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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
A március 15-i ünnepség ismét megmozgatta Dömsöd lakóit. Telt ház
elõtt került sorra a Ju és Zsu Társulat és a Széchenyi István Általános Iskola diákjai által elõadott forradalmi megemlékezés. Újszerûsége, tisztán
csengõ hangjai magával ragadták a helyszínen ünneplõ közönséget, oly
mértékben, hogy állva tapsoltuk meg a különleges produkciót! Gratulálok
a szereplõknek és a két rendezõnek, Csikósné Jutkának és Nagy Sebynek!
Az ünnepi beszédet Muzs János képviselõtársam mondta. Találóan vont
párhuzamot az ünnep gyermekkori emlékei és a mai életünk között. Befejezõ gondolata mindenki számára megszívlelendõ! „Nekünk is szeretni
kell Dömsödöt! Szeretni, s mindent megtenni felvirágoztatásáért!”
Lassan a befejezõ harmadához érkezik mindkét „vizes” beruházásunk.
A vízminõség-javító projekt kivitelezése során ebben a szakaszban még
több bosszúság ér bennünket, mint amihez mostanában már hozzászoktunk. A szakaszokra bontott csõtisztítás után néhány félóráig szinte ihatatlan víz jön a csapokból. Szerencsére ez tényleg csak viszonylag rövid
ideig tart, és a víz kitisztul! Némi mentség erre a munkafolyamatra az,
hogy az utóbbi negyven évben nem volt ilyen jellegû vezetéktisztítás településünkön. Egyébként a vizet már az új toronyból kapjuk. Folyik az
élesre kötés, a tisztító berendezés tesztelése. Csak ismételni tudom, hogy
szép lassan eljutunk oda, hogy elfelejthetjük a víz körüli anomáliákat!
A parti sáv csatornázása Dömsöd viszonylatában nagyon jó ütemben
folyik. A kiviteli munkák jelentõs része már befejezõdött. A közterületeken már csak az átemelõk beüzemelése és az utak visszaburkolása jelent
feladatot. A közeli hetekben kerül sor az épületekbe történõ bekötésekre
is. Az utakkal kapcsolatban most kezdõdnek a tárgyalások. Biztos vagyok abban, hogy valamennyi érintett utca jobb burkolatot fog kapni,
mint amilyen a beruházás elõtt volt!
A hónap elején levélben kerestem meg a DAKÖV Kft. ügyvezetõ
igazgatóját a vízszolgáltatás során kialakult problémákkal. A kilenc pontban megfogalmazott kifogásainkat, illetve kéréseinket szóban még három ponttal egészítettem ki. A fogyasztókat is érintõ kérdések közül
megemlítem a nagymérvû klórozás kifogásolását, kértem a tervezett javításoknál a vízkorlátozás elõrejelzését, a dömsödi vízfogyasztók kompenzálásának mielõbbi megvalósítását. Az utóbbival kapcsolatban az igazgató úr ígéretet tett, hogy az új számlázási rendszer bevezetésekor az elsõ
számlán jóváírják azt az összeget, amely többletköltséget jelentett a fertõzõ víz miatt. Ígéretet kaptam az 51-es úton található két csatornafedél hibájának kijavítására, valamint a Petõfi úton bûzt árasztó szennyvízátemelõ szagmentesítésére is.
Amikor e sorokat írom, akkor még nem tudtunk dönteni az Attila utca
és a Szõlõk útja aszfaltozására, illetve a Karcagi utca martaszfaltozására
kiírt pályázatok ügyében, mivel a pályázók egy részétõl hiánypótlást kértünk. Döntöttünk viszont a Ráckevei út közvilágításának kivitelezõjérõl.
Folytatás a következõ oldalon.

Fotó: Szûcs Julianna
és Pencz Ádám

Dömsöd Petõfi-fa a Petõfi-szoborral. Vadkacsa fészek,
tojásokkal. Cikk az 5. oldalon

Meghívó
XXI. Dömsödi Napok
2015. április 30. – május 1-2-3.
2015. április 30. /csütörtök/
10.30 óra Tûzoltó bemutató: Dömsöd és Ráckeve tûzoltó egyesületekkel közösen. Helye: Rákóczi u. /régi malom épület elõtt/
2015. május 1. /péntek/
11.00 óra Öregfiúk labdarúgó mérkõzés a futballpályán
13.00-16.00 óráig Egészségügyi szûrõvizsgálatok: testtömegindex –
BMI, vércukor- és vérnyomásmérés, kockázatbecslés
keringészavar irányába, érállapot-felmérés – arteriographios vizsgálattal. Jelentkezés: a helyszínen 13.00
órától az OMK információs pultnál.
Délutáni program a Petõfi Sándor OMK-ban
13.00 óra Jó ebédhez szól a nóta. Bokor János és Kátai Zsuzsa
nótákat énekel
14.00 óra Diamond Dance apaji és dömsödi csoport moderntáncbemutatója
14.30 óra Lévárdi Veronika és Csikós Zsuzsi énekes mûsora
15.00 óra Óvodások mûsora
15.30 óra A dömsödi Dezsõ Lajos A.M.I. társastánc-bemutatója
16.00 óra SZTÁRVENDÉG: Oszvald Marika operett énekes
17.00 óra SZTÁRVENDÉG: Charlie elõadómûvész mûsora
Folytatás az 5. oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
A Lanzo Kft. adta a legkedvezõbb ajánlatot, így
rövid idõn belül elkezdõdhet a kivitelezés! Régi
adósságunkat egyenlítjük ki ezzel!
Bár a tél nem volt különösen hideg, azért már
mindenki nagyon várta a tavasz beköszöntét.
Mi is elkezdtük közterületeink szépítését. Nagyon sokat várok attól, hogy ezt a munkát ezután szakképzett kertész vezetésével végezzük.
Jólesõ érzéssel nyugtáztam, hogy képviselõk
vezetésével komoly összefogás bontakozik ki
településünk szépítéséért! Valami egyébként is
megmozdulni látszik, gondolok például arra a
civil kezdeményezésre (Nagy Ferenc), amelynek keretében megújultak a bitumenes kosárpálya palánkjai, és a környezetet is rendbe hozták!
Nagyon jó lenne, ha ebbe a folyamatba az ingatlantulajdonosok is bekapcsolódnának, és a saját
utcafrontjukon eltüntetnék a tél okozta sebeket!
Tudom, nagyon sokan meg fogják ezt tenni!
A Kisherceg Gyerekházban jelentõs szakmai
tanácskozás volt, tíz város Biztos Kezdet Gyerekház munkatársainak részvételével. Büszkeség tölt el, hogy részt vehetünk a kisgyermekek

felzárkóztatását megcélzó munkában! Köszönöm a házigazdáknak a zökkenõmentes lebonyolítást.
Márciusban Várkonyi Lászlóné személyében
ismét volt szépkorú lakótársunk, akit a Jegyzõ
úrral köszönthettünk kilencvenedik születésnapján! Kívánunk Marika néninek nagyon jó
egészséget és még sok-sok születésnapot!
Szeretném kérni azokat az adózókat, akik
még nem rendelkeztek adójuk egy százalékáról,
hogy kedvezményezettként jelöljék meg a
Dömsödért Alapítványt.
Adószámuk: 18668456-1-13.
Befejezésül, hívom Önöket a XXI. Dömsödi
Napok rendezvényeire. Elsején és másodikán
igyekeztünk olyan programot összeállítani,
amelyben minden korosztály megtalálhatja a
számára szimpatikus elõadókat. Jelzem, hogy a
díjugrató verseny a régi, megszokott helyszínen
kerül sorra! Hagyományainkhoz hûen, idén is a
rendezvény keretében adjuk át a kitüntetõ címeket. Erre másodikán este 18 órakor, az OMKban kerül sor.
Bencze István

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. MÁRCIUS
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2015. március 25-én ülést tartott, amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác,
Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szûcs Julianna képviselõk.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
20/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
3./ A képviselõ-testület gazdasági programja
2014–2019. évre
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról
szóló rendelet módosítása
5./ Az általános iskola és a mûvészeti iskola mûködtetési jogáról szóló döntés

6./ 2015. évi közbeszerzési terv
7./ Dömsöd Településrendezési Tervének részleges módosítása
8./ Ivóvízminõség-javító pályázat – Dömsöd,
Kossuth L. út 981 hrsz-ú, Vasút út 1982 hrsz-ú
földrészletekben ivóvízvezetés szolgalmi jog
alapítása
9./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
10./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése
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:
21/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-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:

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2015. ápr. 29-én szerdán 15-16 óráig

SZABÓ ANDREA

képviselõ asszony, az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport
Bizottság elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
LAKAT OS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke minden héten
kedden és csütörtökön délután
14 órától 16,30-ig tart fogadóórát.
Helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme
22/2015. (III. 25.) 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 képviselõ-testület gazdasági programja 2014–2019. évre
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
23/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2014–2019.
évekre szóló gazdasági programját a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: 2019. december 31-ig
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következõ rendeletet:
4/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról 3/2015. (II.
19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kihirdetve: 2015. március 31.
Hatályos: 2015. március 31.
5./ Az általános iskola és a mûvészeti iskola
mûködtetési jogáról szóló döntés
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

3
A képviselõ-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv közzétételérõl
gondoskodjon.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
7./ Dömsöd Településrendezési Tervének
részleges módosítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
26/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a település helyi építési szabályzatát és rendezési tervét módosítani kívánja akként, hogy a Sportcsarnok feletti terület övezeti
besorolása (1524/3,1524/4,1526/1 hrsz.) Vt-2
jelû övezetrõl Vt-1 övezetre változzon.
A képviselõ-testület a módosítás elkészítésével a Pestterv Kft.-t bízza meg 260.000 Ft+ÁFA
megbízási díj ellenében. A képviselõ-testület
döntése alapján a megbízási díjnak az ügyintézés Pestterv Kft. általi intézését, valamint nyomtatott példányok elkészítését tartalmaznia kell.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
8./ Ivóvízminõség-javító pályázat – Dömsöd, Kossuth L. út 981. hrsz-ú, Vasút út 1982.
hrsz-ú földrészletekben ivóvízvezetés szolgalmi jog alapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

24/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete megállapítja, hogy az Nkt. 74. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mûködtetését nem képes vállalni.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzõt, hogy az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
mûködtetésének az állam által történõ ellátását
kezdeményezze.
Felelõs: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: 2015. május 31-ig.

27/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a települési ivóvízminõség-javító programmal összefüggésben szolgalmi jogot
kíván bejegyeztetni Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat javára a dömsödi 982. hrsz. alatti
Vasút út, valamint a dömsödi 981. hrsz. alatti
Kossuth Lajos utca ingatlanokra. A képviselõtestület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésérõl gondoskodjon.
Felelõs: polgármester
Határidõ: 2015. április 30.

6./ 2015. évi közbeszerzési terv
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

9./ „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

25/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét úgy hagyja jóvá, hogy 2015.
évben közbeszerzési értékhatárt elérõ beszerzést nem tervez.

28/2015. (III. 25.) 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, Tarr-Sipos Zsuzsa.
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
2015. augusztusi ülésén dönt. A díjak átadására
2015. augusztus 20-i községi ünnepség keretében kerül sor.
Felelõs: Ispán Ignác, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke
Határidõ: 2015. augusztus 20.
10./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
29/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a dömsödi 4073 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Naposparton található, az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerüljön.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a törlés iránt intézkedjen.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2015. március 31-ig
A képviselõ-testület következõ munkaterv szerinti ülésének idõpontja 2015. április 29. 16 óra.
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
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Idõ
8.00–12.00, 13.00–17.30
Nincs
8.00–12.00, 13.00–16.00
Nincs
8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Okmányiroda elérhetõsége
Cím:
Telefonszám:

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,
06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
Fax:
06 (24) 523-322
E-mail:
okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/rackevei-jaras
Az ügyintézéshez kötelezõ az idõpontkérés.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS
A ROLFIM Szövetkezet és Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata
elektromos és elektronikai hulladék berendezés
(e-hulladék) gyûjtést szervez, amely során
ingyen leadhatja összegyûlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyûjtés ideje:

