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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Meghívó
XX. Dömsödi Napok
2014. április 30. – május 2-3-4.
A rendezvénysorozat ideje alatt a Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központban helyi és környezõ települések
önkormányzatainak és civil szervezeteinek, iparosainak,
vállalkozóinak, mûvészeinek bemutatkozó kiállítása
tekinthetõ meg.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete

Fotó: Vass
Vass

2014. április 30. (szerda)

A K T U Á L I S
A választásokat követõen biztos vagyok abban, hogy megnyugodnak a kedélyek, a felkorbácsolt politikai indulatok szép lassan elcsendesednek, és az egész ország ismét a dolgos hétköznapjait fogja élni!
Nagyon remélem, hogy ez nem csak az óhaj szintjén fog bekövetkezni,
és valóban minden politikai oldal a következõ Kormány sikeres ténykedéséért fog munkálkodni!! Mi is teljes erõnkkel dolgozhatunk tovább azon, hogyan is tudnánk a meglévõ korlátainkat tágítani, Dömsöd
érdekében.
A március 15-i ünnepségünk még ragyogó idõben került megrendezésre. Muszáj hangsúlyozni a ragyogó idõt, mert elég emlékeznünk csak
a tavalyi „ünnepi” hótorlaszokra. Havazás most nem volt, volt viszont
dr. Budai Gyula államtitkár úr ünnepi beszéde, amelyben párhuzamot
vont a ’48-as forradalom eseményei és a mai valóság között. A beszéd
után vehettem át az államtitkár úrtól a konszolidációt bizonyító okiratot, a
„Bizonyságlevelet”. Már több fórumon is elmondtam, hogy nagyon hálásak vagyunk a Kormánynak adósságunk átvállalása miatt! Az ünnepi
mûsorban ismét felfedezhettünk váratlan, de ideillõ új elemeket. Hiteles
és üde volt! Gratulálok minden szereplõnek, és természetesen a két rendezõnek, Faragó Attila tanár úrnak és Nagy Sebynek!
A viszonylag enyhe tél után a tavasz is korábban köszöntött be, így a
földeken, a kertekben is befejezõdtek a tavaszi munkák. A vízminõségjavító beruházásunkat mi is nyugodt körülmények között tudtuk elkezdeni. Elindult az új kút fúrása, és amikor e sorok megjelennek, addigra a hálózatbõvítési szakasz is megkezdõdik. Készen van az alapja a projekthez
Folytatás a következõ oldalon.

17.00 óra Az Ybl Miklós által tervezett Hajós-kripta felújítás utáni
ünnepi átadása – Dömsöd, Bartók Béla u. (volt Elõre u.)
Köszöntõt mond: Bencze István polgármester
Ünnepi beszédet mond: Ráday Mihály, a Nemzeti Panteon
Alapítvány társelnöke

2014. május 2. (péntek)
9.45 óra

Tûzoltó bemutató: Dömsöd és Ráckeve tûzoltó egyesületeivel közösen
Helye: Rákóczi u. (régi malom épület elõtt)

18.00 óra XX. Dömsödi Napok ünnepélyes megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Bencze István polgármester
Köszöntõt mondanak testvérvárosaink polgármesterei:
Fûr polgármestere (Szlovákia)
Knüllwald tartomány polgármestere (Németország)
Dömsödért Emlékérmek kitüntetõ cím, valamint a
díszpolgári cím ünnepélyes átadása
Rendezvény helyszíne: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ
A helyi és környezõ települések önkormányzatainak,
civil szervezeteinek, vállalkozóinak, mûvészeinek, virágkötõinek, kertészeinek bemutatkozó kiállításának
megnyitója
Ünnepi mûsor: Szálka Veronika csángó népdalokat énekel és csángó népmeséket mond, valamint a Széchenyi
István Általános Iskola tanulóinak mûsora
A szombati és vasárnapi programok az újság 5. oldalán találhatók.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
tartozó új épületnek, de az igazán látványos, új
víztorony építése csak nyár végén kezdõdik.
Rendkívüli testületi ülésen döntöttünk tizenötmillió forint sorsáról. A képviselõ-testület
döntése szerint ezt az összeget néhány poros utcánk mart aszfaltozására fordíthatjuk. Kilenc utca felújítására kértünk árajánlatot, hét útépítéssel foglalkozó cégtõl. Kíváncsi vagyok, vajon
hány utca felújítása fér bele a tizenötmillió forintba? A mart aszfaltos burkolat jó alapot ad a
valamikori meleg aszfaltos burkolásra, és addig
sem kell az ott lakóknak sárban járniuk!
A XX. Dömsödi Napokra készülünk, sok újdonsággal! Elõször használjuk a nem régen pályázaton nyert szabadtéri színpadunkat. Hosszú
idõ után elõször marad el a már megszokott,
megszeretett díjugrató verseny. Jó néhány év
szünet után ismét rendezünk Dab–Dömsöd
öregfiúk labdarúgó mérkõzést. Természetesen
idén is vendégül látjuk testvérvárosaink –
Knüllwald és Für – küldöttségét, és kiosztjuk az
arra érdemeseknek a Dömsöd Díszpolgára és a
Dömsödért Emlékérem kitüntetéseket. Remélem, nagyon sok dömsödi látogat el a különbözõ rendezvényeinkre!
A hulladéklerakónk továbbra is zárva van, szeretném, ha már csak néhány napra lenne így. Jó
lenne végre a kommunális hulladékon túl keletkezõ egyéb szemetet is elhelyezni az azt megilletõ
helyre, és nem a határba, mint teszik néhányan!

A Dömsödi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
közgyûlése idén is jó hangulatban zajlott. Túl a
köszöneten, a hozzászólásomban hangsúlyoztam, hogy nagy örömömre szolgál, hogy már
második éve tudunk költségvetésünkben támogatásukra elkülöníteni pénzösszeget! Úgy gondolom, nem érdemtelenül!

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2014. április 23-án szerdán
14-15 óráig

Most már évrõl évre a báli szezon egyik legfontosabb rendezvénye a Banya bál. Idén is frenetikus sikert arattak a lányok, asszonyok mûsorukkal! Tudom, nagyon sok asszonyokból álló
civil szervezet van az országban, de a Csikósné
Jutka által irányított Banyák szervezettsége, a
különbözõ korosztályok egymás iránti tisztelete
szinte utánozhatatlan! Gratulálok az egyesület
valamennyi tagjának, és köszönöm a sok segítséget, amelyet önkormányzatunk és amelyet
személy szerint én is kaptam, kaptunk Tõlük!
Nagyszerû rendezvénysorozatot tartott a Kisherceg Gyerekház fenntartója, a Még 1000 év
Dömsödért Egyesület. Nagyon sokan talán nem
is tudják a lakótársaink közül, hogy milyen fontos munkát végeznek az ott dolgozó szakemberek! Köszönet érte!
Idén utoljára kérem, hogy adójuk 1%-át rendeljék a Dömsödért Alapítvány számára. Adószámuk: 18668456-1-13. Jelzem az érdeklõdõknek, hogy utólag megkaptuk az elõzõ évi
egy százalékokat!
Bencze István

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2014. MÁRCIUS
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2014. március 19-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, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselõk.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
24/2014. (III. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2013. évben végzett belsõ ellenõrzésrõl
2./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása
5./ Útfelújítási ütemterv
6./ Ráckeve Város kérése a járásbírósággal és ügyészséggel kapcsolatban
7./ Ivóvíz minõségjavítása – pályázathoz BM önerõ igénylése
8./ Szép Dömsödért pályázat kiírása
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

DR. RÓKUSFALVY SYLVIA

képviselõ asszony 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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1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél 2013. évben
végzett belsõ ellenõrzésrõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a
következõ határozatot:
25/2014. (III. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat és intézményeinél 2013. évben végzett belsõ ellenõrzésrõl szóló
beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal
2./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a
következõ határozatot:

3
felújítására ajánlatokat kér legalább három lehetséges ajánlattevõtõl.
Az ajánlatkérések elkészítése során az alábbi szempontokat érvényesíteni
kell:
– a fenti utcák mart aszfalttal vagy zúzott kõvel történõ burkolására és a
szükséges csapadékvíz-elvezetõ árkok kialakítására egyaránt ajánlatot kell tenni;
– az ajánlatokat egyes utcák szerint bontva kell megadni, mind az ajánlat mûszaki tartalma, mind az ajánlati ár szerint;
– az ajánlatkérésben ki kell kötni, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló keretösszeg, valamint a beérkezett ajánlatok függvényében
dönt arról, hogy az ajánlatkérésében szereplõ utcák közül pontosan
melyik utcák kerülnek felújításra.
II. A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az
ajánlatkérések elkészítésére és kiküldésére.

26/2013. (III. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

III. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Községi Vízmû megszüntetése után az önkormányzathoz került és elkülönítve
kezelt összegbõl 15.000.000 Ft-ot különít el 2014. évben a települési utak
felújítására.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos; az ajánlatkérések kiküldésére 2014. március
31-ig.

