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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
Már nyomdában volt az Aktuális anyaga, amikor kaptam a szomorú
hírt, 96 éves korában elhunyt nagyközségünk díszpolgára, Vitéz Joó Sándor. Sándor bácsi hosszú és tartalmas élete során ezer szállal kötõdött
Dömsödhöz és az itt élõ emberekhez! Derûs egyénisége, egyenessége nagyon sok barátot állított maga mellé. A II. világháborúban tanúsított hõsies helytállását állami és katonai kitüntetések sora igazolja. Vitéz Joó Sándor emlékét megõrizzük, nyugodjék békében!
Március 15-én ismét zsúfolt nézõtér fogadta a dömsödi ünneplõket. A
Faragó Attila és Nagy Seby által rendezett ünnepi mûsorban a fiatalok a
’48-as forradalom hangulatát varázsolták a széksorok közé. A hiteles és továbbra is tisztán csengõ elõadás hatalmas vastapsra inspirálta a közönséget! Korona Sándor képviselõtársam ünnepi beszédében párhuzamot vont
a forradalmi és a mai ifjúság között, példaként említve az elõdök hõsiességét. A rossz idõ miatt az emlékhelyen a koszorúkat csak néhány képviselõtársammal helyeztük el, fejet hajtva a forradalom kiválóságai elõtt!
Pánczél Károly országgyûlési képviselõnk nagysikerû fogadóórát tartott az OMK-ban! Úgy gondolom, valamennyi érdeklõdõ elégedetten távozott a konzultációról! Ami számomra biztató, hogy a képviselõ úr megerõsítette azt a kormányzati akaratot, hogy a Pest megyei települések célzott támogatást fognak kapni fejlesztési terveik megvalósításához!
A tavaszi séta közben biztosan sokan észlelték, hogy elkezdtük a Dunapartunk kiépítését, szebbé tételét. Elsõ fázisként a Petõfi-fa és a hajóállomás
közötti partszakaszon gyökerestõl ki lett szedve a nád, hogy ráláthassunk a
Dunára úgy, mint húsz, harminc vagy ötven évvel ezelõtt. Néhány méterre a
parttól geotextilt terítettek le az emberek a mederbe, amely megakadályozza a nád újbóli kinövését. Erre a sávra aztán bazaltkõ került, amely az esztétikai látványon kívül praktikus célt is szolgál, megakadályozza a partmosást, és az alatta lévõ fóliát is rögzíti. A Tarrné Sipos Zsuzsa által elkészített
látványterv jó alapként szolgál a part teljes kiépítéséhez. Ez bizony nem rövid idõ alatt fog megvalósulni, hiszen az általunk elképzelt parkszerû sétány
kialakításához nem kevés pénz is kell. Várjuk a Leader pályázatok kiírását,
innen mintegy hatmillió forintra számítunk. Még annyit, hogy a sétány kiépítése mellett tervezzük az úttest újraaszfaltozását és a pálya kerítése mellett legalább harminc parkoló kialakítását. Ez gyeprácsos felülettel történne,
így a zöldfelület nagysága nem csökken! Mint ismert, a strand hasznosítására Pencz Ádám vezette céggel kötöttünk szerzõdést. Bár a felújítási munkálatok csak a tervezettnek harmadát érték el, az már most is látszik, hogy talán a dömsödi lesz a Soroksári-Duna egyik legszebb – ha nem a legszebb –
strandja. Ez a tény a már elõbb említett partrendezéssel együtt komoly
vonzerõt jelenthet az idelátogatók számára!
Pencz Bernadett és Nagy Ferenc kezdeményezésére mintegy ötvenen
vettek részt azon az oktatáson, amely során egy igazán profi mentõtiszt
készítette fel a jelenlévõket az újraélesztés fortélyaira, a defibrillátor kezelésére. Köszönöm a szervezõknek, és köszönöm minden résztvevõnek, hogy egy olyan tudás birtokába kerültek, amelyet csak embertársaik