2015. április 18. 8–13 óra között
Az e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtõhelye:
Bocskai út 1. szám alatti parkolóban
Mi az e-hulladék gyûjtési akció célja?
A gyûjtés szervezõi elkötelezett hívei a
környezet védelmének, ezért szeretnék elérni,
hogy szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyûjtésének köre. Az e-hulladék
különleges gyûjtést és kezelést igényel – azaz
nem gyûjthetõ a háztartási vegyes hulladékkal.
Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható
másodnyersanyag mellett számos mérgezõ
anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany,
króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet
számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelyeknek jelentõs része újrahasznosítható. Ennek
ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdõszélekre, illegális lerakókba vagy
illetéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb
mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentõ
mérgezõ anyagok ellenõrzött körülmények
között kerüljenek ki környezetünkbõl.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyûjtés során leadható elektronikai
berendezések a teljesség igénye nélkül „minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral mûködött”.
Azok számára, akik nem tudják megoldani
az e-hulladék elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretû, nagytömegû e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe vehetõ a
„Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása.
Ennek keretében a szervezõk vállalják az
összekészített eszközök elszállítását Dömsöd

területén, amennyiben legalább 100 kg e-hulladék gyûlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db
nagyméretû mûszaki tárgy (pl.: hûtõ,
mosógép, tv).
Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne
helyezzék ki õrizetlenül az ingatlanukon
kívülre, így elkerülhetõ a berendezések fosztogatása, illetve a környezet szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák,
szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb,
gazdasági intézmények stb…) bejelentését is,
s igény szerint a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen igazolást állítunk ki az
átvételrõl.
Az igények bejelentését a 06-1-269-0234-es

telefonszámon várjuk munkanapokon 08:0016:00-ig. A bejelentésben telefonos elérhetõséget is kérünk megadni, a begyûjtõ járat
megtervezését követõen szükségessé válhat az
elszállítás idõpontjának pontosítása céljából!
A ROLFIM Szövetkezet lehetõséget biztosít,
hogy egész évben a 2310 Szigetszentmiklós–Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti
telephelyén használt, illetve hulladékká vált
elektromos és elektronikai berendezéseket
térítésmentesen átveszi H–P-ig 8–13 óra
között. Elektronikai hulladékgyûjtéssel kapcsolatosan érdeklõdni szintén a 06-1-269-0234es telefonszámon lehet!
Együttmûködõ munkájukat köszönjük!
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XXI. Dömsödi Napok – folytatás az 1. oldalról
18.00 óra Budapesti Koli Musical Színpad gálamûsora
18.40 óra Levendula A.M.I. tassi tagozatának társastánc-bemutatója
19.20 óra Ju és Zsu Társulat mûsora
20.00 óra 40 év után összeállt dömsödi Zenit együttes retró mûsora
20.40 óra SZTÁRVENDÉG: Janicsák Veca elõadómûvész
21.20 óra Zenés Buli Boxy-val
Az egész napos rendezvény ingyenes!
2015. május 2. /szombat/
9.00 órától Díjugrató Lovasverseny. Helyszín: futballpálya (a megszokott
helyen). Kiemelt versenyszámok: – Kovács Mihály Emlékverseny Dömsöd község díjáért; – Sion Security díjáért.
18.00 óra XXI. Dömsödi Napok ünnepélyes megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Bencze István polgármester. Köszöntõt
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mondanak testvérvárosaink polgármesterei: Fûr polgármestere
(Szlovákia), Knüllwald tartomány polgármestere (Németország).
Dömsödért Emlékérmek kitüntetõ cím, valamint a díszpolgári cím
ünnepélyes átadása.
Rendezvény helyszíne: Petõfi Sándor OMK.
A helyi és környezõ települések önkormányzatainak, civil szervezeteinek, vállalkozóinak, mûvészeinek, virágkötõinek, kertészeinek bemutatkozó kiállításának megnyitója. Ünnepi mûsor: Fürjecskék Vegyes
Kar, Nosztalgia Nõi Kar Fûr településrõl.
19.30 órától a Petõfi Sándor OMK-ban Dömsödért Alapítvány
Jótékonysági Bálja. Zene: CSÓKA SZABOLCS. Belépõdíj vacsorával együtt: 2000 Ft.
2015. május 3. /vasárnap/
9.00 órától Országos Gyermek Ügyességi Lovasverseny.
Helyszín: futballpálya (a megszokott helyen).

A páratlan vadkacsa kaland kápráztatta el Dömsöd lakosságát…
Az egyik szemük sír, a másik nevet… Bánat és öröm Dömsödön.
Kétszer rombolt a természet a település nevezetes emlékhelyén.
Elemi csapás, környezeti kár, történelmi érték, részleges megsemmisülés és a csoda.
Több mint háromszázhetven éves tölgyfa részleges pusztulása, történelmi és képzõmûvészeti érték, tavaszi meglepetéssel…
De nézzük az elõzményeket…
Szüleit látogatta meg Dömsödön Petõfi Sándor 1845 nyarán, és lenyûgözte a település látványa. Egy vén tölgyfa árnyékában írta meg a „Piroslik
már a fákon a levél…” címû versét.
Azok az augusztusi-szeptemberi napok tették a település lakóit a költõ
szellemiségének követõjévé. A több mint 370 éves mocsári tölgyet Petõfi
emlékhelyként õrzik, és ez lett a település fõ turisztikai látványossága.
Természeti csapás adott munkát Polyák Ferenc fafaragó mûvésznek…
Villám csapott a „Petõfi-fába” 1978. július másodikán, és kettészakította a
fa törzsét. Dömsöd vezetése Polyák Ferenc (1945–2013) fafaragó mûvészt, a
népmûvészet elismert mesterét kérte fel, hogy készítsen a lehasadt tömbökbõl, a három darab, több évig száradó farönkbõl szoborcsoportot. Ezzel kívántak emléket
állítani Hrúz Máriának, Petrovics Istvánnak
és fiuknak, a „Költõnek”, akik Dömsödhöz
kötõdtek, s tették híressé a települést.
Weöres Sándor Szekér Endrének írott
versében így írt a mesterrõl:
„Polyák Ferit köszöntsd nevembe,
keze alatt a szép csodák
öltöznek fa-redõzetekbe,
faragott-vésett bibliák.”

Egy másik versben pedig Rónay György a következõket jegyezte le:
„Az emberek elmúlnak, a fák sorra kidõlnek,
Tûnõdik, mit tehet, hogy itt marassza õket.
Így jár-kel a világban. A kezében szekerce,
Hogy a múlandót mégis maradóbbá teremtse.”
A szobor-családot rekordidõn belül, 10 nap alatt készítette el a mester, így
tovább éltetve a múlthoz ragaszkodó emlékezetet, enyhítve az elemi csapás veszteségeit.
Hogy a megcsonkult nevezetesség tovább ne sérüljön, betonnal öntötték
ki a még élõ törzset. Szakemberek eltömítették a tátongó hasadékot, hogy
az idõjárás hatásaival szemben ellenálló maradjon.
Vadkacsa rongálta meg a Petõfi szobrát…
„Az egyik szemünk sír, a másik nevet”, mondta a felfedezõ, aki szoborfestés közben szembesült a nem várt csodával.
Petõfi Sándor szobrának fejében készült el a madárotthon, amelybe tizenkét darab tojást rakott a tojó... A víz, a nádas, a Duna legszebb panorámája, ami kiemelt turisztikai célpont, Petõfi fájával és szobor-családjával, vízimadarunkat nem érdekelte… Védett helyet keresett a költésre, és Polyák Ferenc remekmûvében találta meg a biztonságos búvóhelyet. Feltételezés, hogy a költésre kiválasztott helyet saját maga alakította ki. Mikor,
hány éve? Már talány marad. Egy biztos, nem az idén készítette el, csak
most, 2015. március 13-án vették észre!
Tõkés réce ül a tojásain, eszmeileg felbecsülhetetlen
fészkében, és türelmesen várja utódjai világrajöttét.
Vadkacsa-mama, amikor elhagyja fészkét, száraz levélszõnyeggel betakarja, hogy a kihûléstõl megóvja
tojásait. Riadtan köröz, ha valaki Petõfi Sándor szobra felé közelít. A csoda a dömsödieké, a károkozást
leszámítva, szeretettel várják a kicsinyeket!
Hogyan tovább?
Ha kandi-kamerát kapnak, megosztják a világhálón,
hogy mások is figyelemmel kísérhessék a tavaszi
születések pillanatait.
Mobilbottal
Megvárják a kicsinyek fészek-elhagyását, vízre szálkészül a felvétel
lás után a nádas lesz az új otthonuk.

a fészekrõl.

A szobor megmentése a vadkacsa kaland után megFotó:
kezdõdik. Az elhagyott fészekbe szintén beton kerül, Szûcs Julianna
és vízzáró festékkel lesz lefestve. Ha legközelebb rá- és Pencz Ádám
néznek Petõfi szobrára a község lakói, már nem csak
a múlt Petõfije, de a jelen páratlan szenzációja is az eszükbe jut.

Polyák Ferenc fafaragó népmûvész alkotása Petõfi és szülei
szobra, fotó: Szûcs Julianna

Szûcs Julianna önk. képviselõ

6

XXV. évfolyam 4. szám

Muzs János képviselõ ünnepi beszéde
március 15-én

Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a
hagyományos március 15-ei ünnepünkön, melylyel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékének tisztelgünk! Ünnepet és megemlékezést is tartunk a mai napon. Ünnepet, mert
167 éve tört ki a magyar forradalom és szabadságharc, megemlékezést, mert megemlékezünk
mindazokról, akik részt vettek ebben a harcban.
Kokárda, Nemzeti dal, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petõfi Sándor, Jókai Mór, Landerer nyomdája, 12 pont, márciusi ifjak, Nemzeti
Múzeum, szabadság...
Ezekrõl a szavakról minden magyar embernek ugyanaz jut eszébe: 1848. március 15.
Mit jelent nekem ez a nap?
Jólesõ nosztalgiával gondolok vissza gyermekkorom iskolai ünnepélyeire.
Izgalommal teli lelkesedéssel sorakoztunk a
Petõfi téren, s alig vártuk, hogy a felnõtt megemlékezõk után elkezdõdjék tanáraink által öszszeállított ünnepi mûsorunk. A mai napig fel tudom idézni Petõfi Sándor: Levél Várady Antalhoz címû versének részletét:
„...Legyünk rabokból ismét emberek!
Ez nagyszerû, de véres kor leszen...”
Ezen gondolatok gyermekfejjel sokkal egyszerûbbnek tûntek. Ma egy kicsit minden bonyolult. A pártok sokasága, az ünneplések rengeteg helyszíne, az emberek széthúzása.
Bármilyen nyomós oka is van ennek, nincs
jól így!
Nekem hiányzik az összetartás, ami a forradalmi ifjúságot jellemezte!
Hiányzik az a tiszta szív, amely õket vezérelte!
Hiányzik a bizalom, amely nélkül semmi
sem mûködik!

Úgy kell bíznunk egymásban, mint ahogyan
167 évvel ezelõtt bíztak a magyarok társaikban,
hazájuk szabadságáért harcolva!
Egy közösség akkor lesz összetartó, ha együtt
lélegeznek, szívük egyszerre dobban, s egy közös
céljuk van. Ez teszi aktuálissá Petõfi szavait is:
„...Bárkié is a dicsõség, a hazáé a haszon!”
Kedves Emlékezõk!
A szabadságharc hõsei megértették, hogy a
haza ott van, ahol az emberek szeretik azt a helyet, ahol élnek.
Nekünk is szeretni kell Dömsödöt!
Szeretni, s mindent megtenni felvirágoztatásáért!
Szeretnünk kell magyar nemzetünket, ahogy
a márciusi ifjak szerették, és tennünk kell azért,
hogy mindannyiunknak biztonságos és erõs otthona legyen itt a Kárpát-medencében!
Tisztelt Ünneplõk!
Március 15. egyik legfontosabb üzenete az,
hogy hazánk és nemzetünk érdekében összefogva, együttes erõvel, egymást segítve haladjunk elõre!
Eleink tudták, hogy minden véleménykülönbség ellenére vannak olyan alapvetõ célok,
amelyek érdekében össze kell fogni.
1848 olyan örökséget hagyott ránk, melyet
kötelességünk ápolni minden idõben, napjainkban is!
A nemzeti ünnepet nem lehet államilag elrendelni! Be lehet tiltani, feketére lehet cserélni a
piros betût a naptárban, lehet akadályt gördíteni
az ünneplés útjába.
Mindent lehet – de a nemzeti ünnepet a szívekbõl semmi és senki nem tudja kitörölni!
Elõdeink nagyon is megbecsülték 1848 emlékezetét. Nekünk, egy békés rendszerváltás
gyermekeinek is meg kell becsülnünk!
Ha ünnep van, mindig kitûzzük a zászlót, de
vajon kitárjuk-e a szívünket is?
Meggyõzõdésem, hogy akik itt egybegyûltünk, ezt megtettük, s úgy gondolom, hogy egy
kicsit a lelkünket is ünneplõbe öltöztettük.
Gondolkozzunk és dolgozzunk együtt, tegyük meg mindannyian, amire képesek vagyunk!
Az akarat az, amely egy irányba visz, a közös
cselekvés pedig mindig eredményre vezet.
Széchenyi Istvánt, a reformkor nagyját
idézve:
„...Egynek minden nehéz, soknak semmi
sem lehetetlen.”
Kívánom, hogy ez a nap erõt adjon mindenkinek a folytatáshoz, a küzdelem sikert hozzon
a Nemzetnek, Dömsödnek, Önöknek és családjuknak, Barátaiknak!
Köszönöm, hogy meghallgattak, megtisztelõ, hogy együtt ünnepelhetek Önökkel!

Közösen emlékeztünk
1848. március 15-én

Idén is az elõzõ évek forgatókönyvéhez hasonlóan zajlott Dömsödön a március 15-i megemlékezés. A hét második felében óvodások, iskolások keresték fel a helyi Petõfi-emlékhelyeket.
Szebbnél szebb kokárdákat helyeztek el a múzeum udvarán, a téren, a Petrovics-féle háznál és az
„Öreg Tölgynél”. Forradalmi dalokat énekeltek, s
elszavalták Petõfi Sándor Nemzeti dal c. versét. A
fiatalok sugárzó, érdeklõdõ tekintete bizonyítéka
annak, hogy milyen fontos átadni, megismertetni
velük az 1848-as forradalom lényegét. Az ünnep
tiszteletére civil összefogással szépült meg a Petõfi-fa környéke és a Petõfi tér egyaránt. Március
15-én vasárnap a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban a Ju és Zsu Társulat, az általános iskola
növendékei Csikós Lászlóné és Nagy Sebastian
rendezésében ünnepi mûsort adtak. A fiatalság a
tavasz üdeségét, mint a forradalom kirobbanását
kiváló módon szimbolizálta. Említést érdemel az
„élõ” díszlet, amit a PILVAX feliraton kívül a
gyerekek folyamatos, nagyon jól megtervezett
mozgása jelentett, emellé társították a rendezõk a
piros, a fehér és a zöld színû zászlók mozgatását.
Ezt követõen Muzs János képviselõ úr tartotta
meg ünnepi beszédét, majd a megemlékezõk közösen helyezték el koszorúikat az emlékhelyeken. A DLAMI növendékei közremûködésével
katona- és Kossuth-nóták hangzottak el. Új elem
volt a lovas huszárok jelenléte, akik felvezették a
megemlékezõk menetét.
Délután három órai kezdéssel a Petõfi téren
egy országos rendezvényhez csatlakozott településünk, melynek címe „Élõlánc az 1848-49es szabadságharc hõseinek emlékére”. A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatala által meghirdetett „élõlánc
megemlékezés” célja az volt, hogy egy közös élménnyel az összefogást érzékeltesse. Ennek jegyében Dömsödön 2015. március 15-én délután
3 órakor a megjelent ünneplõk közösen szavalták el Petõfi Sándor: Nemzeti dal c. versét.
-V.I.-
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A Dömsödi Általános Ipartestület hirdetései
Vállaljuk
adóbevallások
elkészítését!
Érdeklõdni lehet az
Ipartestületnél.

