak a világûr meghódításának a múlt
században?
– A háború utáni kutatások irányvonalát a szovjet tervek követése
határozta meg, hiszen hazánk a többi szocialista országgal együtt 1967ben írta alá az Interkozmosz együttmûködést. Az Interkozmosz Tanács
felügyelõje a Magyar Tudományos Akadémia volt. A kutatás fõ iránya
ezekben az években a kozmikus fizika, kozmikus meteorológia,
kozmikus orvosbiológia, ûrtávközlés, erõforrás-kutatás volt. A magyar
ûrkutatás szervezése, koordinálása kezdetben az Ûrkutatási Kormánybizottság feladata volt. 1978-tól az MTA Interkozmosz Tanácsa vette át. A
magyar ûrkutatás sokat köszönhet az Interkozmosz programnak, hiszen
ez az együttmûködés tette lehetõvé, hogy a tagországok egy-egy
képviselõje is eljusson a világûrbe, így kerülhetett sor az én ûrutazásomra
is. A magyar ûrhajósjelölteket májustól kezdték kiválogatni a pilóták
közül. Akkoriban Pápán szolgáltam vadászpilótaként, és önként jelentkeztem ûrhajósnak. A kiválasztást felkészítés követte a Szovjetunióban,
majd Valerij Kubaszovval 1980., moszkvai idõ szerint 21 óra 20 perckor,
magyar idõ szerint 20 óra 20 perckor, indultunk a világûrbe a Szojuz-36
ûrhajó fedélzetén. Magyarország ezzel az ûrutazással a nemzetek sorában
hetedikként lépett ki a világûrbe. Az ûrhajó május 28-án kapcsolódott
össze a Szaljut-6 ûrállomással, ahol a személyzet, Leonyid Popov és
Valerij Rjumin szovjet ûrhajósok fogadtak bennünket.
– Mi történt a programmal a rendszerváltás után?
– A rendszerváltás az ûrkutatáshoz kapcsolódó programokban is mindent megváltoztatott. Megszûnt az Interkozmosz program, csökkent a
kutatók mozgástere és finanszírozottsága, illetve, mint minden más
területen – itt is a Nyugat felé fordulás volt tapasztalható, ám a kitartó és
eredményes munka azóta is folytatódik. A programok és a célok változtak, de mindig akadnak olyan kutatók, akik a világûr megismerésének
szentelik életüket. Talán a legnagyobb tudományos sikert, amihez a magyar szakemberek is hozzájárultak, a VEGA szonda hozta. A KFKI szakemberei a BME-vel együttmûködve elkészítették a Vénusz bolygót és
Halley üstököst 1985-86-ban vizsgáló ûreszköz tv-elektronikáját és
vezérlõ számítógépét.

– Milyen irányba indulhat el a jövõben a magyar ûrkutatás?
– A jövõben ismét érdemes lenne kelet felé is tekintve orosz projektekhez is csatlakozni, hiszen az egykor méltán híres ûrprogram újra
fejlõdésnek indult, mi több a magyar tudósokat és szakembereket szakértelmük miatt szívesen látják. Fontos az Európai Ûrügynökség (ESA)
programjaiban való részvétel, mindenképp a közeli célok között kell számon tartani a teljes jogú taggá válást.
– Hogyan sikerült az ûrutazása során szerzett tapasztalatokat kamatoztatnia?
– Alapító tagja lettem az Ûrhajósok Nemzetközi Szövetségének, mely
azóta is a tapasztalatcserének és az új ötletek megosztásának a színtere.
Részt veszek a Magyar Ûrkutatási Tanács munkájában, és létrehoztam
egy alapítványt, mely a Világûr a Föld jövõjéért nevet viseli, és 12 országból 18 ûrhajós kollegám vesz részt a programban, melynek célja a
környezet- és természetvédelem, különbözõ technológiák átadása, illetve
az ifjúság oktatásának támogatása. Emellett tanácsadóként segítem az
L.A.C. Holding vállalatcsoportot, ahol sikerrel kamatoztathatom kiterjedt
kapcsolatrendszeremet.
Igyekszem kivenni a részem minden olyan programban, mely a magyar ûrkutatás ügyét elõmozdítja, hiszen rendkívül fontos, hogy megõrizzük és fejlesszük a szakma színnvonalát, elõsegítve hazánk beintegrálódását az ESA projektekbe.
Kovács Dániel
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ISKOLAI
HÍREK
Legfrissebb versenyeredmények:
2013. március
PANGEA Matematika Verseny
6. évfolyam:
1. Jároli Kristóf, Magyar Bence
2. Pethes Patrícia
3. Kovács Gergõ
8. évfolyam:
1. Perger Benjámin
2. Pethes Vivien
3. Madarász Petra