Május elsõ vasárnapján szeretettel
köszöntjük az édesanyákat!
F o t ó : Va s s

megsegítésére használhatnak fel, a saját maguk segítségére szinte kizárt!
A Valentin-bál elmaradása miatt az eddigieknél is népszerûbbek a tél végi, tavaszi zenés, táncos estek. Így volt ez a Banya-bállal is. Közhelyszerû,
de tényleg egy gombostût sem lehetett leejteni, annyian szerették volna látni közelrõl a Banyák ez évi produkcióját. Nos, nem csalódott senki, mert
ugyanolyan viharos, szórakoztató volt a mûsoruk, mint az ezt megelõzõ
években! Ezekkel a sorokkal is köszönöm az egész évi segítségüket!
Immár nyolcadik alkalommal rendezhettük meg – az igen rangos – Fúvós Szólisták és Kamaraegyüttesek Baráti Találkozóját. Kistérségünk valamennyi számottevõ mûvészeti iskolájának a növendékei mutatták be tudásukat. Ami változatlan ebben a rendezvényben az az, hogy a produkciók
színvonala továbbra is magas szintû, a hallgatóság legnagyobb örömére!
Ebben az idõszakban utoljára kérem a munkavállalókat, hogy adójuk 1
százalékát rendeljék a Dömsödért Alapítványnak. Adószámuk:
18668456-1-13. Köszönöm az eddigi és az ez utáni rendelkezéseket!
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2 016 . M Á R C I U S
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. március 30-án ülést tartott,
amelyen az alábbi napirendi pontok kerültek
megtárgyalásra.
A lejárt határidejû határozatokról szóló beszámoló és a két ülés közötti eseményekrõl szóló tájékoztató elfogadását követõen elsõként a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetésérõl szóló 2/2015. (II. 19.)
számú rendeletét módosították, amely kényege
az utolsó negyedévben bekövetkezett változások átvezetése. A változások nyomán a tavalyi
év bevételi és kiadási fõösszege 1.111.332.000
Ft-ra módosult.
Ezt követõen tárgyalta meg a képviselõ-testület a település éves közbeszerzési tervét, azonban jelenleg a közbeszerzési értékhatárt elérõ
nagyságú beszerzések nem tervezhetõek.
A képviselõ-testület az idei évben is kiírta a
„Szép Dömsödért” pályázatot a gondosan ápolt
ingatlanok elismerésére, amely díjátadására az
augusztus 20-i ünnepségen kerül majd sor. A díjazottakat – a korábbi éveknek megfelelõen – a
társadalmi bizottság javaslatai alapján a képviselõ-testület fogja kiválasztani.
Az Országgyûlés a 2015. évi CCXXIII. törvénnyel számos más törvényt módosított, és többek között a kisgyermekes szülõk foglalkoztatásának elõsegítése céljából 2017. január 1-tõl átalakítja a bölcsõdei ellátást, és az önkormányzatok ezzel kapcsolatos feladatait kiterjeszti. Tekintettel arra, hogy ezek a változások önkormányzatunkat is érintik, ezért a feladatellátás
megszervezése érdekében szükséges lépéseket
szintén meg kell tenni.
A jövõben ha a bölcsõdei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében
igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év
alatti lakosainak száma meghaladja a 40 fõt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a
gyermekek bölcsõdei ellátásáról önállóan, társulásban vagy ellátási szerzõdés útján. Tekintettel
arra, hogy településünkön a 3 év alatti lakosok
száma átlagosan 180 fõ körül mozog, így a bölcsõdei ellátás biztosítása Dömsödre nézve is kötelezõ. Bár a fenti határidõ meglehetõsen közeli,
azonban a 2015. évi CCXXIII. törvény 175. §
(5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell eleget tennie
ezen kötelezettségének. Tekintettel arra, hogy a
bölcsõde önerõbõl történõ létesítése jelentõsen
meghaladja az önkormányzat pénzügyi lehetõségeit, ezért csak pályázati forrás igénybevételével nyílik erre lehetõség. A Kormány a kisgyermeket nevelõ szülõk munkavállalási aktivitásának növelése céljából VEKOP-6.1.1-15 kódszámmal pályázatot írt ki a 3 éves kor alatti gyer-