Utazás elõtt kössön

A Dömsödi Általános Ipartestület bérbeadja
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13. sz. alatt
található üzlethelyiségét és nagytermét.
A felújított nagyterem alkalmas
rendezvények, baráti, családi összejövetelek
megtartására (max. 60 fõ)!
Érdeklõdni lehet:
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
06 24 435 416, 06 70 318 6325
ipartestulet.d@pr.hu

KÖBE Utasbiztosítást
Utasbiztosítással nyugodtan indulhat útra!

Keresse fel irodánkat:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
06 70 318 6325

Szeretettel köszöntjük
Édesanyánkat,
Suli Persely Alapítvány
Dömsöd

KÖSZÖNJÜK AZ 1%
ESÉLY T!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok támogatását,
akik a 2013. évre vonakozó (beadás 2014. 05. 20-ig) adóbevallásukban felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át.
210.620 Ft került kiutalásra a Suli Persely Alapítvány
bankszámlájára. Az összeg felhasználásáról a közhasznúsági
jelentésben fogunk beszámolni.
Szücsné Ágh Anikó
Suli Persely Alapítvány
Kuratórium elnöke

Várkonyi Lászlóné
Tassi Máriát

90.
születésnapja alkalmából:
Gyermekei, unokái,
dédunokái
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Márciusban növendékeink több versenyen, találkozón is képviselték iskolánkat.
11-én a Szigetcsépen megrendezett körzeti rajzversenyen több korcsoportban hárman vettek részt: Korsós Nóra I. helyezést, Katus Olivér II. helyezést
ért el, Csiszár Dóra különdíjat kapott. Felkészítõ tanáruk: Varga Anett.
19-én Szlovákiában, Érsekújváron megrendezett VIII. Nemzetközi Furulyaversenyen Harsányi Anna arany minõsítést kapott, és a gálán is fellépett. Felkészítõ tanár: Somos András.
20-án Kiskunlacházán a megyei rajzversenyen Balogh Virág Csenge
III. helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Varga Anett.
28-án növendékeink
Harsányi Anna és
három rendezvényen is
Somos András tanár úr
képviselték iskolánkat.
Harsányi Anna a Regionális Furulya- és Klarinétversenyen, Érden I.
helyezést ért el, így a
gálamûsorban is felléphetett. Felkészítõ tanára: Somos András.
A mûvelõdési házban megrendezett jótékonysági mûsorban felléptek néptáncosaink
(felkészítõ tanár: Bagi
Ferenc) és zenészeink:
Baranyi Barnabás – gitár (felkészítõ tanár: Bellák Miklós), Balogh Réka
Damarisz – zongora (felkészítõ tanár: Berki Artúrné), Sas Annamária –
klarinét (felkészítõ tanár: Kanderka Andrea, zongorán kísért: Köntös Ágnes), Tóth Ilona Éva – fuvola (felkészítõ tanár: Somos András, zongorán
kísért: Földváriné Balikó Mariann).
Még ugyanezen az estén, Budapesten a Magyar Látványtánc Területi Bajnokságon a társastáncos Babarózsa lánycsoport a Latin mix és
a Modern mix, a Gézengúz „A” csoport pedig a Latin mix formációkkal továbbjutott a kvalifikációs versenysorozat magyar bajnoki döntõjébe.

Babarózsa

Gézengúz

Azok a csoportok, amelyek megfelelõ pontokat kapnak, jogosultságot
nyernek az Európa-bajnokságon való részvételre.
30-án a ráckevei Savoyai-kastélyban megrendezett VI. Zongorás Találkozón a következõ növendékeink szerepeltek sikerrel: Balogh Abigél
Emese, Balogh Boróka Zsuzsanna, Balogh Réka Damarisz, Horváth Fanni, Horváth Petra, Láncos Viktória. Felkészítõ tanár: Berki Artúrné. Horváth Fanni a gálamûsorban is felléphetett.
Megköszönöm valamennyi növendékünknek a sikeres szereplést
és a versenyen való részvételt. Köszönöm minden felkészítõ tanárnak
az áldozatos munkáját. Köszönöm a szülõknek, hogy vállalják a gyerekek utaztatását; különösen a társastáncos növendékek szüleinek az
anyagi támogatását, mellyel a gyerekek számára folyamatosan lehetõvé teszik a versenyzést.
Köntös Ágnes igazgató

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját a Dezsõ Lajos
Alapfokú Mûvészeti Iskola által
szervezett fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozójára.
A rendezvény helye és ideje:
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ

2015. április 15. szerda, 17 óra

A Kluch Rózsa 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. 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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NYÁRI TÁBOR
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola minden tanulójának

A tábor helyszíne: Kisbajom.
Idõpont: 2015. augusztus 10-tõl augusztus 14-ig.
Utazás autóbusszal.
Idén nyolcadik alkalommal táborozhatsz velünk, ha van hozzá
kedved! Úti célunk: A festõi szépségû Kisbajom, Somogy megyében.
Amik várnak Rád, és persze szüleidre, ha van kedvük elkísérni
Téged:
• túrák • kézmûves foglalkozások • várlátogatások • Vidrapark
meglátogatása • kincskeresés • fürdõzés • hagyományos somogyi
ételek • vetélkedõk • kerékpártúrák • számháború • sok játék, kaland és
nevetés
A tábor költsége: 28000 Ft.
Az ár, mint mindig, most is tartalmazza a teljes ellátást, a szállást, az
útiköltséget és az összes programot.
Az elsõ részlet befizetése (14000 Ft): 2015. május 10-ig
A második részlet befizetése (14000 Ft): 2015. június 10-ig
Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezõi:
Keyha-Czeller Piroska – tel. 06/20- 801-42-02
Ácsné Jaksa Szilvia – tel. 06/30-678-9404

Tisztelt Szülõk!
A 2015/2016-os nevelési évre a gyermekek
óvodai beíratásának idõpontja 2015. április
20-án, 21-én és 22-én lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülõk/törvényes képviselõk személyesen jelezhetik a Dömsödi Nagyközségi Óvoda központi épületében
(„Új” Óvodában, Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A)
naponta 8-16 óráig. Az óvoda Dömsöd település
teljes közigazgatási területérõl biztosítja a felvételt. NKt. 8. § (2) „A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt.” A nevelési év 2015. szeptember 1-jétõl
2016. augusztus 31-ig tart.
„A jegyzõ – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a
kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
A kötelezõ óvodába járás 2015. szeptember 01jétõl hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-ben születtek és 2015.

Hirdetmény

Az általános iskolai
beíratásról
A 2015/2016. tanévre történõ beíratás idõpontja:

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
50. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolába
történõ felvételrõl vagy átvételrõl az iskola igazgatója
dönt. Döntését írásban közli a szülõvel. A felvételi kérelem elutasításáról
határozatot hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülõnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal élni.
Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg
illetékes tankerületi igazgatójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülõ nem a kötelezõ felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét
elutasító döntést hoz, a szülõ a gyermekét a döntés jogerõre emelkedését
követõ 5 napon belül köteles beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskola
elsõ évfolyamára.
Budapest, 2015. március 3.
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. A felmentést a szülõ kezdeményezheti.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való
beosztásáról a szülõk és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezetõ dönt.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Számítsanak rá, hogy az adminisztráció miatt
várakozniuk kell! Megértésüket és türelmüket ezúton is kérem és köszönöm!
Kérem, hogy a felvételi elõjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor lehetõség nyílik arra, hogy a gyermek megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, a sok gyermek
látványával, és egy új élményben részesülhessen.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
• 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,
• 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
2009-2010-2011-ben és 2012. augusztus 31-ig
születtek.

A jelenleg is óvodába járó gyermekeknek nem
kell újra beiratkozni!
Kérjük, hogy azok a szülõk is jelentkezzenek,
akik várhatóan munkába állnak, hogy elõfelvételisként elõjegyeztessék a 2012. szeptember 1-jét
követõen született gyermekeiket.
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 három
éves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthetõ. Kérem, hogy elõfelvételi
szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba
sorolása miatt jelezzék a beiratkozási idõszakban.
Az elõjegyzésbe vétel nem jelenti a 3 éves kor
alatti gyermekek automatikus felvételét.
Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekeket. Az óvoda a
gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértõi
Bizottság véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényû gyermekeknek (mozgásszervi, enyhe
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlõdési zavarral küzdõ) fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekkel együtt
nevelhetõk.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés
közlésének határnapja:
2015. május 22.
Orosz Lajosné intézményvezetõ
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Nálunk mindig történik valami
Márciusban megkezdõdik a versenyek szezonja. A járási és megyei versenyek sokszínû
kínálatából válogathatunk, hogy diákjaink milyen téren mutassák meg tehetségüket, bizonyítsák felkészültségüket.
Az eredményesség érdekében ez sok idõ- és
energia-ráfordítást kíván a pedagógusoktól és a
tanulóktól is. Az elért sikerek, az, hogy a körzet
iskoláival megmérkõzve szinte mindig az élmezõnyben végzünk, büszkeséggel tölthet el mindenkit Dömsödön.
Házi matematika verseny a 2. évfolyamon:
1. helyezettek: Bábel Levente
2. b
Liptai Áron
2. b
Slezák Péter
2. c
2. helyezettek: Katona Marcell
2. b
Krisztián Kristóf
2. b
3. helyezettek: Lacza Hanna
2. c
Nagy Bereniké
2. b
A három elsõ helyezett tanuló képviseli iskolánkat a szigethalmi matematika versenyen.
Házi Pangea matematika verseny – 4. évfolyam:
1. helyezett: Baranyi Barnabás
4. b
2. helyezett: Laczó Bence Mihály 4. a
3. helyezett: Bányai Dorina
4. b
4. helyezett: Bõdi Péter
4. c
Péter Anna
4. b
A 3. évfolyamon:
1. helyezett: Sas Zsuzsanna
3. b
2. helyezett: Balogh Réka Damarisz 3. b
3. helyezett: Nagy-Molnár Martin 3. a
4. helyezett: Farkas Edina
3. a
5. helyezett: Varju Dániel
3. b

Az elmúlt héten már lezajlott a járási énekverseny, ahol a 3-4. osztályosok mezõnyében
Szabó Petra 3. b osztályos tanuló 2. helyezést ért
el. Felkészítõje Patonai Nóra.
Megyei szintû versenyen vett részt Kiskunlacházán a Virágok világa címû rajzversenyen:
Dobrai Nóra
2. b
3. helyezés
Balogh Virág
3. b
3. helyezés
További résztvevõk voltak még Dömsödrõl:
Katus Olivér 4. c, Manger Petra 6. b, Holczimmer
Noémi 6. b, Lázin Loretta 7. c, Ispán Lilla 8. c.
Szorgos felkészülés folyik az április 13-án,
hétfõn megrendezésre kerülõ iskolai szavalóversenyre, továbbá a körzeti matematika, a körzeti vers- és prózamondó versenyekre, az alapmûveleti matematika versenyre stb.
Március-április hónapban nyílt napokat hirdetünk az alsó tagozatban. Ekkor lehetõsége
nyílik a szülõknek, hogy betekintést nyerjenek
az órai munkába, képet kaphatnak gyermekük
iskolai viselkedésérõl, teljesítményérõl.
Régi hagyomány, hogy a nagycsoportos óvodások ellátogatnak az iskolába, és az elsõ osztályosok 1-1 óráján részt vesznek. A tanító nénik
és az elsõsök bemutatják, hogy egy év alatt mi
minden tudásra tehetnek szert õk is majd a jövõ
tanévben. Ezt a látogatást idén kiegészítjük még
2 alkalommal az „Iskola-kóstoló”-val. Itt szeretnénk lehetõséget adni az ovisoknak és szüleiknek is, hogy a szeptemberben várható elsõs tanító nénikkel megismerkedjenek; egy rövid foglalkozás keretében belekóstoljanak az iskolai
munkába.