Mi történt a focisták
háza táján?
Kakucs : Dömsöd 0:4 (0:2)
Jv: Görbe (Márton, Pécsi)
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Nagy A., Kardos, Hegedûs – Agócs, Faragó, Kelemen –
Palotai, (Csontos), Soóky, Végh.
Edzõ: Halász Gyula.
Gólszerzõ: Faragó, Turcsán, Végh, Soóky.
Nagyszerû gyõzelmet aratott csapatunk
idegen pályán.
A Dömsöd : Dánszentmiklós mérkõzés a
pálya használhatatlansága miatt elmaradt.

Házi matematika verseny
4. évfolyam:
1. Papp András
2. Várkonyi Viktória, Rüsics Alexa
3. Balogh Abigél

A Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
minden tanulójának
A tábor helyszíne: Szarvas
Idõpont: 2013. augusztus 5-tõl
augusztus 9-ig
Utazás autóbusszal
Idén hatodik alkalommal táborozhatsz
velünk, ha van hozzá kedved!
Úti célunk: A festõi szépségû Szarvas városa
a Körös partján.
Amik várnak Rád, és persze szüleidre, ha
van kedvük elkísérni Téged:

5. évfolyam:
1. Koós Márton
2. Jakab Tünde
3. Sámson Nikolett
7. évfolyam:
1. Papp János
2. Földes Máté
3. Lampert Gréta

NYÁRI TÁBOR

A sportpálya és környéke
március 29-én
varsányi

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 – köszöntõ
Nagy Zsolt DUSE elnök – évértékelõ
Tóth Tímea válogatott kézilabdázó, az esemény fõvédnöke
– megnyitó
20.30–
BÁL
élõ zene, tombola, svédasztalos vacsora, amatõr darts verseny
Jegyárak: felnõtt: 1500 Ft, támogatói jegy: 500 Ft,
gyermek: ingyenes (14 év alatt)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

túrák
szarvasi városnézés
sétahajózás
kincskeresés
fürdõzés
vetélkedõk
evezés
számháború
sok játék, kaland és nevetés

A tábor költsége: 26000 Ft.
Az ár mint mindig, most is tartalmazza a
teljes ellátást, a szállást, az útiköltséget és az
összes programot.
Az elsõ részlet befizetése (10000 Ft):
2013. április 12-ig
A második részlet befizetése (10000 Ft):
2013. május 10-ig
A harmadik részlet befizetése (6000 Ft):
2013. június 14-ig

Kedves gyerekek,
várjuk jelentkezéseteket!

A bál kiemelt támogatója:
A tábor szervezõi:
Burján húsbolt, Kisbojtár vendéglõ 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; Papír-írószer, Burján húsbolt,
OMK, Sportcsarnok.

Keyha-Czeller Piroska (Piroska néni)
Tel.: 06/20- 801-42-02
Ácsné Jaksa Szilvia (Szilvi néni)
Tel.: 06/30-678-9404
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„TEGYÉL 3 JÓ DOLGOT”
EREDMÉNYHIRDETÉS

Criminon: „bûnözés-nem” egy nemzetközi közhasznú társadalomjobbító szervezet, amely bûnmegelõzési és bûnözõi rehabilitációs programokat biztosít mindazok számára, akiknek szüksége lehet rájuk. 1972-ben Új-Zélandon hozták létre, majd hálózattá fejlõdött az egész világra kiterjedve.
„Tegyél 3 jó dolgot”. Többet is lehet, szabad,
nem tilos, de ennyi is elég ahhoz, hogy a pályázaton részt vegyél. Ha jól csinálod, még nyerhetsz is.
Mit? Tapasztalatot, elindulhatnak benned a jó és
tenni, segíteni akaró gondolatok. Ezt tették a Gróf
Széchenyi István Általános Iskola 8. a osztályos
tanulói is osztályfõnökük, Gerenday Éva kezdeményezésére.
Bemelegítésképpen székeket pakoltak az OMKban a Karácsonyi Koncert elõtt és után, segítve a
mûvelõdési központ dolgozóinak munkáját.
Következõ jótett a hajléktalanoknak vitt étel, ital
osztása és meleg ruha adományozása. A téli szünetben feláldozták egyik napjukat (2013. 01. 03.),
felkerekedtek és elmentek Budapestre.
A harmadik jótettként a kecskeméti gyerekotthon kis-és nagyobbacska lakóinak akartak örömet
szerezni. Játékokat, ruhákat és édességet vittek egy
szép, havas szombati napon (2013. 01. 12.).