3./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a
következõ határozatot:

6./ Ráckeve Város kérése a járásbírósággal és ügyészséggel kapcsolatban
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a
következõ határozatot:

27/2014. (III. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a két ülés
közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

29/2014. (III. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 146/2013.
(IX. 18.) KT. számú határozatában foglaltakat fenntartva továbbra is tisztelettel kéri Magyarország Kormányát, hogy a Ráckevei Járás lakóira, valamint a történelmi hagyományokra való tekintettel szíveskedjen az
1431/2013. (VII. 10.) kormányhatározatot felülvizsgálni, és lehetõség
szerint a Ráckevei Járásbíróság és a Ráckevei Városi Ügyészség Szigetszentmiklósra történõ áthelyezésétõl eltekinteni.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy
a képviselõ-testület határozatát megküldje dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr, dr. Navracsics Tibor miniszter úr, Pánczél Károly országgyûlési
képviselõ úr, dr. Budai Gyula államtitkár úr, dr. Lázár János államtitkár úr
részére.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal, határozat megküldése 2014. március 31-ig

4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének
módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal megalkotta a
következõ rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2014.
(IV. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei
2013. évi költségvetésérõl szóló 1/2013. (I. 31.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2014. április 2. napján.
A rendelet hatályos: 2014. április 2. napjától.
5./ Útfelújítási ütemterv
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 6 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
meghozta a következõ határozatot:
28/2014. (III. 19.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a
1. Kossuth Lajos utca szilárd burkolattal nem rendelkezõ része;
2. Rózsa utca;
3. Wesselényi utca;
4. Irinyi utca;
5. Magyar utca;
6. Nyár utca;
7. Kiss utca;
8. Baross utca;
9. Kurucz utca

7./ Ivóvízminõség javítása – pályázathoz BM önerõ igénylése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a
következõ határozatot:
30/2014. (III. 19.) Kt. számú határozat
A 6/2014. (I. 31.) BM rendelet a helyi önkormányzatok és társulásai
európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítéséhez nyújtható
támogatásról BM rendelet alapján Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a fenti projekt 2014. évben felmerült költségeihez
kapcsolódó önerõ fedezésére pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
A kérelmezõ neve: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
A fejlesztés neve (pályázat címe): „Ivóvízhálózat-rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
A pályázat azonosító száma:
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004.
A projekt teljes összköltsége:
547.120.000 Ft
Folytatás a következõ oldalon.
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A projekt keretében megítélt

KEOP támogatás:
Intenzitás:
A projekt önereje:

479.678.236 Ft
87,673314%
67.441.764 Ft

A projekt ütemezése, eddig megvalósult fejlesztési elemek:
Megvalósuló projektelemek

Ingatlan és kapcsolódó vagyoni
értékû jog
Terület-elõkészítés, területrendezés
Építés
Projektmenedzsment
(általános projektmenedzsment)
Közbeszerzés (megvalósítás)
Mérnöki feladatok
Tájékoztatás és nyilvánosság
(megvalósítás)
Egyéb projektelem ktg (beruházás
értékében)
Mûszaki tartalékkeret
Összesen
Támogatás
Mindösszesen önerõ szükséglet
Ebbõl: Eddig ténylegesen
felhasznált NFM
önerõ támogatás
Ebbõl saját
forrás szükséglet

2012. ténylegesen megvalósult

2013. ténylegesen
megvalósult

2015. tervezett
elemek

2014. tényleges és
tervezett elemek

Összesen ütemezett kifizetés

0

1 000 000

5 800 000

137 880 000

0
224 625 470

10 087 140
87 041 530

10 087 140
449 547 000

7 200 000

11 040 000

3 840 000

22 080 000

4 161 000

0
6 935 000

2 780 182

9 200 000
13 876 182

295 000

380 000

450 000

1 125 000

0

700 000

800 000

4 800 000

9 200 000

100 000
14 100 000
12 361 937
1 738 063

149 536 000
131 103 167
18 432 833

0
242 980 470
213 029 031
29 951 439

34 604 678
140 503 530
123 184 101
17 319 429

34 604 678
547 120 000
479 678 236
67 441 764

0

15 422 695

0

0

15 422 695

1 738 063

3 010 138

29 951 439

17 319 429

52 019 069

Igényelt BM önerõ támogatás: 52.019.069 Ft, melyhez kapcsolódóan
az önkormányzat él az elõlegigényléssel.
A projekt keretében uniós támogatással el nem ismert beruházási költség 0 Ft.
A képviselõ-testület a saját forrás NFM önerõvel nem támogatott öszszegét önerõként a költségvetésébõl biztosítja, de felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be 52.019.069 Ft összegre a BM Önerõ
Alaphoz.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
8./ Szép Dömsödért pályázat kiírása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a
következõ határozatot:
31/2014. (III. 19.) 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 karbantar-

tását 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 2014. augusztusi ülésén
dönt. A díjak átadására a 2014. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.
Felelõs: Ispán Ignác, a Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidõ: 2014. augusztus 20.
A képviselõ-testület következõ munkaterv szerinti ülésének idõpontja
2014. április 23.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület 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
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XX. Dö m s ö d i N a p o k
2014. április 30. – május 2-3-4.
2014. május 3. (szombat)
10.00 óra Dömsöd – Dab öregfiúk labdarúgó mérkõzés a futballpályán
11.00–15.00 óráig Egészségügyi szûrõvizsgálatok
testtömegindex – BMI, vércukor- és vérnyomásmérés,
kockázatbecslés keringészavar irányába,
érállapot-felmérés – arteriographios vizsgálattal.
Jelentkezés: a helyszínen lehet jelentkezni 11 órától délután
15 óráig
A délutáni zenés, táncos, énekes mûsor a kosárlabda pályán kerül
megrendezésre:
13.00 óra

Zumba bemutató Zsuzsival

13.30 óra

KÉK – HOLD Együttes elõadása – koncertje

14.30 óra

WILLPOWER Tánc- és Sportegyesület
hip-hop, electric boogie, break tánc bemutatója

15.00 óra

SZTÁRVENDÉGEK: PÁNDI PIROSKA, PALOTA
ÉRSEK ÁGNES, ÓCSAI JULI, CSÁK JÓZSEF, KARCAGI
JÁNOS, KARCAGI PÉTER nóta-operett énekesek mûsora,
zongorán kísér: HEGEDÛS VALÉR zongoramûvész
A dömsödi AEROBIK tánccsoport bemutatója

16.30 óra
16.40 óra

a kiskunlacházi Volly István AMI társastántánc bemutatója

17.10 óra

a kiskunlacházi SZIGNÁL együttes mûsora

19.00 órától a Petõfi Sándor OMK-ban
Dömsödért Alapítvány Jótékonysági Bálja
Belépõdíj vacsorával együtt: 2000 Ft

A háromnapos rendezvény ingyenes!

Tisztelt
Üg yfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy a Dömsödi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 15-tõl megváltozik.
Az új ügyfélfogadási idõpontok a következõk:
Nap
Idõ
Hétfõ
8.00–12.00, 13.00–17.30
Kedd
Nincs
Szerda
8.00–12.00, 13.00–16.00
Csütörtök
Nincs
Péntek
8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

2014. május 4. (vasárnap)
ANYÁK NAPI AJÁNDÉKMÛSOR A P. S. OMK-BAN
13.00 óra

Dömsödi Zumba Csoport bemutatója Évivel

13.30 óra

RETRÓ TRIÓ (Hajdu László, Nagy Gábor, Tarkó Gábor)
mûsora

14.00 óra

Flashdance Táncegyüttes bemutatója

14.30 óra

SZTÁRVENDÉG: Lorán Barnabás – Trabarna
humorista

15.00 óra

Anyák napi mûsor az óvodások elõadásában

15.30 óra

Hastánc bemutató

16.00 óra

DABI TIBOR EDISON BAND együttes mûsora

16.30 óra

SOLTI JÁNOS elõadómûvész örökzöldeket és musicalokat énekel

17.00 óra

a dömsödi Dezsõ Lajos AMI társastánc bemutatója

18.00 óra

ZENÉS GÁLAMÛSOR táncdal – operett
FELLÉPNEK: BERENTEI PÉTER táncdalénekes
RESS HAJNALKA színmûvész
CSIKÓS ZSUZSI elõadómûvész
KONCZ LACI elõadómûvész
A mûsort szerkesztette: KOVÁCS MAGDA mûvésztanár,
a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány kuratóriumának tagja

19.00 óra

a Levendula AMI Dunaföldvár tassi tagozatának
társastánc bemutatója

20.00 óra

JU és ZSU TÁRSULAT mûsora

20.40 óra

SZTÁRVENDÉG: ANTAL TIMI elõadómûvész mûsora

Sok szeretettel
köszöntik

Gyöngyösi Antalnét
60. születésnapja
alkalmából:
férje, gyermekei,
unokái
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Helyi rendelet a tûzgyújtásról
DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
13/2011. (VI. 20.), 19/2011. (XII. 1.), 22/2011. (XII. 19.), 1/2012.
(I. 23.) és 10/2012. (V. 17.) önkormányzati rendeleteivel módosított 5/2011. (II. 17.) R E N D E L E T E
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelezõ igénybevételérõl
A módosításokkal egységes szerkezetben.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában, a 24.
§ (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. LIII. tv. 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, és a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében szereplõ felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
VI. fejezet
A levegõ védelmére vonatkozó szabályok
30. § (1) A lakóházakban a megfelelõen karbantartott tüzelõberendezésekben csak arra a berendezésre engedélyezett tüzelõanyagot
lehet égetni.