Mennyi az annyi a 4. c-ben?
2015. március 11-én egy rendhagyó órán vettek részt a gyerekeim. Az EURÓPAI PÉNZ 7
PROGRAM kapcsán ismeretet szereztek a családról, mint a legkisebb gazdálkodási egységrõl,
azaz családi költségvetésrõl és a pénz tudatos
felhasználásáról tanultunk.
Az óra elején kisfilmet vetítettünk a mesterségekrõl, foglalkozásokról. A gyerekeknek
rá kellett jönniük, hogy az emberek azért dolgoznak, hogy fizetést kapjanak. Ezután,
négyfõs csoportokban ülve, szét kellett válogatniuk a borítékban található képeket aszerint, hogy mire van szüksége egy családnak
egy hónapban, majd részösszefoglalásként áttekintettük mire jutottak. Csoportonként egyegy tanuló ismertette az elkészült terveket.
Tisztáztuk a következõ fogalmakat: szükséglet, bevétel, kiadás, rezsi, tervezés. Utána jött
a következõ csoportmunka, amikor a családfõ
megkapja a fizetést (270.000 Ft-ot), és ennek
ismeretében most úgy kellett szétosztaniuk a
képeket hat kiadási csoportba, hogy mit sze-

rettek volna megvenni, illetve felhasználni. A
következõk közül választhattak:
@ élelmiszerek és alkoholmentes italok;
@ lakásfenntartás, háztartási energia;
@ közlekedés;
@ hírközlés;
@ kultúra, szórakozás;
@ egyéb.
A végén egyeztettünk, hogy mindenre jutott-e
pénz. Egyensúlyban volt-e a család havi költségvetése, sikerült-e kijönni a kapott fizetésbõl.
A gyerekek élvezték a feladatok elvégzését.
Örömmel keresgették a képek helyét, és a vártnál sokkal megfontoltabb gazdálkodást tártak
elém. Gondoltak a tartalék szükségességére is.
Az óra befejeztével megbeszéltük mit tanultak, vagyis mi az a KÖLTSÉGVETÉS, TAKARÉKOSSÁG és a SPÓROLÁS.
Tehát levontuk a következtetést: „A PÉNZ
NEM A FÁN TEREM! ”
Budainé Doroszlay Judit

A 2. b a cirkuszban
Sikeresen pályáztunk a Közúti Közlekedési
Akcióprogram pályázati kiírásra, és 150.000 Ftot nyertünk. A lebonyolítás koordinátora a következõ hetekben Keyha-Czeller Piroska lesz.
Február végén egy nagyvonalú szülõi támogatás révén sikerült a 2. b osztálynak a cirkuszba eljutni és egy parádés elõadást megnézni.
Köszönjük az önzetlen felajánlást.
Értesítünk minden olvasót, hogy április 2425-én papírgyûjtés lesz az iskolában.
Patonai Istvánné

Az óra a gyerekek tollából:
Bak Vivien: Március 11-én „Mennyi az annyi
hét” volt az iskolában. Elõször is vetítettek egy
filmet, ahol különbözõ munkákat láttunk. Amikor vége lett, Jutka néni megkérdezte, hogy mit
láttunk. Egybõl tudtuk a választ, hogy az emberek azért dolgoznak, hogy kapjanak fizetést, vagyis pénzt. Utána ki kellett venni a borítékból a
képeket, és szét kellett válogatni azokat, ami
szükséges a háztartásban. A második feladat arról szólt, hogy rá kellett rakni egy lapra a képeket a megfelelõ helyre. A képeken számok is
voltak, azokat össze kellett adni úgy, hogy maradjon pénzünk. Jó volt ez az óra, amin megtanultam, hogyan kell spórolnom, és minden ezzel kapcsolatos dolgot.
Nagy Beatrix: Nekem tetszett ez az óra, mert
nagyon izgalmas volt. Egyrészt érdekes feladatokat oldottunk meg. Másrészt megtanultam, hogyan kell takarékoskodni és mi az a költségvetés.
Burján Dzsenifer: A negyedik órában tartottunk egy érdekes órát. Bejött Mariann néni és
Niki néni is. A filmet elindították, régi mestersé-
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geket néztünk rajta, meg azt, hogy régen hogyan tartották el magukat az emberek. Kaptunk
egy borítékot is, mi a negyedik csoportban voltunk. Ki kellett venni belõle a színes kis lapokat,
és sorba rakni, hogy mi kell a családnak és mi
nem. Majd egy nagy lapra rá kellett rakni, mi az
élelmiszer, a házfenntartás, közlekedés, kultúra
és szórakozás meg az egyéb. A képeken rajta
volt, hogy mennyit ér, és ezeket össze kellett adni úgy, hogy maradjon pénzünk. Majd óra végén Jutka néni megkérdezte, mit tanultunk ebbõl az órából. Én nagyon jól éreztem magam, és
megtanultam spórolni.
Boruzs Milán: Tanulságos volt az óra, mert
így mindenki láthatta, hogy okos spórolással
még pénzünk is marad. Nekem tetszett ez az óra.
Orosz Maja: Nekem nagyon tetszett
ez az óra. Örülök, hogy nálunk lett megtartva, mert sokat tudtam tanulni belõle,
sokat megtudtam a spórolásról. Elõször
megnéztünk egy filmet a régi mesterségekrõl. Minden csapat négy fõbõl állt.
Mindenkinek volt egy borítékja, amiben
képek voltak. Az elsõ feladatban a képeket kellett szétválogatni, hogy mi kell
egy hónapban és mi nem. A másodikban
pedig egy nagy lapra rá volt írva hat csoport: élelmiszer és alkoholmentes italok,
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lakásfenntartás és háztartási energia, közlekedés, hírközlés, kultúra és szórakozás, egyéb.
Szerencsére Jutka néni jól elmondta, mit kell
tenni, hogy maradjon pénzünk. Az igazgató
néni is bent volt. Nekem ez az óra nagyon sokat mondott arról, hogy mi az a ,,TAKARÉKOSSÁG”. Most már tudom, hogy kell spórolni!
Harsányi Anna: Nekem nagyon tetszett ez
az óra. Szerintem Jutka néni jól el tudta magyarázni a gyerekeknek, hogy megértsék, mi
az a takarékosság. Ha nagy leszek, én is így
fogom csinálni!
Lantai Tímea: Március 11-én egy nagyon érdekes és tanulságos órán vettünk részt. Videót
néztünk az elején, ami arról szólt, hogy az em-

berek hogyan keresték régen a pénzt. Egy hasznos játékot kaptunk a kezünkbe. Egy borítékban
színes képek voltak, amikrõl el kellett döntenünk, hogy a családnak fontos-e vagy sem.
Minden csapatból Jutka néni kiválasztott
egy embert, aki elmondta, hogyan csinálta
meg az õ csapata a feladatot. Következõ
játék az volt, hogy egy családfõnek a havi
fizetését kellett elkölteni: élelmiszerre,
háztartásra, közlekedésre, hírekre, szórakozásra és egyébre úgy, hogy még pénzünk is maradjon. Tíz perc volt a feladat
megoldására. Mikor végeztünk, elmondtuk, hogy ki mire költötte a pénzét. Végül
megbeszéltük a ,,Mennyi az annyi” tanulságát, ami nekem nagyon tetszett.
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Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…
Ady Endre
Született: 1877. november 22. Érmindszent.
Elhunyt: 1919. január 27. (41 évesen) Budapest.
Amint azt már nyilván említettem is, nekem – hogy úgy mondjam –
magánmániám az íróim, költõim életének két sarokpontja közti idõ. Jó-jó;
megszületett, élt itt-ott, volt apja, anyja (nélkülük egyébként már a világrajövetel is komoly bravúr lett volna), kínlódott magánélete nem mindig
kellemes próbáival, és körülbelül itt kezdõdik számomra az örömteli
munka. Amely persze inkább elméletileg az, mivel a „Nagyok” életének a
köztudat részére szerkesztett adatai igazán nem mondhatóak se izgalmasnak, se energiát igénybe vevõnek.
– Szándékosan hagyom itt Ady Endre abszolút lecsupaszított életrajzi
adatait. Ezek csak keretet adnak, a legnagyobb jóindulattal se mondhatjuk, hogy ebbõl megtudhatjuk ki volt õ?!
Tényleg, ki volt Ady Endre?
A hat ujjal született „táltos” gyermek, sokáig csenevész, gyengécske
kisfiú, de akibe apja a család felemelkedésének lehetõségét látta. Az apai
ambíció határozta meg Ady egyetemig tartó iskolai pályafutását – ám
most is bebizonyosodott: „Ember tervez, Isten végez”.
Ady nem fejezte be tanulmányait. Nem lett belõle ügyvéd, szolgabíró –
apja szerint semmi.
Nehéz is lett volna megérteni „Ady Lõrinc uramat”, így hogy elsõszülöttje a XX. század legnagyobb magyar költõje lett, a modern magyar irodalom megteremtõje. Most hát Nagyváradon vagyunk, ahol Ady harcos
publicistává érett, és egynémely versével ugyancsak felkavarta a költészet
állóvizét. Itt-tartózkodása éveinek egyik legbaljósabb élménye az a szerelmi viszony, amely a város hírhedt énekesnõjéhez, Rienzi Máriához fûzi. Gyaníthatóan hozzá íródtak az alábbi verssorok: „Legyen kirugdalt, kitagadott, céda, Csak a szívébe lássak bele néha”.
Ami azt illeti, ezeknek a kritériumoknak Mária bõven megfelelt. Tetejébe, a másokat is megbotránkoztató szerelem „ajándékozza” meg az
egész életre szóló betegséggel, a vérbajjal.
Az igazi szerelem 1903-ban éri utol, Diósyné Brüll Adél személyében,
és tart kilenc esztendeig.
Emellett anyagilag is segíti Adyt, nagy betegsége idején férjével együtt.
A viszonyból egy kislány született, de halva. Az apaságról megoszlanak a
vélemények, de Adyt meggyõzi a kislány „táltos” – mivolta. Õ is hat ujjal
született.
A nagy szerelem végül már-már gyûlöletbe átcsapó keserûséggel
ér véget.
„Héja-nász az avaron” és az egyedülállóan kegyetlen „Elbocsátó
szép üzenet”.
Az azonban biztos, hogy Léda nélkül nincs Párizs, és Párizs lenyûgözõ
hatása nélkül nincs az az Ady, akivé lett.
A második szerelem úgy simul bele a költõ életébe, olyan gyengéden
és lágyan, hogy el se képzelhetõ; ne házasság legyen a vége.
Pedig a lány a tizenhat évével még az alvóbaba és az emlékkönyvírás, -olvasás korában van. A többi lánynál ez a helyzet – ám õ nem a
többi; õ Boncza Berta! Életének, levelezésének tanulmányozása közben mindig lenyûgöz stílusának kiforrottsága s törékeny kislány külsejére rácáfoló gondolati érettsége.
Így aztán Ady Endrének 1911 novemberében levelet hozott a posta
Svájcból, Boncza Bertukától.
„Kedves Ady Endre! Itt a francia Svájcban egy lányintézményben ezen
a szomorú õszi délutánon kezembe került a maga arcképe és erõsen elszomorított.
Bocsásson meg, de bosszantó elgondolnom, hogy maga a ma talán
egyetlen élõ zseni, ilyen fiatalon, ilyen betegen, ilyen kiélten néz a világba. Nem tudom létezik-e, s ha létezik, jó-e magához a maga Léda asszonya, de kérve-kérem, vigyázzon magára.”

Hogy ez a „fruska” nem a kor rózsaszínû mázzal
bevont, agyat sorvasztó leányregényeinek megtestesítõje, az biztos. Húszéves korára már abból is
ízelítõt kap, mi is Ady Endre feleségének lenni. De
neki mindene ez a szerelem, s tudjuk: ami értékes,
azért meg kell fizetnünk.
A többit már az irodalomkönyvek diszkréten ifjúságivá szelídített változatából tudjuk. Én a magam
szerény tudásával és ismereteivel próbáltam rávilágítani a „született-meghalt” témakörrel „az igazi Ady képére”. Ha valakit
érdekel még rajtam kívül, sokat nyer vele, ezt biztosan állíthatom.
Szoóné Bodrogi Emõke

Iskolai versenyeredmények
Felsõ tagozatos diákjaink 2015. március 26-án Komplex Természettudományi Versenyen vettek részt a Baksay Sándor Református
Gimnáziumban, Kunszentmiklóson. Minden évfolyamról egy háromfõs csapat képviselte iskolánkat. Elmondható, hogy diákjaink elért
eredményükkel ismételten öregbítették iskolánk hírnevét. Gratulálunk
a versenyzõknek és felkészítõ tanáraiknak!
5. évfolyam: 3. hely – Molnár Lili, Kovács Mihály, Kincses Kristóf
6. évfolyam: 1. hely – Pozsár Lili, Rüsics Alexa, Sas Bernadett
7. évfolyam: 4. hely – Kulimak Réka, Sass Lilla, Kudar Zsolt
8. évfolyam: 2. hely – Ispán Lilla, Kreisch Beatrix, Pethes Patrícia