A jótétemények bevégeztével összedugták fejüket és egy projektet készítettek tettük összegzéséül. Olyan jól sikerült megoldaniuk, hogy országos
összesítés után, több ezer beadott munka közül
korosztályukban az elsõ helyen végeztek. A díjátadó ünnepség Budapesten volt, ahol a többi projektet is meg lehetett tekinteni. Sok érdekes dolog
volt, egyéni kreatív kivitelezéssel. Ha jól áttanulmányoztuk a munkákat, még több ötletet lehetett
venni akár a többi jótetthez.

Misu papája, Farkas Zsiga bácsi felajánlásából
részt vett az osztály képviselõ csoportja a 2013. 03.
10-én megtartott díjátadó ünnepségen a Lurdy
Házban. Másfél órás ünnepélyes díjátadó gála zárta a pályázatot. Volt tornabemutató, táncbemutató
és filmvetítés. Külön díjazták azokat az iskolákat,
ahol az egész iskola 100%-ban részt vett, a gyerekeket felkészítõ pedagógusokat és az elsõ három
helyezett osztályokat.
A dömsödi 8. a osztály képviselõit elsõként hívták ki az oklevél és ajándék átadására. Díj: az osztály által választott helyre osztálykirándulás és kalandparki vagy állatkerti belépõjegy. Ezen felül
még kaptak személyre szóló oklevelet, külön mindenki vitamint és oktatókönyvet. Az iskolának
plakátokat, tanári zsebkönyveket, „Út a boldogsághoz” címû CD-t és egyéb oktatókönyveket.

Niki, Zolika, Fanni, Misu, Norbi és Lala nagyon
büszkék voltak amikor kimentek átvenni a jól
megérdemelt díjat. Most értették meg igazán,
hogy milyen nagy dolgot cselekedtek. A jótettek
véghezvitele nem okozott nagy erõfeszítést a gyerekeknek, szívesen csinálták, készültek.
A segíteni akarás, együttérzés, mások támogatása alapból kódolva van a gyerekekben, és ez Éva
néni lelkiismeretes nevelési módszereinek köszönhetõen tört felszínre belõlük. Reméljük, a jó
cselekedetek, mások segítése, támogatása életük
részévé válik ezután is, és az õ példájukat látva bízunk benne, hogy egyre többen csatlakoznak hozzájuk.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik munkájukat segítették és támogatták õket.
Egy fecske nem csinál
nyarat, de bízom benne,
hogy ezek a FECSKÉK elindítottak valamit, sok követõjük lesz, és az idõ múlásával elmondhatjuk, hogy
„Nyarat csináltak”.
Alberczki Márk, Bárány
Gábor, Fábián Fanni, Fülöp
Zoltán, Gonda Dóra, Márkus Péter, Perger Benjámin,
Péteri Szabolcs, Sáfrán Mihály, Sass Nikolett, Simon
Norbert, Tabajdi Lajos,
Tóth Tamás.
Sáfránné Farkas Szilvia
szülõ
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Kamilla Rendelõ
(Dömsöd, Kossuth L. u 102) hírei:
A következõ hónapokban folyamatosan jelentkezünk itt rendelõ
reumatológus, nõgyógyász, bõrgyógyász szakorvosok bemutatásával.
Dr. Molnár László bõrgyógyász:
Bõrgyógyász és kozmetológus szakvizsgája mellett allergo-immunológus és laboratorium-mikrobiológus szakvizsgával is rendelkezik.
Tudományos munka: Tudományosan minõsített, az Orvostudományok
Kandidátusa. Jelentõs tudományos kutatásait 140 közleményben jelentette meg (többségét angol nyelven). Állandó résztvevõje a hazai és a külföldi tudományos kongresszusoknak, ahol 450 elõadást tartott.
Munkahelyei: Tizennyolc évet dolgozott a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Bõrklinikáján. Tíz évig vezette a Miskolci Megyei Bõrosztályt 90 ággyal, mellette fõigazgatója volt a Miskolci Semmelweis Kórháznak. Jelenleg a Budapesti Szent János Kórház bõrgyógyász fõorvosa.
Kiemelt gyógyítási területei: allergiás bõrbetegségek, pattanásos arc
kezelése, lábszárfekély behámosítása, gombás haj-, bõr- és körömbetegségek kezelése, gyermek bõrbetegségek kezelése, gondozása, anyajegyszûrés, jóindulatú bõrkinövések, fibrómák eltávolítása, rosszindulatú bõrtumorok diagnosztizálása és eltávolítás plasztikai sebész partnerrel.
Kitüntetései: 1999 Miniszteri Dicséret, 2005 Szt. János Emlékgyûrû.
Másoddiploma: Református Teológiai Akadémia.