Lomtalanítás
Dömsöd területén

(2) A fûtõberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó
anyagot égetni tilos.
(3) A szabadban háztartási szemét égetése tilos.
(4) A tûz õrzésérõl és veszély esetén annak eloltásáról a tûz gyújtója
köteles gondoskodni, a tûz helyszínén olyan eszközöket, illetõleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése
megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.
Az égetést végzõnek ügyelnie kell arra, hogy az égetésbõl visszamaradó parázs õrizetlenül ne maradjon, az égetést követõen errõl meg
kell gyõzõdni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.
31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsõsorban komposztálással történhet. Az összegyûjtött, de nem komposztált
falevelet, gazt, gallyakat az önkormányzat évente egyszer (õsszel)
térítésmentesen elszállítja (ún. zöldjárat).
(2) Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladék, avar elégetésére kerül sor, akkor az égetést
szeptembertõl november 15-ig terjedõ idõszakban, valamint
februártól április 15-ig terjedõ idõszakban minden szerdai és pénteki napon, déltõl kell végrehajtani. Napnyugta után történõ avar
és kerti hulladék égetése céljából tûz nem gyújtható.
(3) A tûzgyújtás folyamán a tûzgyújtásra vonatkozó szabályokat be kell tartani!

RENDEZVÉNY ELÕZETES

„Ízek és Mesterségek Udvara”
2014. június 22.

május 13. kedd
május 14. szerda.

Zöldhulladék járat
Dömsöd területén
június 3. kedd
június 4. szerda
június 5. csütörtök
június 6. péntek
november 24. hétfõ
november 25. kedd
november 26. szerda
november 27. csütörtök

KÚTFÚRÁS

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

110-es átmérõjû csatornacsõvel.

Ipartestület vezetõsége
Tel.: 06-30-9-640-485
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V Á L L A L KO Z Ó I F Ó RU M
Néhány napon belül már másodszor lepõdtem meg azon, hogy
egy dömsödi rendezvényen a vártnál többen teszik tiszteletüket.
Ezt az örvendetes tényt legutóbb a vállalkozói fórumon tapasztalhattam. A már hagyományosnak mondható találkozónak ismét az Ipartestület
székháza adott otthont.
Az elõzõ fórumokhoz hasonlóan most
is egy szinte minden lényeges, a hétköznapjainkat érintõ tájékoztatóval kezdõdött az est. Igaz, hogy csak röviden, de
beszéltem a 2014. évi költségvetésünkrõl, a jelenleg is futó és döntésre váró pályázatainkról, az ez évi terveinkrõl, elképzeléseinkrõl. Szóba került többek között a vízminõség-javító projektünk, a
leaderes pályázatunk, az intézményeink
felújítása, a közbiztonság javítása, a piac
és az orvosi ügyelet kérdése. Az útjaink, utcáink állapotáról is sokan kérdeztek.
Mindegyik téma többször is visszatért az est folyamán, de a legfoglalkoztatottabb közülük is a „vizes” beruházás, a piac és az
ügyelet problémája volt. Az ivóvízjavító projekttel kapcsolatban
közösen megállapítottuk, hogy Dömsöd életében mérföldkövet
jelenthet, mert legalább egy évszázadra megoldást ad az egészsé-

ges ivóvíz hozzájutására. A piac kérdése is az a téma, amely folyamatosan visszatér közéletünkbe. Jó lenne minél elõbb végleges
megoldást találnunk, addig, amíg az ÁNTSZ nem gondol egyet,
és nem zárja be a mai elárusítóhelyet. Az orvosi ügyelet kérdése továbbra is komoly indulatokat kavar. Igazán jó, megnyugtató
megoldást most sem találunk. Helyzetünket
meghatározza az a tény, hogy az idevonatkozó törvény 40.000 fõ lakossághoz rendel egy
orvost, egy ápolót és egy gépkocsivezetõt.
Ekkora lakosságszámhoz ad támogatást az
OEP, amelybõl finanszírozható az ügyelet.
Mi, cirka hatezren csak töredékét kapnánk
annak, amely szükséges lenne az ügyelet
mûködtetéséhez. Mindent megteszünk azért,
hogy a tárgyalások során ne sérüljenek a
dömsödi betegek érdekei.
A különféle témák, a kérdések nem nagyon akartak kifogyni,
így aztán, remélem nemcsak én gondolom úgy, hogy egy nagyon
jó hangulatú, hasznos, beszélgetõ-vitaestet tartottunk!?
Köszönöm az Ipartestület vezetõinek a lehetõséget, és köszönöm azokat az erõfeszítéseket, amelyeket továbbra is a dömsödi
vállalkozókért tesznek!
Bencze István

Fotó: Csiszár György

Öt forduló, egy pont
Nehezen indul a pontgyûjtés a labdarúgó csapatnál
A téli szünetben történt néhány változás a
labdarúgók háza táján. Nagy Attila lemondott
az edzõségrõl, jelenleg Szabó László irányítja a
csapatot, segítsége Kun Gergõ. Végh Gábor eligazolt Taksonyba.
Az elsõ mérkõzésen sok helyzetet hagyott ki
csapatunk, ezért vereséggel kezdték az idényt.
Alsónémedi : Dömsöd 1 : 0 (0:0)
A következõ mérkõzésen már javuló játék
mellett, döntetlen eredmény született.
Dömsöd : Dunaharaszti II. 3 : 3 (0:0)
A dömsödi gólokat néhány percen belül
mindig kiegyenlítette az ellenfél.
Gólszerzõk: Pallagi, Kelemen, Cziráky, illetve Kovács Zs., Mészáros 2.

Meg kell említeni Kovács Zsiga szép gólját.
A dömsödi lakosú játékos 22 méterrõl nagy
gólt zúdított a hosszú sarokba. Azért nem tudtunk felhõtlenül örülni, mert mindezt a Dunaharaszti mezében tette.
Féltettük csapatunkat a következõ mérkõzés
ellõtt. Sajnos a félelmünk beigazolódott.
Dabas-Gyón : Dömsöd 6 : 0 (3:0)
A rutinos játékosokból álló ellenfél súlyos
vereséget mért csapatunkra.
A következõ héten szabadnapos volt csapatunk.
Ismét idegenben kellett volna helytállni a
csapatnak.
Délegyháza : Dömsöd 4 : 2 (1:2)

A dömsödi csapatnak csak egy
félidõre volt ereje. A 44. perctõl Kelemen kiállítása után 10 emberrel játszott csapatunk.
Gólszerzõk: Zsolnai, Szabó, Mótyán 2, a
Dömsöd góljait Pallagi és Cziráky szerezték.
Csapatunk a kilencedik helyen áll 23 ponttal.
A következõ hazai mérkõzések:
Dömsöd : Pereg
ápr. 5. 16 óra
Dömsöd : Hernád
ápr. 20. 16.30 óra
Dömsöd : Ráckeve
máj. 3. 17 óra
Varsányi Antal
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Megemlékezés március 15-én
2014-ben nemzeti ünnepünkre emlékezve
idéztük fel az 1848-as forradalom eseményeit, a szabadságharc dicsõ gyõzelmeit s annak
szomorú megtorlását. Az idõjárás is igen kegyesnek bizonyult, hiszen a verõfényes napsütésben óvodások, iskolások csütörtöktõl
kezdõdõen folyamatosan keresték fel emlékhelyeinket. Kezük munkájának eredménye
az a sok különleges kokárda, zászló, melyekkel tisztelegtek az emlékek elõtt. Március 15én szombaton az OMK nagytermében, általános iskolánk felsõ tagozatosai adtak ünnepi
mûsort.
Budai Gyula államtitkár úr gratulált a felemelõ és megható produkcióhoz. Beszédében
saját gondolatait tolmácsolta.
(Részletek néhány mondatban:)
„1848 új pályára állította a magyar történelmet.
…Batthyány, Kossuth és társai gondosan
ügyeltek arra, hogy a változások ne fordítsák
egymás ellen a társadalom egyes csoportjait,
hogy az egész nemzet, nemes és nem nemes,
földmûves, iparos, város és vidék egyaránt érdekelt legyen ebben a változásban.
…166 évvel ezelõtt a nemesség, a polgárság,
a parasztok, a honvédek közös összefogásával

lefektették egy új polgári Magyarország alapjait. Egyszerre folyt küzdelem a nemzeti függetlenségért, a szabadságért, a polgári haladásért,
mely értékek egy ország életében mindig a legfontosabbak.
…Büszkék vagyunk országunk megmaradásáért, a szabadságért, a függetlenségért küzdõ
hõseinkért.
…Batthyányék legfõbb hagyatéka nem más,

Decoupage, avagy
szalvétatechnika
Manapság nagyon elterjedtté váltak a saját készítésû tárgyak. Az
egyik egyszerûbbb elkészítést fogom bemutatni.

mint egyszerre felismerni a kor parancsoló szükségszerûségét, felmérni az ország
lehetõségeit, és elég bátornak lenni ahhoz, hogy a felismerés jegyében cselekedjünk.”
Bencze István polgármester úr megköszönve a színvonalas mûsort és az államtitkár úr továbbgondolásra szánt beszédét, köszöntötte Ács Sándor bácsit, aki
március 14-én érdemei elismeréséért kormánykitüntetésben részesült.
Ezt követõen a Petõfi Emlékhelyeken
intézmények, iskolák, civil egyesületek
közösen helyezték el a megemlékezés koszorúit. A Petõfi Emlékmúzeum udvarán
különleges kiállítás várta a látogatókat:
öreg múzeumi szekrényben lapuló
ILLUSTRITE ZEITUNG c. Lipcsében
kiadott lap 1848 februári számából került válogatásra néhány fametszet. Fõként francia eseményeket szemléltetõ kiadvány, érdekesség abból a szempontból is, hogy általa ízelítõt kapunk
a párizsi és a bécsi forradalomról, melyek elõfutárai voltak a magyarországi eseményeknek.
Így emlékezett március 15-re Dömsöd lakossága.
–V. I.–