Kedves Dömsödiek, Apajiak
és minden adakozni vágyó!!!!
1933-ban alapult önkéntes tûzoltóságunk a mai napig készenlétben
áll, ha gond van. Köszönhetik már nekik egy páran a segítségüket.
Akinek nem volt rájuk szüksége, örüljön neki, de az ördög nem
alszik. Az Önkéntes Tûzoltó Társaság (ÖTE) küzd a fennmaradásért.
Mindenki aki tudja õket támogatni, TEGYE MEG!!! Keresse fel
elnöküket, Ispán Ignácot.
Ne hagyjuk, hogy a mi generációnkban haljon ki ez a 82 éves tradíció!!! Ezért én (Nagyné Czikora Viktória) is segíteni szeretném a
tûzoltókat, a MI Dömsödi Tûzoltó Egyesületünknek egy fatállal, ami
egyedileg készült erre a célra, és eszmei értéke a segítségükre lehet!
Erre a tálra LICITÁLNI lehet.
Ha valaki szeretné ezt a tárgyat, ajánlatot tehet, és a licit
lezárásakor befolyt összeg az
ÖTE segítségére megy.
Licit szabályai: kezdõ licit
6000 Ft, minden licitet minimum 500 Ft-tal lehet emelni!!!
Licitjeiket az ÖTE facebook oldalán tehetik meg.
Köszönöm mindenkinek!!!
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Kisherceg Gyerekház híradója
Márciusban a nõnapot és az 1848as szabadságharcunk ünnepét tartottuk meg közösen a szülõkkel, majd a
Víz világnapja kapcsán a Duna-parton és a gyerekházban „halas” foglalkozásokat. A régi idõk játékai kiállításunkon Pokornyik Pista bácsi száz
évvel ezelõtti népi, hagyományos játékaival ismerkedhettek meg látogatóink a brúgattyútól a törökcsigáig,
érdekes és elfeledett, falusi, kézzel
készített „gyerekszórakoztatókkal”.
A húsvétvárás nagy izgalommal tölti
el mindig a kicsiket, felnõtteket egyaránt. Lovári nyelvtanfolyamunkra
továbbra is jöhetnek a tanulni vágyók. Gyerekházunk palakerítésének
kifestésére várjuk alkotásaikat. Izgalommal készülünk az anyák napi ünnepségre is, legyenek részesei megVíz világnapja
hitt eseményünknek.
Itt adunk hírt arról, hogy Gyerekházunkban Biztos Kezdet szakmai
mûhelyt tartott az EMET, melyre az ország több régiójából érkeztek gyerekházas munkatársak, vezetõk. Ezúton köszönjük meg az Önkormányzatunknak, az önkéntes támogatóinknak a segítséget kertünk és a fogadótermünk, foglalkoztatónk átalakításáért is. A mûhelynapon Bencze István
polgármester úr köszöntötte a vendégeket. Az itt elhangzott elõadásokon

a 0-3,5 éves korú gyermekek életkori sajátosságait, testi-értelmi-érzelmi
fejlõdését Eipel Ilona pszichológus, dr. Szakály Ilona gyerekorvos, Sipos
Lajosné védõnõ, Liptainé Jaksa Anita óvodapedagógus vezette végig
szemléletesen, melyen a játékos fejlesztés, az óvodai elõkészítés is nagy
hangsúlyt kapott. Szakmai mentoraink, gyerekházas kollégáink, jelzõrendszeri partnereink jó véleménnyel voltak úgy a közérthetõ elõadásokról, az átgondolt, idõszerû témáról, a felkészült, jól érthetõ, nagy szaktudású elõadókról, mint a vendéglátásról, magáról a Gyerekházunkról is.
Köszönet ezért a fenntartónak, minden segítõnknek a „Még 1000 Év
Dömsödért” Egyesület és a Kisherceg Gyerekház munkatársai nevében.
A rendezvény Korona Sándornak, a Még 1000 év Dömsödért
Egyesület elnökének zárszavával fejezõdött be.
(n-s.m)

Húsvét – zenebölcsi

Jubileumi év 2015, ünnepeljünk együtt!
Egyesületünk 1995-ben, 20 évvel ezelõtt alakult meg, „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnevezéssel, önálló jogi személyként – 45 fõvel –, saját Alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással rendelkezõ társadalmi, civil szervezet.
Azóta folyamatosan mûködünk és azon dolgozunk, hogy községünkben minél több olyan program, folyamat – gazdasági, társadalmi – induljon el,
ami még vonzóbbá és lakhatóbbá teszi Dömsödöt, növeli gazdasági szerepét és a népesség-megtartó erejét. Az elmúlt 20 évrõl méltó módon szeretnénk megemlékezni Önökkel közösen. Ezért kérjük Önöket, Önt, hogy legyen segítségünkre. Keressük a régi fotókat programjainkról – sajnos nem
minden esetben volt még akkor digitális kameránk és okostelefonunk –, melyekbõl egy kiállítást tervezünk. Örülnénk azoknak az írásoknak, elbeszéléseknek is, melyek megörökítik a programjaink élményeit – Falusi Gyermeknap, Zenés Nyári Esték, Mikulás-várás Dömsödön, Családi nap a Dabi
Játszótéren, Dabi Napok, Hal-víz Nap, Kisherceg Gyerekház, Dömsödi Napok, közös kirándulások, tévés szereplések stb. – mindenféle történet érdekel minket.
A képeket, netán tárgyi emlékeket s az írásokat leadhatják az egyesületünk vezetõségi tagjainál: Badenczki Csilla, Balaton Magdolna, Fehér Lászlóné, Ispán Ignácné, Tarr Istvánné, Zilling Christian, Zsiba Valéria, Zsiba Sándorné, vagy a Gyerekházban is.
A kiállítás mellett a régi programjainkat szeretnénk még színesebbé tenni, illetve kapcsolódni azokhoz, melyek létrehozásánál bábáskodtunk. De
van még számtalan új tervünk is, mely remélhetõleg új hagyományt, hagyományokat fog teremteni. Ehhez továbbra is számítunk Önökre, Önre, Rátok, Rád.
Korona Sándor elnök
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Grafolegendák a mindennapokból I.
Az elmúlt években rengeteg olyan interneten és magazinokban olvasható cikkel lehet
találkozni, ami a grafológiáról szól. Ezekben
az írásokban általában (ön)elemzésre ösztönzik az olvasókat, amihez némi elméleti anyagot szolgáltatnak, s képeken is bemutatják a
különbözõ betûkön megfigyelhetõ jeleket.
Ezen cikkek hibája, hogy túl távolról tekintenek az íráselemzésre, és olyannyira leegyszerûsítik azt, hogy így sokak szemében értékét
veszíti a tudomány. A népszerûsítõ olvasmányok mellett megjelennek azok az írások is,
amik még ez elõzõknél is kevesebb információval rendelkeznek a grafológiáról, s így az
ellen sorakoztatnak fel különféle cáfolatokat.
Többek között ezek az írások sarkalltak arra,
hogy összegyûjtsek és tisztázzak néhány elterjedt tévhitet.
1. Valami oknál fogva sajnos nagyon elterjedt a tájékozatlanok által, hogy a grafológiát
különbözõ jósok munkájához hasonlítsák. A
grafológus kizárólag az írás pillanatában jelenlevõ személyiségjegyeket képes feltárni,
és azok alapján egy egyénre jellemzõ, szituációtól is függõ viselkedési mintát feltételezni. Például nem mindegy, hogy konfliktus alkalmával valaki az érzelmeivel reagál, vagy
intellektuális képességeivel igyekszik részt
venni a vitában.
A jövõ leírása/elmondása mellett az író nemének és életkorának a kitalálása sem tartozik a munkánkba, mivel az alapvetõ, eredményt is befolyásolható információkat még
az elemzés elõtt köteles tisztázni a minta tulajdonosa.
2. Sokan csak gyorselemzéssel találkoztak
– jobb esetben legalább azzal – és nem is sejtik, hogy milyen módszerekkel dolgozik a
grafológus. A többség képzeletében az él,
hogy a szakember csupán ránéz az írásra, elmondja a népesség 99%-ára ráillõ betanult
szöveget, majd elkéri a díjat és elköszön.
A grafológiának több irányzata alakult ki.
Volt példa az intuitív, vagyis a megérzéseken
alapuló grafológia alkalmazására, létezett
idõszak, mikor a szakemberek fõképpen a
formákat vizsgálták, voltak, akik a mozgás
elemzésére fektették a hangsúlyt, vagy akik
magát a vonalat analizálták, és idõvel megjelentek a teljesen objektív, méréseken alapuló
elemzések is.
Az iskolám és így az általam is használt
módszerek a fentebb leírt irányzatokat magukba foglalják, és egymást nem kizárva jelennek meg egy írás elemzése során.
Napjaink legkorszerûbb szemléletû elemzési technikája modern pszichológiai irányzatokon és méréseken alapul. Ez a dinamikus

személyiségkép készítése, vagyis a rezonometria, ami dr. Szidnai László klinikai írásszakpszichológus nevéhez fûzõdik:
A módszer alapját az objektív mérések adják (több száz elem méreteinek felvétele egységesített mérési szabályokkal és elvekkel).
Ezzel az eljárással láthatóvá válnak az írás
belsõ arányai és összefüggései, amit egy speciális számítógépes program segítségével,
grafikonon vizsgálhatunk. Mivel az írás formája a viselkedésrõl, a méretei pedig a tudatalattiról közölnek információkat, így a rezonometria a személyiség mélyebb rétegeit, a
belsõ motivációkat tárja fel (ide köthetõ különbözõ megküzdési mechanizmusok és Eric
Berne egyik elméletével kapcsolatos énállapotok felismerése is). A módszer önálló
terminológiával rendelkezik, és egy speciális
mérõfóliát használ. Objektivitása miatt könynyen kutatható, ellenõrizhetõ, elemezhetõ és
összevethetõ.
3. „Mi történik, ha más írását viszem el
elemeztetni? – szól a kérdés, amivel sokan
arra számítanak, hogy egyik ismerõsükrõl
tudhatnak meg a grafológus segítségével pár
érdekes, eddig titkolt információt. A helyzet
az, hogy ebbe a csapdába egy képzett szakember sem fog beleesni. Az elemzést egy
szerzõdés elõzi meg a megrendelõ aláírásával, és egy beleegyezõ nyilatkozat, illetve
meghatalmazás létrehozása az írásminta készítõjének kézjegyével. A grafológusok az
etikai szabályokat kötelesek minden körülmények között betartani, legyen szó egy „az
utcán találtam” írásmintáról, esetleg az „ez
csak a barátnõm almás lepény receptje” cetlirõl. A titoktartási kötelezettség egyik szakmában sem véletlenül van jelen. Aki a grafológustól segítséget kér, az tiszteletet és teljes
õszinteséget érdemel egyrészt azért, mert fejlõdni szeretne, másrészt pedig azért, mert teljes lényét átadva fordul bizalommal egy idegenhez.
4. „Hogyan írjak, mert többféleképpen is
tudok?” – Meg lehet próbálni szándékosan
többféleképpen írni, de az eredmény ugyanaz marad. Egy oldalon (A/4) keresztül folyamatos tollforgatás mellett nagyon nehéz tudatosan torzítani a valódi írást. Az agy elfárad, és végül kibontakozik az igazi személyiség. Nem beszélve arról, hogy már az is rengeteg információval szolgál, ha az írás úgymond maszkolt, mesterkélt, tehát nem
õszinte.
Abban az esetben, ha az író személy arra
célzott, hogy reggel, délben és este is másképp ír, mindemellett ha nem a kedvenc tolla
van a kezében, akkor ismét változik az írásképe, arra több magyarázatot is ad a szakem-

ber. Egyrészt ez így természetes. Mivel a
személyt egész nap különbözõ ingerek érik,
így annak hangulata, érzelmi és fizikai állapota folyamatosan változni fog. Más írásjellemzõk jelenhetnek meg nap elején egy pihentetõ alvás után, és bizony bõven változnak a jegyek egy kiadós vita után, amit például a fõnökünkkel vívtunk meg. Viszont ez
csak a személyiség változékonyabb rétege.
Vannak olyan vonásaink, amik minden szituációban megmaradnak, csupán több hónap,
több év elteltével mutatnak változást. Másrészt pedig, a minta elkészítéséhez tanácsos
megteremteni az optimális íráskörülményeket, amik részletes ismertetõjét megkapja a
megrendelõ. Ebben a tollhasználatról, írófelületrõl, fényviszonyokról és egyéb befolyásoló tényezõkrõl esik szó.
Mikus Csilla
grafológus

Eladó Dömsödön 40 m-re a Dunától
65 m2-es tetõtér-beépítéses garázzsal
téliesített nyaraló 787 m2-es telken.

06-30-9705-250
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R ENDÕRSÉGI H ÍREK
Dömsödi bûncselekményekrõl…

Csatornamunkások loptak a Láng tanyáról
Dömsöd területén csatornázási munkálatokat
végzõ, és ott egy telephelyen elszállásolt
Baranya megyei munkások 2015. 01. 20-án megjelentek Dömsödön a
Láng tanyán, céges autójuk javíttatása céljából. Miközben autójuk üvegét
kicseréltették, egyik leleményes kollégájuk (B. Balázs) feltérképezte a
telephelyen lévõ, könnyen megszerezhetõ értékeket. Másnap este,
munkavégzés után kollégájával, G. Miklóssal elmentek kocsikázni a faluba. Idõtöltésük közben B. Balázs mesélt G. Miklósnak a tanyán rejlõ
könnyû haszonszerzés lehetõségérõl, majd közösen megállapodtak
abban, hogy az ingatlan területén lévõ munkagépekbõl üzemanyagot
szívnak le és tulajdonítanak el, amit értékesítenek fõnöküknek. Ezt
követõen a Láng tanya felé vették az irányt, majd mikor odaérkeztek, az
autóval megálltak a telephellyel szemben. Mindketten bemásztak a
kerítésen, és az ingatlanon található gépekbõl és traktorból leszívták az

üzemanyagot a telephelyen található mûanyag
kannákba, majd azokat kihordták autójukba.
Az egyik nyitott melléképületben találtak egy Stihl fûkaszát, egy kis kanna benzint és egy tekercs damilt, így eltulajdonították ezeket a tárgyakat
is. Ezt követõen visszamentek ideiglenes szálláshelyükre, ahol a lopott
gázolaj egy részét beleöntötték fõnökük autójába, a többi zsákmányt
eldugták az udvaron. A Stihl fûkaszát még másnap reggel sikerült
értékesíteniük egy ismeretlen személynek, a többi tárgyra nem volt idejük
vevõt szerezni, hiszen a Ráckevei Rendõrkapitányság nyomozói néhány
órán belül elfogták az elkövetõket, és a szálláshelyükön megtartott házkutatás során lefoglalásra kerültek az udvaron tárolt bûnjelek. B. Balázs és
G. Miklós gyanúsított kihallgatásuk során a terhükre rótt bûncselekmény
elkövetését elismerték, szabadlábon hagyásuk mellett a Ráckevei
Rendõrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja ellenük az eljárást.