lés, porckopás, izommerevség,
fibromyalgia, izületi gyulladások,
gerincsérv diagnosztikája, terápiája, kezelése

Bõrgyógyászati magánrendelés kedd 16–19 óráig
• Allergiás bõrbetegségek, ekcémák diagnosztikája és terápiája
• Acne (pattanásos arc), Rosacea, Seborrhoea kezelése
• Pikkelysömör (psoriasis) kezelése
• Krónikus sebek, lábszárfekély kezelése
• Gombás köröm, bõr-, hajbetegségek diagnosztizálása, célzott kezelése
• Gyermekek bõrbetegségeinek kezelése (uszodai vírusos futó szemölcsök stb.)
• Anyajegy szûrés
• Jóindulatú bõrkinövések, fibrómák, szemölcsök eltávolítása
• Rosszindulatú bõr tumorok diagnosztikája
• Férfi és nõi nemi szervek gombás (candidás) fertõzések diagnosztikája

Bejelentkezni a
06-30-6553-701, 06-24-434-393 telefonszámon lehet.

A Kamilla Rendelõ az alábbi szolgáltatásokkal várja az
érdeklõdõket:
Reumatológiai magánrendelés hétfõ 14–18 óráig
• Gyulladásos, öröklõdõ megbetegedések
• Mozgásszervi megbetegedések – derékfájás, csontritkulás, gerincferdü-

Nõgyógyászati rendelés
pénteken 16–19 óráig a

Kamilla Rendelõben.
Telefon: 06-30-6553-701, 06-24-434-393. Dömsöd, Kossuth L. u. 102.

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

Ha május, akkor
Dabi Napok

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

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

Tel.: 06-24-519-720
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt
2013. május 25-26-án (szombat-vasárnap)
a VI. Dabi Napok rendezvényén.
Sok-sok családi, gyermek, ifjúsági és felnõtt programmal várjuk Önöket.
Fõzõversennyel és bemutatókkal, kiállítással. A részletes programot a
Dömsödi Hírnök májusi számában, plakátokon, szórólapokon és a interneten
tesszük közhírré.
A szervezõk

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T
Rédeiné Gergely Ágnes kedves olvasónk képeibõl közlünk Önöknek két iskolai képet. A rajta lévõ személyeket nem tudjuk pontosan azonosítani.

Tornaverseny
Ballagás (elöl Decsov Lajos igazgató)
Aki közelebbi adatokat, évszámokat, személyneveket ismer fel a képekrõl, kérjük a
könyvtár telefonszámán jelezze: 06-24-519-611.
Összeállította:
Szabó Andrea

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

A fenti képet egy helytörténeti fotókiállításra kapta a könyvtár. Csupán annyit tudunk, hogy 1933ban készült a fotó, és a Dömsöd–Tass futballmérkõzés két csapatának tagjai láthatók rajta.
Mivel a kép nagyon régi, a mezek, a ruházat és a sapkák a korabeli divatot tükrözik. Úgy gondolom, számunkra nagyon értékes ez a fénykép, a témája és kortörténet miatt is.
Eddig senkit nem találtam, aki valakit is ismerne a képrõl, úgyhogy már fel is adtam a reményt. Ha
mégis valaki felismerne valakit a képen látható személyek közül, kérem, a könyvtárban jelezze,
vagy a 06-30-594-7169-es telefonszámon.

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

Zárva
10-16
10-16
10-16
10-16
08-12

Tel.: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel várunk!

Könyvtári hírek

***

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Baloghné Ágoston Teréziának, hogy könyvtárunknak
ifjúsági könyveket adományozott. További könyvadományokat kaptunk még Sárközi Gyulánétól és Wagner Lászlónétól. Mindannyiuknak köszönjük.
Szeretnénk megköszönni Korona Imréné Rózsika néninek, hogy az 1956-os emlékmûsorra
korabeli ruhákat adományozott a könyvtárnak.