A Nagyközségi Könyvtár
nyitvatartása
Hétfõ:
Zárva
Kedd:
10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12
Tel.: 06-24-519-711

Vegyünk egy natúr fa lapocskát, melyet szalvétatechnika segítségével bármire fel lehet használni. Fogjuk a fa lapot, és annak a szalvétának, amelyet választottunk, levesszük a legfelsõ rétegét, ahol a
minta van. A lap azon részét, ahol a szalvéta lesz, ecset segítségével a
Barkácsboltban kapható szalvéta ragasztóval bekenjük. A szalvétát
rátesszük a felületre és óvatosan rásimítjuk, majd úgy, hogy az ecseten
mindig legyen ragasztó, középrõl kifelé elsimítjuk a szalvétát.
Száradás után a lap szélét barna akryl festékkel füstösítjük, hogy
régies hatást érjünk el. Ráadásként lapunkat bármilyen kis fafigurával
díszíthetjük. Lakkozásra csak akkor van szükség, ha azt akarjuk
elérni, hogy a teljes felületünk fényes legyen. További információkért
és a kellékek beszerzéséért megtaláltok minket a fent említett helyen.
Perger Ágnes

Mindenkit szeretettel várunk!

***
Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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F a r s a n g – a v i g a s s á g és a b o l o n d o z á s i d e j e
Vízkereszttõl hamvazószerdáig, a nagyböjt elsõ napjáig tartó farsang a
vidám összejövetelek, bálok idõszaka. Különösen a negyvennapos húsvéti böjtöt megelõzõ néhány nap, a „farsang farka” mozgalmas.
A farsangi jókedv, mulatság a tél temetése és a tavasz eljövetele felett
érzett öröm kifejezése volt.
A farsanghoz fûzõdõ népszokásokat számtalan nép különbözõ rítusai
õrzik, például farsang idején van a busójárás is, hazánk egyik legérdekesebb népszokása. A Mohács környéki emberek ilyenkor színes maszkokat, csúf álarcokat öltenek, hogy ezzel ijesszék el a telet. A kürtszó és a
hangos kolompok is ezt a célt szolgálják, csakúgy, mint a maskarások
hangos kiáltozása. A házakban és udvarokon hamut szórnak szét a
busójárók, az ún. alakoskodók, amitõl azt remélik, hogy távol tartja a rontó szellemeket. Majd a férfiak a fõtéren összemérik erejüket. Az ünnepség
végén szalmabábut égetnek, ami a tél szimbolikus halálát jelenti.
Iskolánkban minden évben hagyományosan a Valentin-bál után kerül
megrendezésre a farsangi mulatság. Így mindig nagyon szépen feldíszített
teremben tudjuk ezt a vigasságokkal teli napot eltölteni.
olyanok is, akik „ördögien” énekeltek, majd az „A part alatt” kezdetû
népdal elevenedett meg a színpadon.
A nagyobbaktól már egészen komoly programokat láthattunk. Az
egyik csoport majdnem be is csapta a közönséget, annyira ötletes és megtévesztõ koreográfiát mutattak be az „összenõtt táncosok”. Volt indián
tánc, retro buli, idevarázsolták Madagaszkár állatvilágát, és frappáns focitrükköket is bemutattak a már évek óta focizó fiúk.
A társastáncosok is mindig meglepnek bennünket valami újjal. Idén is
az õ mûsoruk zárta a felvonulást és nyitotta meg a farsangi bált.
Kezdetét vette a tánc. A fergeteges buli közben még tombolasorsolás is
volt, ahol szép és értékes nyeremények találtak gazdára.
A mozgalmas nap végén mindenki sok élménnyel gazdagodva mehetett haza.
Itt volt a farsang, állt a bál…
Patonai Nóra

A gyerekek már az elõtte lévõ napokban izgatottak, lázasan készülnek
tanítójukkal, szüleikkel egyaránt.
A farsang reggelén mindenki az utolsó simításokat végzi, hogy tökéletesen álljon a jelmez. Az anyukák gondosan elkészített, finom szendvicsekkel, süteményekkel kedveskednek tanulóinknak. Elmaradhatatlan a
mindig meglepetést okozó zsákbamacska. Majd elkezdõdik a felvonulás…
Minden csoport a korosztályának megfelelõ és tetszõ mûsorral készült.
Az elsõ és második évfolyamon találkozhattunk csigákkal, akik egy kedves táncot mutattak be, de nem csigalassúsággal. Megérkeztek Mohácsról
a busók, utánuk egy osztálynyi bohóc nevettette a közönséget. Voltak

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

Adószám: 18679212-1-13
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Új kezdet a dömsödi Kisherceg Gyerekház életében
Projektzárás és -nyitás
a Kisherceg Gyerekházban
Egyhetes programsorral zárta a Kisherceg Gyerekház azt az EU-s pályázatot, mely életre hívta az intézményt. Szükségszerûsége akkor sem
volt kétséges, ma pedig úgy tûnik, minden adott továbbmûködtetéséhez.
Ez alkalomra elfogadva a meghívást, vendég volt Pánczél Károly országgyûlési képviselõ úr, Bencze István polgármester úr, dr. Bencze Zoltán
jegyzõ, Németh Kovács Nóra mentor, Mikolesz László projektvezetõ és
az intézmény fenntartója részérõl Korona Sándor, a Még 1000 év Egyesület elnöke, valamint Zsiba Sándorné könyvelõ.
Pánczél Károly képviselõ úr köszöntõjében méltatta azt a törekvést,
mely által létrejött Dömsödön a gyerekház, kiemelte közösségformáló
erejét. Az itt élõ családok gyermekei a közösség legfiatalabb tagjai. Fontos, hogy a mesék világában szabadon szárnyalhat a picik képzelete, s
hogy a késõbbiekben is a mesehallgatás, majd az iskolában az olvasás
rendkívül sokat jelent a gyermekek életében – mondta.
Bencze István polgármester úr a Kisherceg Gyerekháznak mint intézménynek a fontosságát méltatta. Kiemelte, hogy olyan szerepet tölt be a
településen, amit más intézmény nem pótol. Sok olyan családon tudnak
segíteni, akik másra nem számíthatnak, ezek az emberek napi megélhetési
gondokkal küzdenek.
Hangsúlyozta, hogy Dömsöd Község Önkormányzata minden segítséget megad ahhoz, hogy a Gyerekház ennek megfelelõ módon mûködhessen a jövõben is.
Végül megköszönte az Egyesületnek és a gyerekház munkatársainak az
itt végzett munkájukat.
Az eltelt három esztendõt Gnájné Kulcsár Angelika prezentálta rövid
beszámolójában.
Nemoda Márta, az intézmény vezetõje családias hangulatban vezényelte le az eseményeket. Saját hitvallása szerint elmondta, mennyire fontosnak tartja, hogy a kicsik megismerjék saját természeti környezetüket. A
Duna közelsége mennyi érdekességet rejt, így említette a pikkelyes pontyot, s terelte a figyelmet a Petõfi-fára. Az egészségmegõrzést kiemelve a
következõ néhány sort hallhattuk tõle: „Minden nap egy alma, tõlem az
orvost távol tartja.”
Végül a mese világába kalandozva útjára indította azt a „kis mozgalmat”, hogy az idelátogató vendégek olvassanak fel egy-egy mesét a gyerekeknek. Ezen a napon természetesen Pánczél Károly és Bencze István indították el a meseolvasás fonalát.
A Kisherceg Gyerekház minden programjában, minden egyes foglalkoztatójában érezhetõ vezetõjének törekvése, mely szerint gyökeret kell
ereszteni, hogy érezzük Dömsödön az otthon melegét.
összeáll.:
-V.I.-

Több tényezõ is indokolttá tette, hogy
közös team megbeszélésre gyûljünk össze
a gyerekházban: lezárult a projektidõszak,
tervezzük a jövõt, a folytatást, új a gyerekház-vezetõ személye, és jó idõnként átbeszélni, hol is tartunk, mit is szeretnénk, mi
segíti, illetve akadályozza munkánkat.
2014. március 11-én összegyûltünk hát
a gyerekházban: gyerekházas munkatársak, a fenntartó Még 1000 év Dömsödért
Egyesület és a stratégiai partnereink, azaz a védõnõk, a gyerekorvos, a
gyerekjóléti szolgálat családgondozói, valamint a dabi óvoda egyik óvónõje.
Egyre oldottabb hangulatban sikerült tisztáznunk, ki mit szeretne, és
ehhez mit adhat a gyerekház, hogyan tudunk valóban hasznosan együtt
munkálkodni a gyerekházas családok segítésében. Felvetettünk problémákat, ötleteltünk a lehetõségeken, és arra jutottunk: megújítjuk partnereinkkel az Együttmûködési megállapodásokat, és annak szellemében
dolgozunk közösen tovább.
Még több ilyen találkozót tervezünk, hiszen csak úgy lehet érdemben
segíteni, ha össze tudnak fogni a szakemberek, és együttes erõvel segítik
hozzá a családokat egy jobb élethez.
Németh-Kovács Nóra
mentor, Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
Budapest, 2014. 03. 12.