Március 15.-ei megemlékezés óvodánkban
Március 15.-e, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megünneplése az óvodában számtalan
lehetõséget kínál, hogy gyermekeink magyarságtudatát, nemzeti hovatartozását megerõsítsük.
Természetesen ebben az életkorban nem a történelmi események részletes megismertetése a cél.
Az ünnep lelkesítõ hangulatának, márciusi, friss
tavaszi lendületének megéreztetése a feladatunk.
Fontos, hogy gyermekeink megismerjék a nemzeti
lobogónk színeit, országunk nevét, ismerkedjenek
meg a Himnuszunkkal. Játékosan ismerjék meg a
küzdelem és összetartozás érzését. Fontos, hogy
elhangozzék Petõfi Sándor, Kossuth Lajos neve,
Petõfi Sándor kötõdése községünkhöz.
Az idei évben az Új óvodába járó gyermekekkel
március 12-én és 13-án emlékeztünk meg nemzeti
ünnepünkrõl, hagyományaink szerint. Nagycsoportosaink március 12-én látogattak el a Petõfi Sándor Emlékmúzeumba, ahol Vass Ilonka segített a
gyermekeknek a látottak felismerésében, megismerésében, élvezetessé téve számukra az ott-tartózkodás idejét, melyet ezúton is köszönünk. A

többi emlékhely meglátogatása a rossz idõjárás miatt elmaradt, jó idõ esetén jövõ héten kerül rá sor.
Közös ünnepségünket március 13-án, pénteken
10 órakor tartottuk az emeleti folyosón.
Öröm volt végignézni az ünneplõbe öltözött,
mellükön kokárdát viselõ, csákót, mentét öltõ apróságok tömegén.
„Micimackós” Marika néni köszöntõje, ünnepet méltató szavai után a Himnusz meghallgatása
következett, melyet felnõtteket megszégyenítõ
méltósággal, átérzéssel, fegyelmezettséggel hallgattak végig még a 3 évesek is. Utána egy nagy
esernyõtõl motiváltan felidéztük Petõfi Sándor
Nemzeti dalát, melyet esõben a Nemzeti Múzeum
lépcsõjén szavalt el. Itt most 100-nál is több kisgyermek harsogta el a Nemzeti dal elsõ versszakát.
Felemelõ, szívmelengetõ érzés volt ezt hallani
gyermeknek, felnõttnek egyaránt.
Ünnepségünk a Micimackó csoportosok ünnepi
verses, dalos összeállításával folytatódott, majd
minden csoport elszavalta ünnepköszöntõ versét
és elénekelte a dalait.

NÖVÉNYVÉDELMI TANÁCSADÁST VÁLLALOK
– károsítók diagnosztizálása
– védekezési mód és készítmények ajánlása
– növényvédelmi terv összeállítása
– permetezési napló készítése
Elsõsorban gyümölcs, szõlõ és szántóföldi kultúrák növényvédelmi, tápanyag-utánpótlási és gyomirtási problémáinak orvoslását vállalom területnagyságtól függetlenül!
Varga László növényorvos, kertészmérnök
telefon: 06-30-6274-081
e-mail: vargalaci1990@gmail.com

Befejezésül minden óvodás „beállt” Kossuth Lajos regimentjébe és korabeli katonadalokra masírozott együtt, mindenki fegyelmezetten, boldogan.
– Hogy a kitûzött feladatunkat teljesítettük-e? –
Úgy gondolom és éreztem a kollégáimmal együtt,
hogy igen, mert a legfõbb kritikusoktól, a gyermekektõl az a visszajelzés érkezett, hogy „ez nagyon
jó volt!”
A délelõtti programba még belefért az is, hogy
az óvoda falán lévõ Petõfi Emléktáblánál minden
csoport elhelyezte az általuk készített nemzeti jelképeket.
Kósa Jánosné óvodapedagógus,
az ünnepség szervezõje és levezetõje

Vásárnaptár
április 19.

Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

április 26.

Dunaújváros, országos kirakodóvásár

április 26.

Nagykõrös, (György-napi vásár) országos állatés kirakodóvásár

május 03.

Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár

május 10.

Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

május 10.

Dunaújváros, országos kirakodóvásár
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Állatorvosi tanácsok
A kutyák ellése 1.
A vemhesség utolsó harmadában annyira erõteljes a kölykök növekedése, hogy az anyakutya napi egyszeri étkezéssel már nem képes elegendõ táplálékot magához venni. Ilyenkor a gyomor befogadóképessége is
kisebb a hasüregben egyre nagyobb helyet elfoglaló vemhes méh miatt.
Ezért az anyának naponta többször is adjunk enni, lehetõség szerint magas energiatartalmú kutyatápot. Az elõrehaladottan vemhes szukánkat is
sétáltassuk, engedjük mozogni, azonban ne végeztessünk vele túlzottan
kimerítõ feladatokat. A kutya vemhessége a fedeztetéstõl számítva átlagosan 63 napig tart, azonban látszólag lerövidülhet 58 napra, vagy meghosszabbodhat 68 napra is; attól függõen, hogy a fedeztetés pillanatában a
szukában megtörtént-e már a peteleválás, illetve befejezõdött-e a petesejtek érési folyamata. A vemhesség végén a szuka vérében gyorsan csökken
a vemhesség fenntartásáért felelõs progeszteron hormon szintje, ennek
hatására csökken a szuka testhõmérséklete. Ezt az összefüggést kihasználhatjuk az ellés idejének meghatározásához. Ehhez nem kell mást tennünk, mint a vemhesség 55. napjától naponta legalább kétszer megmérni
a szuka testhõmérsékletét, ami a normális 38,5–39,0 °C-ról lecsökken
37,5 °C alá, gyakran 37,0 °C-ra, a várható ellés elõtt 6–24 órával.
Készítsünk kényelmes, biztonságos, nyugalmas elletõhelyet a kutyának.
Válasszunk olyan helyet a számára, ahol szabadon mozoghat, a szülés folyamán a hõmérséklet állandó 22–25 °C, nem huzatos, nem zajos és
könnyen tisztán tartható. Ne engedjünk hozzá látogatókat, ha már elkezdõdött az ellés, a családból is csak az legyen vele, akiben feltétlenül megbízik.
Az ellés folyamata öt szakaszból áll.
1. Már napokkal az ellés elõtt a szuka fészeképítésbe kezd, félrehúzódik a zajos és forgalmas helyekrõl, viselkedése megváltozik, közvetlenül
ellés elõtt étvágytalanná válik, néha hányás is elõfordul. A péra megduzzad, belõle áttetszõ váladék ürül.
2. A megnyílási szakaszban a méh felkészül az összehúzódásokra és a
méhnyak csatornája megnyílik. Ekkor a szuka nyugtalan, liheg. A hüvelybõl áttetszõ, nyálkás váladék ürül.
3. A tágulási szakaszban a méh elsõ (nem látható) összehúzódásai és a
szülõút fokozatos tágulása közben a szuka még intenzívebben fájdalmat
jelez: liheg, körbe jár, lefekszik és felkel.
4. A kitolási szakaszban fokozódnak a méhösszehúzódások, amit már

látható hasfal-összehúzódások is kísérnek. Megrepedhet a magzatburok,
elfolyhat a magzatvíz. Ez a szakasz viszonylag rövid ideig tart, a legelsõ
kölyöknek meg kell születnie a magzatvíz elfolyásától számított 4 órán
belül. Ha sötétzöld színû váladék ürül a szülõútból, akkor megkezdõdött a
méhlepény leválása, romlik a magzat oxigénellátása. Ekkor legfeljebb
egy óránk van az elsõ kölyök megszületéséig. Amikor a magzat a szülõútba kerül, fokozódnak a méh és a hasfal összehúzódásai, rövid idõ (percek)
alatt a külvilágra kerül a kölyök. A kölykök születhetnek fej- vagy farfekvésben, mindkettõ normális. Ettõl eltérõ elhelyezkedés, illetve a fej oldalra hajlása azonban a magzat elakadását okozhatja. A kiskutyák gyakran
burokban születnek, máskor a burok felreped és csak a köldökzsinórral
kapcsolódik a kölyökhöz. Tapasztalt szuka gyorsan felszakítja a magzatburkot, megtisztítja az orr- és szájnyílást, nyalogatja a kölyköt, így serkenti a légzését, majd a köldökzsinórt is elrágja.
5. Ha elszakad a köldökzsinór mielõtt megszületne a magzatburok is,
akkor a burok csak egy bizonyos idõ (5–15 perc) elmúltával fog megszületni, esetleg a következõ kölyök tolja maga elõtt, esetleg csak a következõ kölyök után születik meg. A szuka általában megeszi a magzatburkokat, ezért a tulajdonosnak kell számon tartania, hogy hány született meg,
így az ellés végeztével tudni fogja, hogy maradt-e a méhben magzatburok. Engedhetjük a szukának, hogy elfogyassza a magzati függelékeket,
de akkor sem lesz kevésbé jó anya, ha elvesszük tõle és kidobjuk. Különösen népes almoknál ne engedjük, hogy mindet megegye, mert az hasmenést, hányást okozhat.
Egy-egy kölyök megszületése után hosszabb-rövidebb nyugalmi periódus következik, amikor a szuka látszólag semmit nem csinál, csak felkészül a következõ kölyök megszülésére. A kölykök átlagosan 30–60 percenként születnek. A nyugalmi periódusok a szülés elõrehaladtával hoszszabbodnak: a kezdeti 5–15 perc helyett 30–60 percesek lesznek. Ha két
óránál hosszabbra nyúlik ez a nyugalmi szakasz és van még a méhben kölyök, állatorvoshoz kell fordulni. Amikor minden kölyök megszületett, a
szuka megnyugszik, ápolja kölykeit, és engedi õket szopni.
Az ellés utáni 2–6. hétben ún. lochia ürül a külvilágra a méhbõl. Ez a folyadék kezdetben sötét zöldes-barnás színû, esetleg vért tartalmaz, és
semmiképpen nem bûzös. A késõbbiekben színe világosabb lesz, menynyisége fokozatosan csökken. A hatodik hét után is fennálló lochiaürülés
a méh elégtelen involuciójára (visszaalakulására) utal.
dr. Siket Péter
állatorvos

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ EBOLTÁS
Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelezõ!
Az ebek 2015. évi kötelezõ veszettség elleni oltását az alábbi napokon tartjuk:
– Rendes oltások: 2015. április 14. (kedd) 15 órától 18 óráig
Az oltás helye: Széchenyi út – Esze T. út sarkon az új parkolóban
– Pótoltás: 2015. április 25. (szombat) 9 órától 12 óráig
A pótoltás helye: Dömsöd, Petõfi tér 6. (polgármesteri hivatal udvara)
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 06-20-9347-625

Dr. Siket Péter állatorvos 06-30-9963-668
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Dö-Mik Darts Club
2007-ben Csinos Zoltán vett egy elektromos
darts táblát, amit felrakott a Kan-ól sörözõ falára. Így kezdõdött Dömsödön a darts.
Rövid idõn belül egyre többen kezdtek játszani, és eljött az idõ, hogy rendezzünk egy amatõr
darts versenyt. Ez három év alatt úgy felfejlõdött, hogy megrendeztük az OMK-ban az elsõ
országos amatõr versenyünket. Itt 54 indulóval
nagyon barátságos verseny zajlódott le.
A verseny után 5-10 fõ úgy gondolta, hogy
kipróbálnák magukat hivatásos versenyzõk ellen is. Az Erzsébetvárosi Mûvész Darts Club
volt hozzánk a legközelebb, így hozzájuk csatlakoztunk, mint dömsödi szakosztály. Egy év
leforgása alatt megnövekedett létszámunk 14
fõre, így ésszerûbb volt saját egyesületet létrehoznunk, Varga Valéria vezetésével. Mivel fele-fele arányban voltunk dömsödiek és kunszentmiklósiak, így közös megegyezéssel DöMik Darts Club lett a nevünk.
A megnövekedett taglétszám miatt egy helyet kellett találnunk magunknak az edzések,
versenyek lebonyolítására. A helyzet adta magát, édesanyámat, Bõdi Endrénét kérdeztük
meg, hogy a Dabi Sörözõben felakaszthatunk-e
2 táblát. Õ természetesen igent mondott, amiért
nagyon hálásak vagyunk a mai napig, ugyanis
a többi klubnak igen tekintélyes összeget kell
fizetnie bérleti díj gyanánt.
A folyamatos és rendszeres edzéseknek köszönhetõen rövid idõn belül eljutottunk a legfelsõ

osztályba. Ma Magyarországon 8 csapat indul
minden évben az elsõ osztályban (NB1), amiben
mi is részt veszünk. Az NB1-es csapatunkban
van már két nem dömsödi játékos is: Fekete Nóra, volt Európa-bajnok és Nagy Gábor, volt Budapest-bajnok, Dömsödrõl Eisenhoffer András
volt Budapest-bajnok, Ruskó Hunyadi Viktor és
Kunszentmiklósról Mészáros Péter.
Budapest csapat 1. oszt.: Bõdi Endre, Csinos
Zoltán, Uhrin Attila, Nagy Imre és Kiskunlacházáról Hatalák József.
Budapest csapat 2. oszt.: Izsák Gábor, Dunaújvárosból Körmendi Mihály és Kertész Péter,
Fülöpszállásról Horváth László és Horváth Péter.
Budapest csapat 2. oszt.: Bak András, Májer
Gábor, Boruzs Zoltán, Kunszentmiklósról
Bensinger Ralf és Paróczi József, Szigetszentmiklósról Pejó Balázs.
Ráckevérõl Szántó András egyéni és páros
versenyeken indul.
Az egyéni versenyeken is jól teljesítünk.
Meghatározó klubja vagyunk a magyar darts
társadalomnak. Az ötödik legnépesebb klub
vagyunk, nekünk sikerült elõször 4 év alatt végigjárnunk a ranglétrát. Minden évben egy osztállyal feljebb jutottunk, egészen az NB1-ig.
Népszerûségünk töretlen. Jelen idõben 25
igazolt, valamint körülbelül 20 baráti játékosunk
van. Elég nagy területet sikerült lefednünk.
Játékosállományunk: Budapest, Szigetszentmiklós, Tököl, Ráckeve, Kiskunlacháza,