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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Mezõgazdasági hírek
2013. év április hó
Kedves olvasók! Hát nem is tudom hogyan kezdjem, mert még ilyen zûrzavaros idõjárásra mint a márciusi volt, nem emlékszem. Már koromnál fogva
sokféle tavaszt megértem, és arra emlékszem, hogy az ötvenes évek elején, valószínû ’54-ben március 24-én, Gábor napkor szánkóval mentünk ki az akkor úgynevezett „osztályok” szõlõbe fáért. Akkor még egyéni gazdálkodók voltunk, nekem ökreim voltak, és együtt gazdálkodtunk a nagy Cser Gáborral, akinek jó két
lova és szánkója volt. De akkor egy-két nap alatt jóra fordult az idõ és lehetett végezni a tavaszi munkákat, de most a rendkívüli sok hó, csapadék lehetetlenné
teszi úgy a szántóföldi talajmunkákat, mint a kiskertekben a veteményezést.
Amikor e sorokat írom – április elsõ napjaiban – most is szállingózik a hó és
hideg szél fúj, és sajnos a határban is egyre nagyobb területeket borít belvíz,
pedig már itt az ideje a tavaszi vetéseknek, talajmunkáknak. Ha még jóra is
fordul az idõ, napokig nem lehet rámenni a földekre, mert úgy el van ázva a talaj. A régi idõkben is voltak szélsõséges idõjárási esztendõk, emlékszem az
1950-es évekre – mint legfiatalabb unokám mondja, hogy „azok az ötvenes
évek” – persze Õ a történelemórán tanulta jól vagy rosszul a múltat.
Bizony abban az idõben 1956 januárjában földrengés volt, meg az ötvenes
évek elején több aszályos év is volt, majd ’56 márciusában jeges árvíz sújtotta az
országot és községünket is. Majd 1956 októberben jött a forradalom, népfelkelés
és az utána következõ nehéz évek, a termelõszövetkezetek létrehozása, és az
sem ment zökkenõmentesen, de mégis 15-20 év után kialakult a termelés szempontjából egy korszerû, versenyképes, sok embert foglalkoztató mezõgazdaság.
Visszatérve a jelenbe, már ami a mezõgazdasági termelést illeti, sajnos a tavalyi évben jelentõs volt az aszálykár, és a húsz évvel ezelõtti termelés úgy a
növénytermelésben, de fõként az állattenyésztésben mennyiségileg nagyon
visszaesett és bizony sok munkahely szûnt meg. A 2012-13-as gazdasági év
jól kezdõdött, az õszi vetések jól teleltek, volt az õsszel kellõ mennyiségû csapadék, a gabonák jól fejlõdtek. A mostani problémát az jelenti, hogy a sok hó
és esõ miatt a tavaszi fejtrágyázást csak kis területeken lehetett elvégezni, mert
nem lehetett a gépekkel a földekre rámenni. Sajnos a rendkívül sok csapadék
miatt a tavaszi vetésû növények (árpa, zab, napraforgó, kukorica) talajelõkészítése és vetése is késni fog, és a belvízzel borított területeket még késõbb lehet megmûvelni. Az elkövetkezendõ hetekben minden arra alkalmas idõt ki
kell használni, mert nagy a lemaradás, és csak remélni tudjuk, hogy az április
hónap idõjárása kedvezõbb lesz, bár az április általában változékony idõjárást
szokott hozni.
A konyhakerti növények vetését, a gyümölcsfák, szõlõ aktuális, idõszerû
munkálatait is sajnos nagyon hátráltatta a kedvezõtlen márciusi idõjárás. A kertészeti növények fejlõdése is le van maradva, és a márciusi jelentõs hóesés és
szélviharok a fóliasátrakat is próbára tették, és a napsütés hiánya miatt a növények is lassabban kelnek ki és fejlõdnek, mint egy átlagos idõjárás esetén. Ha
márciusban nem tudtuk elvégezni a fák metszését és lemosó permetezését, azt
most április elején mielõbb végezzük el, de a permetezéssel vigyázzunk, mert
ha már kipattant a rügy, nagyobb hígítású permetszert használjunk, hogy ne
perzselõdjön meg a kifejlõdésben lévõ levél-, illetve virágkezdemény. A rózsabokrok metszését is mielõbb végezzük el, ha még eddig nem tettük meg. A
kedvezõtlen tavaszi idõjárás miatt összetorlódott munkákat a veteményeskertben, a gyümölcsösben, szõlõben úgy tudjuk részben elvégezni, ha minden kis
idõt kihasználunk. A régi paraszti közmondás is úgy szól, hogy „porba búzát,
sárba zabot”, ami érvényes úgy a szántóföldi növénytermesztésre, mint a kiskertre, tehát ha nedves is a talaj, de rá lehet menni, végezni kell a munkálatokat,
mert a növények tenyészideje csak úgy biztosítható, ha idõben elvetjük.
A fóliasátor alatt persze nem esik az esõ, ott viszont nem lehet megfeledkezni az öntözésrõl, ha kell a szellõztetésrõl, és ha szükséges a növényvédelemrõl,
mert a gomba és rovarkártevõk a kedvezõ körülményekben felléphetnek és
tönkretehetik a növényeket. Az áprilisi jó idõjárásban reménykedünk, hogy
végre megjön a tavasz és elvégezhetjük az összetorlódott tavaszi munkákat.
Ebben a mai zûrzavaros, válságos, bizonytalan világban jó volna ha a sok
fáradságos mezõgazdasági, kertészeti munkát siker koronázná, úgy egyéni,
mint közösségi és országos vonatkozásban. E munkákhoz kívánok erõt,
egészséget, bizakodást és reményt!
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász
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MEGHÍVÓ
Jótékonysági est a Dömsödi Református Nagytemplom
tetõfelújításáért
„Halkan felsír a tárogató”
részlet: Ott ahol zúg az a négy folyó c. dalból
Szeretettel meghívjuk 2013. április 19-én pénteken 19,00 órára
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ
(Dömsöd, Béke tér 2.) nagytermében tartandó jótékonysági estre.
Ára: 1000 Ft.
Közremûködnek:
V. Vesztergám Miklós tárogató
Hajdu László tárogató, szaxofon
Rusznyák Edit ének, citera
Koronáné Szabados Teréz ének
Bõcze Zoltán trombita
Bõcze Tamás gitár, harmonika
Nagy Gábor gitár, ének
Ócsai Juli ének
Musica Nostra nõi kórus
A jótékonysági estet megelõzõen, 17,00 órától
V. Vesztergám Miklós Az elsõ lépcsõfok a Szent Korona-tanhoz
címû könyvének bemutatója lesz
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ kamaratermében.