Tisztelt Dömsödiek, kedves érdeklõdõk
és érintettek!
Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy
Egyesületünk („Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület, Közhasznú Szervezet) 2014.
április 1-jétõl 2016. december 31-ig terjedõ idõszakra elnyerte a pályázati támogatást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal (NRSZH) által kiírt pályázaton.
Az emberi erõforrások minisztere jóváhagyása értelmében biztosított a
Kisherceg Gyerekház hosszú távú mûködtetése. Az elnyert támogatás
mellett továbbra is szükséges lesz más források, támogatások bevonása
is a Gyerekház fenntartásához.
Hívunk és várunk mindenkit tehát a Gyerekházba és egyesületünk
rendezvényeire, melyek a Gyerekházhoz kapcsolódnak. Jöjjön el Ön is,
segítsük egymást, figyeljünk gyermekeinkre és egymásra.
A Biztos Kezdet után legyen biztos a folytatás is: Dömsödért,
egymásért.
Korona Sándor
Még 1000 év Dömsödért Egyesület Közhasznú Szervezet elnöke
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Új kezdet a dömsödi Kisherceg Gyerekház életében
Pillanatképek a Kisherceg Gyerekház életébõl
Március elején egy hétig tartó ünnepléssel zártuk az ún. „uniós projektidõszakot”. Jelenleg az ún. „fenntartásos”
idõszakban a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Khsz. a gyerekházunk fenntartója 2016-ig. Márciustól
több ötlettel, újítással gazdagítjuk az eddigi programokat, nyitott foglalkozásokat. Fontos számunkra az, aki itt nevelkedik településünkön, érezze a kötõdést,
ide „eresszen gyökeret”, ismerje, szeresse az itt élõket. Ezért indítottuk útjára a „Nagy mesélõ kicsiknek” sorozatunkat, melyben községünk tisztelt, nagyra becsült, értékes emberei hozzák kedvenc meséjüket gyerekkorukból és mesélnek nekünk. Az, hogy ki kinek adja a
mesélõ „varázspálcát” tovább, ki lesz a következõ, az számunkra is
meglepetés. Így mesélt nálunk Pánczél Károly képviselõ, Bencze
István polgármester, Vass Ilona, újságunk szerkesztõje.
Mentorunk, Németh-Kovács Nóra is idézett ideillõ részletet Exupery: „A kis herceg” c. könyvébõl. Ezt megelõzõen tavaszi „nyitányként” Szabó Péter dömsödi lelkipásztorunk beszélt a „Házasság hete” kapcsán a szent kötelékrõl. Legutóbb Varsányi Antal alpolgármester hozta nagy mesekönyvét, adta tovább a „stafétabotot”.
Végtelenül jó érzés volt vendégül látni a dömsödi és a dabi óvoda
egy-egy nagycsoportját, Orosz Lajosné Marika óvodavezetõ kíséretével. Liptainé Jaksa Anita, Pergel Renáta, Lázár Ferencné, Szabó
Miklósné, Bagi Ferencné, Ispán Ignácné és a mi „gyerekházas”
anyukáink „csutkababát” készítettek együtt a gyerekkel. Máskor is
örömmel várjuk õket a közös foglalkozásainkra. Lukácsi Erzsébet
ügyes kezû gyerekházas varrótanfolyama utáni kész szülõi alkotásokat megtekinthetik nálunk. Nemzeti ünnepünk méltó megemlékezése után „apák napját” rendeztünk József-napon. Ajándékként
„Ennyire szeretlek” kézmûvet adtak át a gyerekek édesapjuknak.
Maradandó élmény volt számunkra az apukák nyíltsága, odaadó,
aktív gondolatébresztése a felelõs apaságról. A jelen lévõ apukák
Balogh László Levente dabi református lelkész apai hitvallása, Varsányi Antal meséje, Béczi János sportcsarnok-igazgató, Horváth
Béla kádármester építõ mondatai, gondolatai után Korona Sándorral közösen cseresznyefát ültettek gyerekházunk udvarán. Reméljük, a szépsége mellett hasznos is lesz a fa, maradandó közös jelképeként az összefogásnak. Az ünnepélyes projektzáró különleges rózsáit Pánczél Károly, Bencze István ültetette a „Kisherceg” kertünkben. A rózsákat és ezt a gyümölcsfát is Gazdaboltunk új tulajdonosa, Károly László családja ajánlotta fel önzetlen odaadással. A „Cigányság világnapja”, a „Víz világnapja” megünneplése után
készülünk a húsvétra és az „anyák napjára”. Terveink szerint a Négy
évszak találkozásai ciklusunkban ismét meghitt közösségben, maradandó emlékekkel, szívet-lelket melengetõ együttlétben, családias
beszélgetésen, közös meseolvasáson láthatjuk viszont egymást.
Hétfõnkénti gitáros zenebölcsink Horváth–Nagy Emese vezetésével
közkedvelt, rendszeres programmá vált. Õszinte köszönet illeti az
idejáró szülõ-nagyszülõk lelkes odaadását, nélkülük nem tudnánk
ilyen gyerekközpontúan gondolkodni, alkotni közösségben. Köszönjük és várjuk a további szülõi ötleteket. Pillanatképeink bõvebben a facebook Kisherceg Gyerekház oldalán bõvebben is megtekinthetõk. Várjuk, jöjjön el a Kisherceg Gyerekházba, legyen közösségünk értékes alkotórésze!
n.-s. m.

Adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!
Kérjük Önt, hogy támogassa a
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesületet, Közhasznú Szervezetet
adója 1%-ával
a 2013. évi adóbevallásakor.
Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre is köszönjük.
Az Egyesület adószáma: 18670062-1-13
Tisztelettel: Korona Sándor, az Egyesület elnöke
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Január 29-én és 30-án megtartottuk a tanszaki koncerteket, ahol
növendékeink bemutatták tudásukat. Az elsõ félév a kezdõknél nagyon nehéz, hiszen még csak ismerkednek a hangszerrel, de nagyon
szépen vették az akadályokat, szép mûsort adtak a hangversenyen.
Február 8-án társastáncosaink Szeghalmon jártak, ahol részt vettek
az országos II. Tildy Táncversenyen. A Gézengúz csoport egy arany
és egy ezüst, a Trió csoport egy ezüst minõsítést kapott. Gratulálok a
versenyzõknek és felkészítõ tanáruknak, Mihó Diánának az elért
helyezésekért.
Február 15-én a Valentin-napi rendezvényen néptáncosaink és társastáncosaink szerepeltek.
Február 24-én az Országos
Népzenei Verseny budapesti
területi válogatóján Liptai
Melitta képviselte iskolánkat,
és bronz minõsítést nyert.
Gratulálok neki és felkészítõ
tanárának, Balikó Mariannak a
sikeres eredményért.
Március 1-jén a Babarózsa
csoport Kiskunlacházán lépett
fel. Felkészítõ tanár: Mihó
Diána.
Március 7-én az Országos
Kodály Zoltán Szolfézs- és
Liptai Melitta
Népdaléneklési
Versenyen
Horváth Virág, Liptai Melitta, Tóth Ilona Éva és Várkonyi Petra vett
részt. A területi válogatót Kecskeméten rendezték. Az egész napos
versenyre Balikó Mariann tanárnõ készítette fel a gyerekeket.
Köszönöm mindannyiuknak a kitartó gyakorlást és a versenyen való
részvételt. Szeretnék köszönetet mondani Tóth Jánosnak is, aki a
gyerekek szállításában segített nekünk.
Március 11-én Szigetcsépen, a körzeti rajzversenyen jártak
növendékeink. Balogh Virág Csenge III., Hartai Martin II., Kakuk

Zsanett I. helyezést ért el, Kiss Richárd különdíjat kapott. Gratulálok
a versenyzõknek és felkészítõ tanáruknak, Varga Anettnek az elért
eredményekért.
Március 15-én a koszorúzási emlékhelyeken a szolfézscsoportok
énekeltek, és együtt helyeztük el az emlékezés virágait.
Növendékeink továbbra is készülnek különbözõ megmérettetésekre, nekik és tanáraiknak sikeres felkészülést kívánok.
Április 16-án iskolánk ismét megrendezi a fúvós találkozót, amelyre
ezúton is szeretettel meghívok minden kedves érdeklõdõt.
Iskolánk folyamatosan szépül: a folyosón egy mûvészeti galéria
készül, ahol a gyerekek állandó kiállítással gyönyörködtetik majd társaikat és mindazokat, akik iskolánkba ellátogatnak.
A galéria létrehozásában Varsányi Antal alpolgármester úr és
munkatársai segítenek minket, és az újságon keresztül is szeretnék
nekik köszönetet mondani ezért. Bencze István polgármester úrnak és
az önkormányzat dolgozóinak is szeretnék köszönetet mondani, hogy
mindig számíthatunk rájuk, ha az épületben valami gond adódik (ami
nem ritka, hiszen régi épületrõl van szó), illetve ha valamilyen technikai problémát kell megoldani.
Köntös Ágnes igazgató

T I S Z T E LT A D Ó Z Ó K ,
K E DV E S S Z Ü LÕ K !
A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola megsegítésére létrejött
Pro Musica Alapítvány Dömsöd
ismét tudja fogadni az 1%-os felajánlásokat, így az alapítvány
tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának
1%-os felajánlását.
Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel: a kuratórium