Dunaújváros, Fülöpszállás. Januárban pedig
bejelentkeztek a paksi és az apostagi amatõr
dartsosok is, hogy csatlakozzanak hozzánk.
2014-ben elindult az utánpótlás is, ahol biztató eredményeket produkáltak fiataljaink: Horváth Péter a március 7-i diákolimpián korcsoportjának 2. helyezettje lett, jelenleg az 5. helyen áll összesítésben. A szezon végén az elsõ
négy helyezett a magyar utánpótlás válogatott
tagja lesz, és Dániában képviselhetik hazánkat.
Rendszeresen évi 2 országos versenyt rendezünk Dömsödön, tavasszal és õsszel, 100 fölötti nevezésekkel. Szívesen jön a magyar darts
elit hozzánk, a nagyszerû hely, a baráti hangulat és a finom pörkölt nyomán.
Köszönjük az önkormányzat segítségét, az
OMK kedvezõ bérlési lehetõségét.
Minden kedden és pénteken 19.30-tól edzést
tartunk a Dabi Sörözõben, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Tisztelettel:
ifj. Bõdi Endre

A tavasszal a várakozásoknak megfelelõen
szerepel a focicsapat
Néhány ügyes kunszentmiklósi játékossal
erõsített a csapatunk a tavaszi idényre.
Az elsõ mérkõzésen a szomszédváros Ráckeve volt a vendég.
Dömsöd : Ráckeve 4:0 (2:0)
A minden csapatrészében jobb Dömsöd biztos gyõzelmet aratott a szebb napokat látott vendégek ellen.
Góljainkat: Cziráky Tamás 3 és Kelemen
Adrián szerezte. A játékvezetõ Pallagi Mátét
egy teljesen felesleges szabálytalanság miatt kiállította a 82. percben.
Gyál : Dömsöd 1:1 (0 : 1)
A Dömsöd gólját Faragó Gábor rúgta. Több
helyzetet is kihagyott csapatunk.
Dömsöd : Délegyháza 3 : 0 (0 : 0)
A 87. percben Fenyvesi játékvezetõ
Czigler Gyulát és a vendégektõl Camar
Aboucart kiállította. Ezután némi lökdösõ-

dés és pályára rohanás után a bíró lefújta a
mérkõzést. A versenybizottság a 3:0-s dömsödi vezetéssel a mérkõzés három pontját a
pályán elért eredmény szerint csapatunknak
adta.
A Dömsöd gólszerzõi: Cziráky és Ilonka 2.
Újhartyán : Dömsöd 1 : 0 (0 : 0)
Ezen a mérkõzésen nem játszott jól csapatunk. Idáig a tavaszi idényben ez volt az elsõ vereség.

Jelenleg csapatunk az elõkelõ 5. helyet foglalja el.
Székely János vezetõedzõ gondjai irigylésre
méltók. Az a nagy kérdés, hogy a sok jó formában lévõ játékos közül ki játsszon. Ez jó a csapatnak és az edzõnek. Kicsit rossz a sok fiatal
dömsödi játékosnak, aki így kevés lehetõséget
kap. Reméljük, a csapat további sikeres szereplését biztosítja majd a csapaton belüli egészséges rivalizálás, és nem megy el a kedvük a fiataloknak.
Varsányi Antal

Dömsöd : Kakucs 4 : 0 (1 : 0)
Már az elsõ félidõben nagyobb gólaránnyal
vezethettünk volna. A második félidõben jobban használtuk ki helyzeteinket. Az ellenfél
sportszerû és az eredménytõl függetlenül egy
stílusosan játszó csapat volt. A harmadik gól
azonban teljesen megtörte a játékosokat. Az
edzõt elküldte a játékvezetõ a kispadról. Nehezen viselik az eredménytelenséget.
Góllövõ: Faragó, Palotai, Cziráky, Palotai.

A következõ mérkõzések:
Dömsöd : Dunaharaszti ápr. 12. 16 ó
Bugyi : Dömsöd
ápr. 19. 16.30 ó
Dömsöd : Halásztelek
ápr. 26. 16.30 ó
Hernád : Dömsöd
máj. 2. 16.30
Dömsöd : Pereg
máj. 10. 16.30 ó
Taksony II. : Dömsöd
máj. 24. 17 ó
Hajrá Dömsöd! Jöjjön el a mérkõzésekre; aki
megváltja jegyét a mérkõzésre, a focicsapatot
támogatja.

18

Rejtett kincs
„A kultúra egy utolsó fellélegzés a megszûnés
elõtt.”
Oswald Spengler
Az alábbi interjúban szeretnék Önökkel megismertetni egy fiatalembert, aki korát meghazudtoló lelkesedéssel és érdeklõdéssel fordul a
múlt minden tárgya, emléke felé.
Amikor megismertem õt, alig akartam hinni,
hogy akad még olyan tizenéves ifjú, akit nem az
italozás és az olcsó szórakozás érdekel.
Akinek elõbb akad meg a szeme egy régi
cserépdarabon, egy kicsi réz pénzen, mint a borospoháron.
Így hamarosan a barátom lett.
Õ segít nekem a dömsödi helytörténeti források felkutatásában és rendszerezésében. Az általa összegyûjtött gazdag családi hagyatékot
rendszerezte, és berendezett belõle egy kis múzeumot otthon, családi házuk padlásán. Amikor
viszontagságos körülmények között felmásztam a padlásra vezetõ létrán – amelyen õ rutinosan felszaladt – egy takaros kis parasztházban
találtam magam...
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Negyedik osztályos voltam, amikor Osztályfõnököm: Varga Gézáné Ági néni szorgalmi feladatot adott az osztálynak, hogy kis csoportokat
alkotva nézzünk szét nagyszüleinknél régi eszközök után, és mutassuk be az osztálynak. Én
Földvári Attilával keresgéltem nagyszüleinknél
eszközök után. A bemutató elmúltával majdnem egy évet szünetelt a dolog, míg csak nem
felsõbe hon- és népismeret órán ismét errõl tanultunk és ismét gyûjteni kezdtem, de már rendszeresen. Hatodik osztályra annyira fanatikus
lettem, hogy az osztályomnak én tartottam
egész évben a hon- és népismeret órát. Kilencedikre pedig azon vettem észre magam, hogy
Dömsöd helytörténetét írom.
Emellett mintegy 500 darabból álló néprajzi
gyûjteményem van.

Ha valaki régi idõk emlékeivel foglalkozik,
megkerülhetetlen, hogy kapcsolatban legyen
olyan emberekkel, akik felidézik a múltat? Neked kik segítenek ebben?

Bemutatom Önöknek Jancsó Attilát…

Melyek azok a tárgyak vagy dokumentumok, amelyeket elsõsorban beszerzel? Hol
rendezted be gyûjteményedet?
Átlagosan nem vagyok válogatós, mindent vegyesen. Régi paraszti eszközök, bútorok, kelengyék, iparos eszközök, mezõgazdasági tárgyak,
helytörténeti képek, iratok, anekdoták, történetek.
Ezek mind a padlásunkon berendezve láthatók.
Mi az elsõ emléked arról, amikor megakadt
a szemed egy régi tárgyon?
Hány éves voltál ekkor?
Tizennégy éves lehettem, mikor dédszüleimnél, Szõgyényi Sándoréknál a padláson keresgélés közben a kezembe akadt egy piaci mérleg,
amivel rögtön szaladtam le, hogy „ez mi”? Majd
rögtön kérdeztem, hogy az enyém lehet-e? A válasz természetesen igen volt. Persze ez a kérdés
egyre sûrûbben hangzott el...
Ki volt az a személy vagy mi volt az a hatás,
amely olyan mély benyomást gyakorolt rád,
hogy szinte ma is minden szabadidõdet Dömsöd helytörténetének szenteled?

„Minden nemzet, mely elmúlt kora
Emlékezetét semmivé teszi, vagy
Semmivé lenni hagyja, saját
Nemzeti életét gyilkolja meg, s
Akármi más kezdõdjék ezentúl:
Az a régi többé nem leszen!”

Mit jelent neked, ha e régi tárgyak közt
vagy?
Miért tartod fontosnak, hogy gyûjtsük a
múlt emlékeit?
Nagyon szeretek a gyûjtemények közt tartózkodni, hisz minden egyes tárgy a legkisebb patkószögtõl kezdve, a legnagyobb konyhaszekrényig élõ történelem.
Nagyon fontosnak tartom a múltunk ismeretét, helyi nagyjaik életét értem ez alatt: Székely
Zsigmond, K. Nagy László, Szabó Lajos, Dezsõ Lajos, Szõnyi Károly stb. hagyatékát…
Ennek fontosságát legjobban Kazinczy Ferenc fogalmazta meg:

Hát elég sokan, elsõsorban nagyszüleim: Boros Miklósné Gyöngyösi Piroska, Csizmadia
Istvánné Szõgyényi Mária, Csizmadia István és
dédszüleim: Gerstmár Borbála, Szõgyényi Sándor, Gyöngyösi Lászlóné Csabai Piroska †, a
családom tagjai közül.
Rajtuk kívül: Necsász Imréné Csizmadi Margit, Laczi Gáborné Gyöngyösi Mária, Dani Jánosné Gyöngyösi Borbála, D. Nagy Judit, Varga
Gézáné, Vida Jánosné Váczi Eszter, Fazekas
Jánosné Márti Néni, Bödõ Mihály, Kónya Miklós, Sáfrán József és Sáfrán Józsefné Velencei
Éva, Papp Lászlóné Halász Katalin, Kovács
Sándorné Tinike Néni, Tóth Imréné Erzsike
néni, Kenéz Zsuzsa, Czeller Piroska, Bachman
Piroska, Gábor István, Bödõ Erzsébet, Gyöngyösi Antal, Kincses Lajos, Nagy Ferenc, Pilán
Zsuzsanna, Szula Erzsike Néni, Dulcz Dénes,
Gyöngyösi Istvánné Pálföldi Julianna, Vass Ilona, Lázár Józsefné végezetül lelkészeim: Szabó
Péter és Szabóné Lévai Csilla.
Vannak-e társaid, barátaid, akikkel meg tudod osztani a helytörténeti gyûjtõmunka örömeit?
Vannak. Esõsorban Markóné Zöldág Ágnes
és persze jómagad. Rajtatok kívül a családom és
segítõtársaim, és jelenlegi osztályomból pár barátom.
Mi a terved ezzel a gyûjteménnyel?
Nagyon jó kérdés! Szeretném, ha egyszer e
gyûjtemény látogatható múzeumba kerülne,
ami drága ükanyám, Szalay Eszter nevét viselné
majd. És szeretném megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak mindazon dömsödidabi lakosoknak, akik adtak valamit e gyûjte-
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ménybe. Külön szeretném megköszönni Laczi
Gáborné Gyöngyösi Mariska néninek a bölcsõm felöltöztetését.
Jelenleg hol tanulsz, mennyi idõd marad
hobbi célra?
Jelenleg Pesten a Gundel Károly Idegenfor-
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galmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskolába
járok. A hobbimra általában hetente 2 nap jut.
Ha tehetem, bent vagyok a könyvtárban és bõvítem a levéltár anyagát.
Mik a terveid a jövõre nézve?

történelem-múzeum szak irályába elindulni, de
a történelemtanár is kilátásba jöhet.
Köszönjük válaszaidat! A továbbiakban sok
sikert kívánok tanulmányaidhoz és gyûjtõmunkádhoz!

A vendéglátó suli elvégzése után szeretnék

Szabó Andrea

TA L Á LTA M E GY K É P E T
A következõ képeket Kenéz Zsuzsa kedves
olvasónktól kaptuk. Kevesen tudják, hogy az õ
nagyapja: ifj. Áts Antal volt azon dömsödi
lakos, aki a nagy 1941-es árvíz idején felhívta a
honvédséget segítséget kérvén, menteni az
embereket, állatokat, ingóságokat a Nagytanyáról. Az elsõ képen õ látható családja
körében 1905 tavaszán.
A nevek balról jobbra a következõk: Berzétei
Frigyesné Áts Anna, Áts Antalné született:
Cserna Anna, Túri Istvánné Áts Julianna, Ila
Imréné Áts Zsuzsanna, id. Áts Antal, ifj. Áts
Antal.

A második képen szintén nagyapja látható, az ülõ sor
jobb oldalán, kulaccsal a kezében. A felvétel 1914-ben
készült az elsõ világháború kezdetekor, a bajtársai nevét
sajnos nem tudni.