SZJA 1%
Kedves Testvérek!
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek,
kérjük, hogy egyházaink javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:
– Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház

technikai száma: 0011

– Magyarországi Baptista Egyház

technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!

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, esküvõ stb.), dokumentumokat
lemásolni és megõrizni. Aki szívesen megosztja a birtokában
levõ emlékeket, kérjük, hozza el ezeket a Dabi Református
Lelkészi Hivatalba (Szabadság utca 70., tel.: 435-178).
Köszönettel: Balogh László Levente
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Egyházközségek
elérhetõségei
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref @gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ:
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 idõ:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente
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Anyakönyvi hírek
Születtek:
Tarr Tamás – Sipos Zsuzsa
LILI
Harasztosi Béla – Halfinger Ildikó
VIKTOR
Juhász-Tóth Sándor – Németh Anikó
EMMA

Elhunytak:
Bardon Jenõné Szekeres Éva
57 éves
Juhász Lászlóné Izsák Erzsébet 58 éves
Szakos József Mihályné Végh Katalin
56 éves
Földi Erzsébet
70 éves
Csongrádi Lajos
69 éves
Katona Edit
62 éves
Zsebõk Attila Miklós
49 éves
Siket Antalné Hochmeister Ilona 83 éves

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

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Baptista Gyülekezet

A lapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már
Nélküled szomorú, üres a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
SZAKOS JÓZSEFNÉ
szül.: Végh Katalint
utolsó földi útján elkísérték és mély fájdalmunkban osztoztak velünk.
Gyászoló család

(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idõ:
hétfõtõl–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.
(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Háziorvosi
rendelés
I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103,
06-20/485-6060
Rendel: hétfõ, 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:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

Római Katolikus Plébánia

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

Háziorvosi ügyelet

Lapzárta: április 20.

Várható megjelenés: május eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Ácsné Jaksa Szilvia, Béczi
János, Bencze István, Csikós Lászlóné,
Guba Anita, Habaczellerné Juhász Judit,
Kármán Tibor, Korona Sándor, Kovács
Dániel, Köntös Ágnes, dr. Nagy Zoltán,
Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, Sáfránné Farkas Szilvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szücsné
Ágh Anikó, Tóth István, 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

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, 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,
hétfõn és csütörtökön: 13-18 óráig

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Március 15. képekben

Fotó:
Fábián Ilona Krisztina