1. sor
Balogh Réka, Balogh
Virág, Göllény Petra,
Horváth Petra, Palásti
Vivien
2. sor
Horváth Csenge,
Harsányi Anna,
Oméliák Fanni,
Csörgõ Lujza, Balogh
Boróka, Laczó Bence,
Balogh Abigél
3. sor
Horváth Virág, Liptai
Melitta, Barkó Viola,
Balikó Mariann,
Várkonyi Viktória,
Kudar Zsolt, F. Kiss
Péter, Péter Anna, Tóth
Ilona, Várkonyi Petra,
Köntös Ágnes
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2014 Ybl Miklós Emlékév
„Környezetünk és körülményeink helyes megismerése minden javulás
és javítás legfontosabb alapja”
Széchenyi István
Dömsöd arculatának
meghatározó pontja a
Hajós-kripta,
melyet
Ybl Miklós tervei alapján építettek a XIX. sz.
második felében.
Hajósék õsi családi
sírboltja mind megjelenésében, mind pedig
funkcióját illetõleg tiszteletet, fõhajtást kíván a
szemlélõtõl. Az épület
ma is eredeti rendeltetésének megfelelõen üzemel.
Dr. Hajósné Földi Gizellától érdeklõdve megtudtam, hogy 2014-ben
tatarozzák a kriptát. Ennek munkálatait a Nemzeti Panteon Alapítvány
felügyeli. Átadása 2014. április 30-án lesz.
Az épület leírása: „A kripta készült Ybl Miklós tervei szerint.
Szabadon álló keresztalaprajzú, nyeregtetõs,
ill. félnyeregtetõs épület. A fõhajó homlokzatán
magas, egyenes záródású kapu, mellette mindkét oldalon dór pilaszterpár.
Párkánnyal szegélyezett háromszögletû
oromzat. A fõhajó mellett mindkét oldalon alacsonyabb, félnyeregtetõvel kapcsolódó, sarok
kváderekkel megerõsített koporsófülke. A fõhajó hátsó homlokzatán a dór pilaszterpárok között félköríves, magas ablak.”
– forrás: internet –

…a Kálvin téri, 1874-ben Ybl tervei alapján készült Elsõ Pesti Hazai
Takarékpénztár négyemeletes épületének elsõ emelete már az építéskor
Hajósi és Dömsödi Hajós József részére készült, aki a Takarékpénztár
igazgatója volt 1887-ig.
Hajós József a Kálvin
téri épület megépítésekor adott megbízást
Yblnek a Dömsödtõl
nem messze található
Apaj melletti Felsõszentivánban ma is látható
Hajós-kastély, valamint
a dömsödi Hajós-kripta
megtervezésére és építésére.
Fia, nagyapám, fõrendi, császári és királyi
kamarás, országgyûlési
képviselõ szintén igazgatója volt a Takarékpénztárnak. Családunkban mindenkor köztudomású volt, soha semmilyen
kétely nem merült fel, hogy mind a felsõszentiváni kastély, mind a dömsödi kripta Ybl tervei alapján épült fel.”
– forrás:internet –
összeáll.: -V.I.-

Megújult Dömsöd egyik védett
épülete, az Ybl Miklós tervezte
Hajós-kripta!
Kétszáz éve – 1814. április 6-án, Székesfehérváron – született Ybl
Miklós.
Jelentõs mûveivel nap mint nap találkozhatunk. Megcsodálhatjuk az Operaház eleganciáját, a most megújuló Várkertbazárt, a fóti templomot.
A Nemzeti Panteon Alapítvány az Ybl Bicentenáriumi Programsorozathoz kapcsolódóan, az építész és munkássága elõtt
tisztelegve újította fel az általa tervezett Hajós-kriptát.
A Hajós család hozzájárulásával, és teljes egészében a Panteon
Alapítvány finanszírozásával megszépült épület és környezete, a
Nagyközség védett örökségeként, maradandóan Dömsöd kulturális látnivalói közé tartozik.

„A Nemzeti Panteon Alapítvány Ybl Miklós által tervezett két sírkápolna felújításával tiszteleg a Bicentenárium elõtt.
(Április 30. szerda: Dömsöd, Hajós család sírkápolnája, külsõ-belsõ
teljes felújítás átadása
Szeptember 19.: Szapári-sírkápolna Albertirsa)
– A hajdani Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által védett Ybl épületei
listán szereplõ és a Budapesti Fõvárosi Levéltárban õrzött, azonosítatlan
tervek, épülettípusok között szereplõ Dömsödi Hajós-kripta eredetének bizonyításához adalék dr. Hajós György, a Hajós család legidõsebb tagja
levelébõl:

A kripta ünnepélyes átadására 2014. április 30-án, szerdán
17 órakor kerül sor, mely esemény a közelgõ Dömsödi Napok
rendezvénysorozat bevezetõ rendezvénye lesz.
Ünnepi beszédet mond:
Ráday Mihály, a Nemzeti Panteon Alapítvány társelnöke,
Köszöntõt mond: Bencze István polgármester.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
(Dömsöd, Bartók B. u. 30. – volt Elõre u.)
Vándor Éva titkár
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Dömsöd ÖTE eseményei januártól márciusig
2014. 01. 12-én 13 óra 44-kor kaptunk jelzést Dömsöd Vasút utcába,
ahol egy ház padlásterébõl füst jött ki. A helyszínen a ház fa mennyezete
izzott, mert a kémény nem volt megfelelõ állapotú. Az izzást megszüntettük, lánggal égés még nem volt. A helyszínre a Dömsöd ÖTE/2, Keve
1. és a KMSZ vonult.
01. 13-án 8 óra 35 perckor kaptunk jelzést Dömsöd 51-es fõút 54-55.
kilométer közé, ahol
egy gépkocsi fának ütközött és felborult. A
helyszínen a gépkocsit
visszaállítottuk kerekeire és áramtalanítottuk.
A mentõk 4 fõ sérültet
szállítottak kórházba.
Ide is a ráckevei kollegákkal közösen vonultunk.
02. 22-én 15 óra 34kor kaptunk riasztást
Ady Endre utcába,
ahol gépkocsi villanyoszlopnak ütközött. A
helyszínre érve áramtalanítottunk, és a mentõsöknek segítettük a sérültet kiemelni a gépkocsiból. A helyszínre
Dömsöd ÖTE/2, Keve
1, Sziget pálya volt riasztva.

03. 18-án 15 óra 50kor egy dömsödi lakos
jelezte, hogy a Gesztenye sor elején a nádas
ég. A helyszínen 1 D
sugár segítségével a tüzet lefeketítettük.
Fotó:
Nagy Zsolt
Dömsöd ÖTE
A Dömsödi Tûzoltó Egyesület vezetõségének és tagjainak nevében is
Káresetektõl mentes és Sikerekben Gazdag Új esztendõt kívánok minden kedves Dömsödi lakosnak és támogatóinknak!
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös számon tegye meg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20383-5407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is
kerülhet!

03. 01-jén 13 óra 28-kor kaptunk
jelzést 51-es fõút Dömsöd–Tass közötti szakaszára, ahol egy kamion az árokpartról lehajtott és elakadt. A helyszínen egy erõgép segítségével sikerült a
kamiont kivontatni.
A kamion saját erejébõl hagyta el a
helyszínt és folytatta útját tovább. Beavatkozott Dömsöd ÖTE/1, Keve 1.
03. 13-án 13 óra 51 perckor kaptunk jelzést, mely szerint a dömsödi
szeméttelep mellett nádas és aljnövényzet égett kb. 0,5 ha területen. A tüzet kéziszerszámokkal és 1 C sugárral
oltottuk el. Ennél a káresetnél csak
Dömsöd ÖTE/1 dolgozott.

03. 17-én 8 óra 09
perckor kaptunk jelzést
Dunavecsei útra, ahol
egy kéményben korom
beizzott. A már 90 fokra
felhevült kéménybõl az
izzó darabokat kiszedtük, így az magától
visszahûlt. Beavatkozott Dömsöd ÖTE/2,
Keve 1.

Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Ha baj van! 105
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület, számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve (Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György gazdasági felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlaszámunk: 51700272-10903818
Fotó: Pongrácz József
Dömsöd ÖTE

03. 15-én 18 órakor vonultunk Alsó-Dunapart 72. szám elé, ahol az
aznapi vihar miatt egy fa az úttestre dõlt és forgalmi akadályt képezett. A
fát 1 motoros fûrész segítségével eltávolítottuk az úttestrõl. Ennél a káresetnél is csak Dömsöd ÖTE/2 avatkozott be.
03. 15-én 18 óra 20-kor vonultunk tovább Dömsöd Széchenyi útra
ahol egy fa szintén az erõs szél hatására kettétört és veszélyeztette a forgalmat. A fát a ráckevei önkormányzati tûzoltókkal közösen távolítottuk
el.

Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József titkár Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
Pest Megyei Tûzoltói Ügyelet:
105
Ráckeve Városi Tûzoltóság ügyelete:
06-24-518-665
vagy
06-24-518-666
Szigetszentmiklósi Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság ügyelete:
06-24-444-704
Tárkányi Béla, Dömsöd ÖTE parancsnoka:
06-20-383-5407
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TA L Á LTA M E GY K É P E T
Ebben a számban folytatjuk Márta Sándorné Szarka Juliska néni fényképeinek közlését, melyek az 1940-es években készültek.
Elsõként egy helyreigazító adat: a márciusi cikkben az alacsony vízállású képnél a képaláírás pontosan „1957-ben annyira alacsony volt a vízállás,
hogy ez a salakdomb a felszínre került. A képen két személy látható rajta, Csernák Gizike néni és Kaló Mátyás.”