Az utolsó képen nagybátyja: Dr. Áts Antal
látható. A felvétel 1933-ban, Debrecenben a
Tisza István Tudományegyetem épületének
parkjában készült, a doktorrá avatása után. Tóni
bácsi azon kevés jogász-doktor egyike volt, akik
ún. dupla-doktori címet kaptak, állam- és jogtudományok, valamint közgazdaságtan doktora.
Napjainkban ez már három külön diploma! Az õ
generációja még alaposan megtanulta a szükséges ismereteket és még idõs korára (80 éven
túl) is képes volt felidézni õket.
Jancsó Attila

20

XXV. évfolyam 4. szám

Helyreigazítás

Újra hív a tárogató

Dr. Czerny Károly egy gyönyörû könyvet
szerkesztett községünkrõl a közelmúltban. Ennek a könyvnek a címe: Dömsöd épített és természeti környezete képes krónikája. Ezen nagyszerû könyv jelentõs támpont lesz az utókor számára. A könyvbe azonban néhány hiba is becsúszott. Nemrégiben egy fogadás tárgya volt, hogy
mikor szûnt meg a szabadkifolyású artézi kút a
kenyérbolt elõtt.
A könyvben az artézi kútról van egy kép, és a
következõ szöveg. (A képen a régi kút látható
két hölgy és három kislány is van a képen.) ……
„A kutat 1970-ben az 51-es út korszerûsítése
miatt kellett lebontani.”
Nos a képen látható kút az út közepén volt, és
valamikor a ’40-es évek közepén kivezették
csõvezetéken a vizet két oldalra. Errõl a két kútról hordta a fél falu az ivóvizet. Ez a kút ismereteim szerint elapadt a víztornyot tápláló kút nagy
vízkivétele miatt. A két kutat azonban nem ’70ben hanem valamikor ’75-76 tájékán szerelték
le. Akinek a kútról fényképe, vagy a megszüntetés pontos dátuma van, az kérem, hogy a szerkesztõségbe, vagy az Önkormányzati Hivatalba
juttassa el.
A másik hiba a szélmalom körül van. A 146.
oldalon a Dabi szélmalom látható. A könyv szövege szerint az egykori Jakab portán. Itt keverednek a dolgok, ez soha nem volt Jakab porta.
Ez az egykori Kapás család tulajdona, majd
öröklés folytán a Brassó családé volt. A tanya a
Brassó ágon öröklõdött tovább. Tehát egykori
Brassó portát kellett volna írni. Az adatszolgáltatót valószínûleg az keverte meg, hogy Dömsödön valahol a Vasút vagy a Dózsa Gy. úton
Jakabék üzemeltettek egy kisebb szél hajtotta
darálót, és így keveredhetett a két dolog össze.
Remélem, az általam leírtak közelebb vannak
a valósághoz. A leírt szövegnek azért kell pontosnak lenni mert késõbb forrásként fogják használni.
Varsányi Antal

Jótékonysági est a Szõnyi Károly Otthon javára
2015. március 28-án szombaton
este egy településünkön induló
nemes ügy támogatására gyûltünk
össze. Szabó Péter lelkipásztor a
következõ szavakkal nyitotta meg
az estet:

Fotó: Bábel László

Kedves Vendégeink!
Sok szeretettel köszöntöm Önöket Jótékonysági Estünkön. Örülök,
hogy elfogadták meghívásunkat, és
ezáltal segítséget nyújtanak a
Szõnyi Károly pszichiátriai ápoló
és gondozó otthon elindulásához.
Isten kegyelmébõl, az ún. „Szõnyi iskola” helyén felépült otthon készen áll, hogy fogadja leendõ lakóit. Nagylelkû adományozók tették lehetõvé az épület megszületését. Azonban, hogy ez a ház valóban otthonná válhasson
olyan beteg emberek számára, akiknek betegségük miatt van szükségük új otthonra, befogadó
közösségre, ahhoz be kell azt rendeznünk. Ehhez kértük és kérjük az Önök, ahogy az Ige mondja:
a jókedvû adakozók segítségét.
A régi idõkben, ha Dömsödön megszólalt a tárogató, az mindig a legnemesebb érzéseket, a
legmélyebb értékeket csalogatta elõ az itt élõ emberekbõl.
A tárogató, a dömsödi gyermekek és felnõttek hangja, tánca ez alkalommal is arra hív bennünket, hogy támogassunk egy olyan ügyet, amely településünket, és egyúttal mindannyiunkat
tesz gazdagabbá és nemesebbé.
Köszönöm minden közremûködõnek, hogy elsõ hívásra vállalta a részvételt estünkön, és azt a
szolgálatot, amellyel most megörvendeztetnek bennünket.
Isten áldása legyen Jótékonysági Estünkön!

Hívunk minden érdeklõdõt szeretettel
április 19-én, du. 5 órára
a Dömsödi Baptista Gyülekezetbe
a világhírû, Junior Prima Primissima-díjas
In Medias Brass fúvósötös koncertjére.

SZJA 1%
Kedves Testvérek!
Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:
– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286
Felajánlásaikat köszönjük!
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com
Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – március hónap
Az elmúlt hónap eseményei 4 tûzeset és 5 mûszaki mentés és 2 gyakorlatunk volt:
2015. 03. 06-án este a Némedi útra vonultunk, ahol egy faház oldalfala
beizzott. Az izzást az ott szakszerûtlenül kivezetett kémény okozta. Szerencsére a szomszédok észlelték a problémát és azonnal egy porral oltóval az ott
lakó férfi segítségére siettek. Mi egy H sugárral, valamint kézi szerszámmal a
még izzó részeket eloltottuk. Személyi sérülés nem történt az ingatlan fûtés
hiányában a hideg miatt lakhatatlanná vált. Az ott lakó férfi lányánál lett addig
elszállásolva, amíg ki nem javítják a keletkezett kárt, így lakosságvédelmi
intézkedésre nem volt szükség.
2015. 03. 10-én az Áchim utcába vonultunk, ahol ismét egy kéménytûzhöz
riasztottak minket, a ráckevei, de még a szigetszentmiklósi kollégákat is. A
helyszínen a kéményben lerakódott korom izzott, gyulladt be, amelyet itt is a
szomszédok vettek észre. Kiérkezésünkkor tûz már nem volt csak a kályhában lévõ, még izzó részeket kellett eltávolítani és ellenõrizni a kémény
belsejét. Személyi sérülés nem volt és itt sem kellett lakosságvédelmi
intézkedés, mert alternatív módon itt megoldott volt a fûtés.
2015. 03. 11-én 04 óra 12 perckor a Védgát soron ismeretlen egy, a
közterületen lévõ 120 literes szemeteskukát felgyújtott. A lángok átterjedtek a
közelében lévõ lakóingatlan tetõszerkezetének egyik sarkára is. A tüzet egy
H-sugárral, valamint kéziszerszámokkal megszüntettük. Személyi sérülés
nem történt.
2015. 03. 16-án 16 óra körül a Rákóczi útra vonultunk, ahol egy elektromos-zárlatos kamion kigyulladt és füstölt. Kiérkezésünk elõtt a teherautó
sofõrje egy porral oltóval a lángokat megfékezte. Mi kiérkezéskor átvizsgáltuk, illetve a megégett és zárlatos akkumulátorokat kiszereltük. Személyi
sérülés itt sem történt.
2015. 03. 17-én és 18-án közös gyakorlaton vettünk részt a ráckevei és a
szigetszentmiklósi hivatásos tûzoltókkal a Dunatáj tehenészeti telepén. Elsõ
nap a gyakorlaton feltételezés szerint az egyik magtározóban csaptak fel a lángok. A helyszínen lévõ ráckevei és szigetszentmiklósi tûzoltók több sugár
kiépítése után oltották el a képzelt tüzet légzõkészülékek védelme mellett. Mi
a Sziget 1-es legénységét és a fecskendõt segítettük, illetve vízzel megtápláltuk. Ezen a napon a gyakorlatot a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Mûveleti
Szolgálat beosztottjai, valamint a ráckevei tûzoltóparancsnok ellenõrizte és
megfelelõre minõsítették.
Második nap ismét ezen a telephelyen voltunk csak e napon a karbantartó mûhely gyulladt ki elméletben. Itt is az elõzõ naphoz hasonló volt a
beavatkozás. Ezt a gyakorlatot az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség
tûzoltó felügyelõje és Pest megyei katasztrófavédelemi igazgatóságának
tûzoltósági fõfelügyelõje ellenõrizte és szintén megfelelõre minõsítették
a közös gyakorlatot.
2015. 03. 18-án éppen a gyakorlatra készültünk már a délelõtti órákban, amikor kaptuk a jelzést Kossuth Lajos úti dabi buszmegállóhoz,
ahol kamion ütközött egy szabályosan parkoló volánbusszal. A helyszínen mindkét gépjármûvet áramtalanítottuk. Több személy könnyebb
sérülést szenvedett, többek között a kamion vezetõje, aki a leszakadt
fülkébõl saját lábán távozott.

2015. 03. 25-én 22
óra körül egy, az
51-es fõúton felborult Suzukihoz
riasztottak minket
a helyszínen a
gépkocsit talpra
állítottuk és áramtalanítottuk. A gépkocsivezetõt
a
Fotó: Oláh Péter tû. õrnagy, tûzoltósági tanácsos,
mentõk kórházba
megyei tûzoltósági fõfelügyelõ
szállították.
2015. 03. 27-én az Ipoly utcába riasztottak minket, ahol egy favillanyoszlop eltört és házat veszélyeztetett. Létra, motoros fûrész, valamint kéziszerszámok segítségével a káresetet felszámoltuk. A munkánkat az esõ és az erõs
szél nehezítette.
2015. 03. 30-án délelõtti órákban Dömsöd–Tass közötti szakaszra vonultunk egy bebicskázott és a útpadkára leszaladt kamionhoz. A gépkocsit kettõ
erõgép segítségével visszavontattuk az úttestre, így megszüntetve az útakadályt.
Személyi sérülés nem történt.
2015. 03. 31-én este kaptunk jelzést Dömsöd–Apaj összekötõ útra, ahol
egy fa ága az erõs szél hatására lehasadt és úttorlaszt képezett. Kiérkezésünk
elõtt valaki a nagy ágat az út menti árokba lelökte, mi a maradék kisebb ágakat
letakarítottuk a biztonságos közlekedés érdekében.
Az itt olvasható helyi rendeletben meghatározott napokon és idõben lehet
csak tüzet gyújtani. A többi napokon a lejjebb olvasható 2015-ös OTSZ rendelet a meghatározó, tehát tüzet gyújtani akkor nem lehet!
DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 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. §-ban, 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.
(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).

Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
(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!
Az új OTSZ rendelete szabadtéri tûzgyújtás és tûzmegelõzés szabályai
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik (nálunk rendelkezik az
önkormányzati rendelet belterületrõl, ami feljebb olvasható), a lábon álló
növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tûzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv
állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tûz terjedésének
megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa,
használója köteles a területet éghetõ hulladéktól és további hasznosításra nem
kerülõ száraz növényzettõl mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedõ létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetõje által megbízott

személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történõ észlelése céljából
térítésmentesen igénybe vehetik.
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 (06-20-383-5407) is
értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A
késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma: 06-20-383-5407
Támogatásukat továbbra is a Fókusz takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlaszámunk: 5170027210903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve (Ispán Ignác elnök,
id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György gazdasági felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!
További információk és képek a weboldalunkon a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Kedves Olvasóink!
Az önök 2014. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek,
egyesületek javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy ADÓJA
1%-át ajánlja a

D Ö M S Ö D É RT
ALAPÍTVÁNY

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

Adószám: 18679212-1-13

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.

Felhívás!
Tisztelt adózó! Kérjük, adója 1%-ával
támogassa a Dömsödi Polgárõrséget,
mert a közbiztonság közös érdekünk!
Adószámunk: 19177847-1-13

Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy támogassák a Dömsödi
Tûzoltó Egyesületet adójuk 1%-ával.
Az egyesület adószáma: 18688320-1-13

Felhívás
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok éve
támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskolát. Ezúton kérjük az adófizetõket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák az
iskolát az alapítványon keresztül.
Az alapítvány neve:
Pro Musica Alapítvány Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel és köszönettel: a kuratórium

T ISZTELT
S PORTTÁRS !
Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a
2014. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek
ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új
irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület

Adószámunk:
19833293-1-13
H.E. Önkormányzata

Adjon Nekünk legalább 1% esélyt 2015-ben is!
Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a 2014. évi adó
bevallásakor. Egyesületünk mindenféle szempontból megfelel az 1%-os felajánlások fogadására és felhasználására.
Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre is köszönjük. Az egyesület adószáma: 18670062-1-13
Tisztelettel: Korona Sándor, egyesület elnöke
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi
rendelés

Születtek:
Berki Norbert – Kallos Judit
LILI és VINCENT

Házasságkötés nem volt.

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

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

ISSN: 2060-2820

Elhunytak:

Lapzárta: április 25.

Zima Józsefné Rakita Erzsébet

84 éves

Farkas Zsigmond

59 éves

Szabó Zoltán

45 éves

A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Fábián Antalné Barócs Julianna

83 éves

Várható megjelenés: május eleje

Nagy Attila

72 éves

Danyi Lászlóné Gyöngyösi Julianna
85 éves
Ispán Imréné Fehér Mária

90 éves

Szûcs Lídia

91 éves

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs
Dömsödi Körzeti Megbízotti
Irodája közvetlenül hívható
telefonszáma a következõ:

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Budai Szilvia,
Budainé Doroszlay Judit, Czikora Viktória,
Habaczellerné Juhász Judit, ifj. Bõdi Endre,
Jancsó Attila, Korona Sándor, Köntös Ágnes,
Mikus Csilla, Muzs János, Nemoda-Stiasny
Márta, Orbánné Kiss Judit, Patonai Istvánné,
Pongrácz József, Richter Gyuláné, Siket Péter,
Szabó Andrea, Szabóné Lévai Csilla, Szoóné Bodrogi Emõke, Szücsné Ágh Anikó, 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

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

Háziorvosi ügyelet
(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

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!
24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

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.
Gyermekorvosi rendelõ: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 07.3011.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedd, szerda és péntek: 8-12 óráig,
hétfõ és csütörtök: 13-18 óráig

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