mekek napközbeni elhelyezésének és a 3-6 éves
gyerekek óvodai elhelyezésének támogatása
céljából. A pályázat keretében a gyermeklétszámra arányosított támogatás nyerhetõ el. Ez a
fentieket
figyelembe
véve
maximum
148.800.000 Ft támogatást jelentene, amelybõl
már a bölcsõde és annak környezete megvalósítható. Az elõkészítés során több lehetséges helyszín közül a Hajós-kastély hátsó telekrésze a leginkább alkalmas a megvalósítás helyének, annak
elhelyezkedése, a konyhához való közelsége miatt is. A képviselõ-testület a pályázat elõkészítésérõl hozott döntést.
Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulást 14
önkormányzat hozta létre a Ráckevei (Soroksári)Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminõségének
javítása érdekében szükséges egyes szennyvízelvezetési és elhelyezési célok megvalósítására. A
KEOP 2.2.1/2F-09-2010-0002 azonosítószámú
„A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása: szenynyezõanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésû projekt 2015. december 31-i zárónappal befejezõdött, melynek eredményeképpen létrejött
víziközmû vagyontárgyak tulajdonjogának átadásáról megállapodás-tervezet készült. A megállapodás értelmében a Társulás 506 450 690 Ft öszszegben nettó értéken, térítésmentesen átadja a beruházás során keletkezett vagyonelemeket az önkormányzatnak a ténylegesen keletkezett vagyon
arányában. A képviselõ-testület a megállapodás
aláírását jóváhagyta.
A Dömsödi Autocross SC 126.000 Ft-os támogatási kérelemmel fordult a képviselõ-testülethez, amely összeg a tagdíj és nevezõi licencdíjak együttes összegével azonos. A testület a
kérelmet nem támogatta, tekintettel arra, hogy a
Dömsödért Alapítvány a kért támogatást idõközben megadta az Egyesület számára.
A tavaly lezárult ivóvízminõség-javító programhoz utólag kapcsolódik a Bíró utcai telephelyen keletkezõ technikai vízmennyiség zárt rendszerû elvezetésének kérdése. A helyzet megoldására a kivitelezõvel megállapodás született, amely
részben biztosítja az ehhez szükséges beruházás
pénzügyi fedezetét, míg a másik részt a szolgáltató fedezi.
Szabó Andrea települési képviselõ képviselõi
indítványt nyújtott be, amely lényege, hogy községünk egyik legimpozánsabb helyén, a dömsödi
református templom melletti volt Bana-féle iskola helyén létesítsen Dömsöd Község Képviselõtestülete történelmi emlékparkot. A testület az ötletet kiegészítve további elõkészítésre az Oktatási
és Közmûvelõdési Bizottság részére adta át.
Végezetül a képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ bérlakások lakbérét egységesen 25%-kal megemelte.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2016. április 27. szerdán
14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ

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

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
LAKAT OS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke minden héten
hétfõtõl péntekig délután 15.00tõl 16.00 óráig tart fogadóórát.
Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2016. április 27. 15
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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2016. március 11én megtartottuk a Roma farsanggal egybekötött Batyus bálunkat. Köszönöm a
„Még 1000 év
Dömsödért” Egyesületnek, hogy megtisztelt jelenlétével
Nemoda Mártika
személyében, és köszönjük a csodálatos
ajándékcsomagokat, melyeket a zenekar és a táncosok
nagy örömmel fogadtak.

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:

*
A dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyisége új
helyre költözött.
Helyszín: Dömsöd, Tókert u. 13. Fogadási idõ: H–P: 15–16-ig.
Lakatos Mátyás

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.

Sok szeretettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklõdõt

2016. május 28-29-én

a IX. Dabi Napok rendezvényére.
Versenyfõzés, motoros felvonulás.
Részletes programok a Dömsödi Hírnök májusi számában.

A Dömsödi Általános Ipartestület hirdetései
Rendezvény elõzetes

„Ízek és Mesterségek Udvara”
2016. 07. 03.
Az Ipartestület rendezvénye, amelyre várjuk mindazokat a dömsödi
iparosokat, kézmûveseket, kereskedõket, õstermelõket, akik termékeiket
(sajt, túró, szalámi, méz, sütemények) valamint munkáikat (kézimunkák,
bõrdíszmûvek, kerámiák, egyéb termékek) szívesen bemutatnák a
közönségnek. Az élelmiszereket tetszés szerint meg is kóstolhatják.
Kérünk mindenkit, aki a rendezvényen szeretné bemutatni termékeit, jelentkezzen!
A rendezvény megszervezésére támogatói felajánlásokat is
szívesen veszünk!
Elérhetõség:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Szücsné Ágh Anikó
06 30 9 218 293
ipartestulet.d@pr.hu
Ipartestület vezetõsége