1957-ben alacsony vízállás a Kék-Duna vendéglõ elõtt.
A képen Szabó Eszter és Csernák Gizi.

Az 1940-es árvízben összedõlt Kovács-villát õrzi Szarka János
vadõr. (Ma ezen a helyen áll Gyivi János lakóháza.)

A zsindelytetõs Horváth kastély, a mai Horváth-kert helyén állt.

A szigeti átjáró (Petõfi úti átjáró)

1940 gátõrség. Csak az ott lakók mehettek le a szigetre.
Közreadta: Dulcz Dénes
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MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2014. év április hó
A hosszú évek tapasztalata szerint az április hónap idõjárását a
változatosság jellemzi, és ez valószínûleg az idén is így lesz.
A kora tavaszi növények vetõmagjait úgy a szántóföldeken,
mint a kiskertekben már el kellett vetnünk és sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy a talajmunkákat az esõ nem hátráltatta, és ha
továbbra is száraz marad az idõ, számolni kell az aszályos idõjárással. A földben lévõ kevés csapadékot, nedvességet gondos talajmûveléssel óvjuk meg.
Április elején még vethetünk tavaszi kalászos gabonát, de most
már a napraforgó- és a kukoricatáblák vetés elõtti talajelõkészítését, a vetõágy elõkészítését kell elvégeznünk. Az õszi kalászos
gabonák jól teleltek, szinte nagyon is jól, fel kell készülnünk az
esetleges gombabetegségek elleni védekezésre és a gyomirtásra,
mert a kedvezõ idõjárás nemcsak a kukoricanövények fejlõdésének kedvezett, hanem a gyomnövények is rohamosan fejlõdnek.
Mostanában sok szó esik az újságokban, rádióban, televízióban
a családi gazdaságok helyzetérõl és az összefogásról, a szövetkezésrõl. E sorok írója is részt vett a rendszerváltás utáni mezõgazdasági termelõszövetkezetek „szétverésében”. Sok jogos és még
több jogtalan kritika érte annak idején az ágazatot, de egy fejlett,
világviszonylatban is elismert, sok vidéki embert foglalkoztató
ágazatot tettünk tönkre, amit a mai napig sem sikerült helyrehozni. Községünkben is évente több ezer hízott sertést hizlaltunk és
adtunk el a háztáji gazdaságokból. Sok ezer falusi embernek
szûnt meg a munkahelye, és kényszerült kényszervállalkozóvá,
gazdálkodóvá válni.
A családi gazdálkodásnak megvan a múltja, és a mai modern
körülményeket figyelembe véve kellene fejleszteni, segíteni,
hogy minél több vidéki ember termelhessen saját részre, valamint
még piacra is jusson a termékekbõl. Magyarországnak kiválóak
az adottságai, össze kellene fogni, és a zöldségtermelésben, szõlõ- gyümölcstermelésben, -feldolgozásban még nagyobb eredményeket lehetne elérni. Hála Istennek, vannak már jó példák, a családi gazdaságok egyre jobban fejlõdnek, de ehhez több állami segítségre volna szükség. Az idõjárás, a klímaváltozás következté-

Felhívás kiállításra
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából ebben az esztendõben országszerte megemlékezések, kiállítások kerülnek
megrendezésre.
Helyi viszonylatban a Petõfi Emlékmúzeum tervezi az emlékkiállítás létrehozását. A
témakörhöz kapcsolódó már meglévõ anyag
bõvítéseként várom mindazok jelentkezését,
akik az I. világháborúhoz kötõdõ irodalmi, tárgyi vagy egyéb emlékekkel rendelkeznek.
A kiállítás idõszaki jellegû lesz, melynek
értelmében a kiállított anyagokat a múzeum a
felajánlóknak visszaszolgáltatja.
Elérhetõség: a múzeum nyitvatartási idejében (kedd; péntek; szombat 10-16-ig).
Tel.: Vass Ilona 06-20-253-2589

ben sajnos várható, hogy aszályos esztendõ következik, és ahol
lehet, fel kell készülni az öntözésre. Most áprilisban itt az ideje a
két legnagyobb területen termelt kapásnövény (amit ugyan a mai
világban már nem kapálunk), a napraforgó és a kukorica vetésének. Ha megtehetjük, csak fémzárolt, hibrid vetõmagokat vessünk, és fõként szárazságtûrõ fajtákat, és a vetés után kellõen tömörítsük a földet, hogy a meglévõ nedvességet megõrizzük.
A konyhakertben is egyre több a tennivaló, áprilisban már elvethetjük a babot és az egyéb melegigényesebb növényeket. A
fólia alatt folyamatosan öntözni kell, de a szabadföldi növények
öntözésére is készüljünk fel, ha erre megvan a lehetõségünk.
A szõlõben, gyümölcsösben a metszés és a lemosó permetezés
után itt az ideje a talajmûvelésnek, mert a jó idõ kedvez a gyomnövények fejlõdésének is. A konyhakertben, kiskertekben úgy ültessük, vessük a növényeket, hogy a sorok között rotációs motoros kapával vagy kis kézi ekével meg tudjuk mûvelni a földet.
Áprilisban még a melegigényes, hidegre, fagyra érzékeny palántákat, mint a paprika és a paradicsom, a szabadföldbe még ne ültessük. A fûtetlen fóliasátorokban a hónapos retek felszedése után
már ültethetjük az elõnevelt palántákat, mert az esetleges pár fokos fagyot a sátor alatt kibírják a palánták. Nagyon fontos feladat
a fóliasátor öntözése mellett a szellõztetés, mert a napsugárzás
hatására nagyon felmelegedhet a benti levegõ, és ez károsan hat a
növényekre. A párás meleg a fóliasátor alatt, kedvez a gombabetegségek elszaporodásának, és ha szükséges, permeteznünk kell
gombaölõ szerekkel.
A virágoskertben is védekeznünk kell a gomba és fõként a leveleket károsító levéltetvek ellen. Ugyancsak szükséges a száraz
idõben a füvet is öntözni és folyamatosan nyírni.
A fentiekben leírtak mellett még sok tennivaló van a kertben és
a ház körül. Jó munkát, jó egészséget kívánok, és csendes tavaszi
esõt.
Összeállította:
Tóth István
nyugdíjas mezõgazdász

Vásárnaptár
Április 06. vasárnap

Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár

Április 13. vasárnap

Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Április 20.vasárnap

Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

Április 27. vasárnap

Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Kunszentmiklós, országos kirakodóvásár
Nagykõrös, György-napi országos állat- és kirakodóvásár

Május 04. vasárnap

Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár

Május 11. vasárnap

Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
-V.I.-
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ÁLLATORVOSI TANÁCSOK
A kutyák és macskák férgessége II.
A bõrférgességet egy 5-15 cm hosszú,
vékony fonálféregfaj (Dirofilaria repens)
okozza, mely kutyán és macskán kívül rókában és farkasban is elõfordul. A féreg
fejlõdésében és terjesztésében a szúnyogoknak, mint köztigazdáknak van fontos
szerepük, a fertõzöttség állatról állatra
közvetlenül nem terjed. Az utóbbi tíz évben nemcsak Magyarországon, de a környezõ országokban is mind gyakrabban
kerül megállapításra. A fertõzöttség elsõsorban a bõr alatti kötõszövetben nem fájdalmas, tömött tapintatú csomókban nyilvánul meg 6-8 hónaposnál idõsebb állatokban. Az elváltozott bõrterületeken viszketegség, a bõr fokozott korpázása és szõrhullás fordulhat elõ. Gyakran elõfordul tünetmentes fertõzöttség is, ilyenkor csak
vérvizsgálat során mutatható ki a féreg fiatal alakjainak (mikrofiláriák) a jelenléte. A
féregfertõzöttség közegészségügyi jelentõsége nagy, hiszen a szúnyogok vérszíváskor az ember bõrébe is bejuttathatják a
fertõzõ lárvákat. Bár a férgek lárvái emberben leggyakrabban az arc és a szemhéj
bõr alatti kötõszövetébe vándorolnak, ahol
elakadva kifejlett féreggé fejlõdhetnek, a
test egyéb részein való elõfordulás sem ritka. Az emberi esetek is csakúgy, mint a
kutya és macska esetek, egyre gyakoribbak Magyarországon.
A szívférgességet az elõbbi féreghez
hasonló, másik fonálféregfaj (Dirofilaria
immitis) okozza, melynek kifejlett, néhány
tized milliméter vastag példányai akár a
12-30 cm hosszúságot is elérhetik. Ezeknek a férgeknek a kifejlett egyedei elsõsorban a jobb szívfélben, valamint a szívhez
vezetõ nagyobb erekben élõsködnek. Szintén a szúnyogok a terjesztõi és a kutyákban, macskákban fordul elõ elsõsorban, de
más ragadozókban is kimutatták. Ez a féregfertõzöttség Amerikában, Ausztráliá-

ban, Japánban és Európa mediterrán térségeiben, elsõsorban Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Dél-Franciaországban fordul
elõ. A hazánkkal közvetlenül vagy közvetve szomszédos déli országokban is elõfordulhat. Hazánkban 2008-ig csak olyan kutyákban diagnosztizálták, amelyek endémiás területen fertõzõdtek. 2009-ben számoltak be az elsõ hazai, itthon fertõzõdött
kutyáról és 2010-ben kedvencként tartott
görényrõl, ez utóbbi egyben az elsõ európai eset volt, így Magyarországon is számolni kell a féreg jelenlétével.
A szívférgesség, különösen a féreg kifejletté válása elõtti szakaszban gyakran
tünetmentes. Az enyhe fertõzöttség, illetve
a betegség korai szakasza nem jár egészségromlással, vagy csak mérsékelt fáradékonyságban, lesoványodásban, továbbá alkalmankénti száraz köhögésben, orrvérzésben vagy nehézlégzésben nyilvánul
meg. A tünetek késõbb súlyosbodhatnak.
Esetenként a felköhögött váladék véres lehet, esetleg légzési elégtelenséget követõ
hirtelen elhullás is elõfordulhat. Nagyobb
igénybevételnek kitett kutyáknál (pl. munkakutyák, vadászkutyák) a teljesítmény
csökkenése vehetõ észre. A fertõzött szúnyog „csípésétõl”, azaz a beoltástól a féreg
kifejletté válásához 6-9 hónap kell. A felnõtt férgek akár 7 évig is élhetnek a kutyában.
Mindkét fertõzöttség terjedését a fertõzött köztigazda szúnyogok számának növekedése, a fogékony kutyák és macskák
endémiás területen való mind gyakoribb
utazása, a turizmus növekedése és a fertõzöttség fel nem ismerése segíti.
Mindkét betegség gyógykezelése rendkívül nehéz és veszélyes, akár mûtéti beavatkozást is igényel, ezért a megelõzésre
kell a nagyobb hangsúlyt fektetni. Szúnyogszezonban alkalmazott megfelelõ
cseppentõs vagy tablettás készítményekkel a betegség megelõzhetõ. Egyidejûleg szúnyogokat távoltartó cseppeket,
nyakörveket is célszerû alkalmazni.
dr. Siket Péter
állatorvos

Veszettség
elleni kötelezõ
eboltás

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb
oltása kötelezõ!
Az ebek 2014. évi kötelezõ veszettség
elleni oltását az alábbi napokon tartjuk:
Rendes oltások:
2014. április 12. (szombat) 09 órától 12 óráig
2014. április 16. (szerda) 15 órától 18 óráig
2014. április 25. (péntek) 15 órától 18 óráig
2014. május 07. (szerda) 15 órától 18 óráig
Pótoltás:
2014. május 10. (szombat) 09 órától 12 óráig
Az oltás helye:
– 2014. április 12., május 10. – Dömsöd,
Petõfi tér 6. (polgármesteri hivatal udvara)
– 2014. április 16. – Dunavecsei úton a
Kanól italbolttal szemben
– 2014. április 25. – Rákóczi úton a malom
elõtti szabad téren
– 2014. május 07. 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

Dr. Siket Péter
állatorvos

18

79 éves korában elhunyt
dr. Raffay Karolina
gyógyszerész asszony
Mint fiatal pályakezdõ, már az egyetemi diploma megszerzése után Dömsödön helyezkedett
el a patikában. Érdeklõdve fordult az
emberek felé, s derûs, mosolygós lényét hamar bizalmukba fogadták az itteniek. Gyakran mondogatták is, hogy Vele költözött mosoly a patikába…
Indíttatásából, életfilozófiájából adódóan
mindez teljesen természetes volt számára. A peregi kántortanító családjába harmadik gyermekként érkezett, s ahogy cseperedett, nem volt
kétséges számára, hogy õ is a tanítói pályát választja. Pedagógusi álmai az államosítás folyományaként szertefoszlottak, hiszen mint klerikális reakciós gyereket nem vették fel a középiskolába.
„A keresztényi magatartást, életfelfogást szinte az anyatejjel szívtam magamba, belém ivódott,
s ez életemen át elkísér… .” – mondta 2010-ben.
Valóban ez adott erõt számára oly sokszor, így
végezte el mégis a gimnáziumot Ráckevén, és
így került Szegedre, az Orvostudományi Egyetemre, ahol 1959-ben gyógyszerész diplomát
szerzett.
Gyigya néni, ahogyan sokan szólították, rendkívüli odafigyeléssel, precizitással és felelõsségtudattal szolgálta beteg, elesett embertársait. Elismerésként nyolcszor kapott Kiváló Munkáért kitüntetést, egyszer pedig Egészségügyi Minisztériumi Dicséretet. Dömsöd község képviselõ-testülete Dömsödért Emlékplakettet adományozott
neki. 2009-ben ötven éven át kifejtett értékes
szakmai tevékenységéért a Szegedi Tudományegyetemen Aranyoklevelet kapott.
Szívügyének tekintette a dömsödi katolikus
gyülekezet sorsát, s annak lelkes tagjaként vállalt
szolgálatot mint sekrestyés. Természetes feladatként vállalta a Rózsafüzér Társulat összetartását.
Míg egészsége engedte, alázattal és nagy örömmel végezte kántori teendõit.
Testi gyengülését csendesen viselve, március
18-án eltávozott közülünk.
Emlékét szeretettel megõrizzük.
– Bõvebb interjú jelent meg: a Dömsödi Hírnök 2010. februári számában Aranydiploma
címmel. –
(Dr. Raffay Karolina Erzsébet földi maradványait 2014. április 11-én, 14 órakor helyezik örök
nyugalomra Kiskunlacházán, a Peregi temetõben.)
-V.I.-
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Nagyheti és húsvéti alkalmak
Dabi Református Egyházközség
Április 16-19-ig (szerda, csütörtök, péntek, szombat)
18.30 órakor bûnbánati istentisztelet
Április 18. (péntek)
9 órakor nagypénteki istentisztelet
Április 20. (vasárnap)
9 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 21. (hétfõ)
9 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Baptista Gyülekezet
Április 18. (péntek)
Április 20. (vasárnap)

17 órakor nagypénteki istentisztelet
10 órakor istentisztelet
17 órakor istentisztelet

Római Katolikus Gyülekezet
Április 17. (csütörtök)
Április 18. (péntek)
Április 19. (szombat)
Április 20. (vasárnap)
Április 21. (hétfõ)

17 órakor nagyheti szertartás
17 órakor nagyheti szertartás
17 órakor nagyheti szertartás
9 órakor ünnepi szentmise
9 órakor ünnepi szentmise

Dömsödi Református Gyülekezet
Április 16. (szerda)
18 órakor bûnbánati istentisztelet
Április 17. (csütörtök)
18 órakor bûnbánati istentisztelet
Április 18. (péntek)
10 órakor nagypénteki istentisztelet
18 órakor passiós istentisztelet
Április 20. (vasárnap)
10 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 21. (hétfõ)
10 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Betegúrvacsoraosztás

Meghívó
Május 11-én (vasárnap) de. 10 órakor és du. 17 órakor
mûvész résztvevõk közremûködésével
(orgona, zongora és fúvósok)
EGYHÁZZENEI HANGVERSENYT TARTUNK
a
Baptista Imaházban,
amelyre
minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

BAKA IMRE EMLÉKÉRE…
„Úgy kell barátként elfogadni a másik embert,
ahogy van, még ha néhol nem is érted meg õt.
Az okok, amiért szereted,
lényegtelenné teszik azokat a dolgokat, amiket nem értesz.
Nem kell megértened, s nem is kell ugyanúgy tenned,
az Õ életét élned.
Ha igazán szereted, akkor úgy szereted, ahogy van,
hiszen eleve ezért akartál a barátja lenni.”
Búcsúzik tõled: Lázár család és két hûséges társad: Spot és Csoki
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Háziorvosi
rendelés

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Gonda Sándor – Idrányi Szilvia
SZÓFIA RÓZA

Házasságkötés nem történt.
Elhunytak:
Takács Lajosné Vég Éva Terézia
Sas Gábor
Baranya Mihályné Brassó Etel
Kiss Ferenc
Kincses Sándorné
Angyal Erzsébet

79 éves
78 éves
87 éves
61 éves
62 éves

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és Vecsési
Sándor állandó kiállítása
Nyitva tartás: kedd, péntek,
szombat: 1000 – 1600 óráig.
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft
Bejelentkezés: 06-20-253-2589

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: április 20.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: május eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Budai Szilvia,
Dulcz Dénes, Csikós Lászlóné, Csiszár György,
Habaczellerné Juhász Judit, Korona Sándor,
Köntös Ágnes, Nemoda Márta, Patonai Nóra,
Pongrácz József, Richter Gyuláné, dr. Siket Péter,
Szücsné Ágh Anikó, Tóth István, Tóth Imréné,
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

Háziorvosi ügyelet

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
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455
06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180
06-30/9523-588
Rendel:
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.

(Morrow Medical Zrt.)

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ráckevei
Rendõrkapitányság Kiskunlacházi
Rendõrõrs Dömsödi Körzeti Megbízotti
Irodája közvetlenül hívható telefonszáma
a következõ:

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

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám bármely okból
pillanatnyilag nem kapcsolható, úgy kérjük,
hogy a 112-es központi számot
szíveskedjenek hívni.

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

Tel.: 06-24-519-720

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

Sar ok gyógyszertár
NYITVA TARTÁSA:
hétfõtõl péntekig: 7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Fotó:
Kõvári

Projektzáró a g yerekházban

Fotók:
Vass