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
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Korona Sándor képviselõ ünnepi beszéde március 15-én
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves ünneplõ Dömsödiek!
A magyarság tavaszi nagy nemzeti ünnepérõl való megemlékezések elsõsorban mindig az ifjúságról, az ifjúi hévrõl, a lelkesedésrõl, az elszántságról szólnak.
A „márciusi ifjak” régen fogalommá váltak már.
A letisztult gondolkodással járó ifjúi szellemtõl mindig azt vártuk és várjuk, hogy magával ragadó módon vigyen bennünket elõre,
segítsen ki a bajból.
1848. március 15-én a magyar nép hitt abban, hogy van joguk és beleszólásuk az életükbe.
S nem csak reménykedtek, hogy majd valaki megteszi helyettük, hanem tudták, hogy
nekik kell tenni a változásért.
1848-ban kitört a forradalom Európában a
hûbéri viszonyok és az idegen uralom ellen.
Az európai forradalom jelentette a kiváltó
okot elsõsorban, de Magyarországon is megvoltak a forradalom és szabadságharc okai: a hûbéri, feudalisztikus viszonyok és az idegen osztrák
uralom.
Fontosnak tartom megjegyezni a fiatal forradalmárok szerepét, valamint azt, hogy a magyaroknak egyedül kellett küzdeniük az orosz cári
és az osztrák birodalommal szemben.
Az oroszok és az osztrákok ellenségei voltak
egymásnak, s mégis összefogtak, amikor közös
lett az érdekük: a forradalmak leverése, az elnyomó birodalmak fenntartása.
Kiemelném a magyarok bátorságát, mert míg
egyes népeknél ideig-óráig tartott a forradalom,
a szabadságvágy, addig a magyarok másfél évig
küzdöttek érte.
Az 1848. március 15-én kitört magyarországi
forradalom sikerét az áprilisi törvények biztosították. Az ekkor szentesített törvénycsomag jórészt a pesti forradalom 12 pontjának törvénybe
foglalása volt.
Új közjogi helyzetet teremtett, biztosítva Magyarország polgári demokratikus fejlõdését: ha-

Az ünnepi mûsor

zánkat lényegében rendi államból parlamentáris
állammá alakítva.
Egy, a korabeli európai viszonylatban demokratikus választási rendszer és az azon alapuló népképviseleti országgyûlés jött létre. Felszámolta a feudalizmus több maradványát, és
nagy lépést jelentett a vallási egyenjogúság felé.
A választások eredményeként megalakult
Országgyûlésre számos feladat várt, a legfontosabb a nemzeti hadsereg megteremtése volt.
Ennek a kötelességének az akkori Parlament
eleget tett.
Így jött létre az a Honvédség, amely sikerrel
védte még több mint egy éven keresztül a hazát
és annak szabadságát. Amit csak a többszörös
túlerõ tudott legyõzni.
Az 1848/49-es magyar forradalom, szabadságharc és Petõfi élete, költészete egybeforrva
él minden magyar szívében.
Nekünk, a zseniális költõi életmû örököseinek azt is tudnunk kell, hogy Petõfi nemcsak az
Alföld, a magyar róna, a népélet, a barátság és a
szerelem örökbecsû lírikusa, hanem a forradalom és szabadságharc európai rangú költõje, a
forradalom és a szabadságharc lelke, szívdobogása volt.
Petõfi több alkalommal járt Dömsödön, itt írta a híres költeményeit, Salgó, Levél Várady
Antalhoz, Számûzettem magam és a Piroslik
már a fákon a levél.
Büszkének kell lennünk arra, hogy itt alkotott
és tudott rejtõzködni barátjával, Pálffy Alberttel
a titkosrendõrség elõl még a forradalom kipattanása elõtt.
Dömsöd és Dab jó hírét öregbítették a szabadságharc során a faluk lakói, hiszen a dömsödi öreg harangot is odaadták ágyúnak. A dömsödi honvédek pedig a horvátok elleni ütközetben vettek részt a Pentelei révnél.
Tisztelegnünk kell a 81 dömsödi és 8 dabi
hõs elõtt, ezen jeles ünnep alkalmából. S mindazok elõtt, akik életüket áldozták az 1848/49-es
szabadságharcban.

Fotó: Vass
Ma is szükség van a márciusi ifjak ideáira és
lendületére, de a Kossuth Lajos által annyiszor
hangoztatott megfontolt bölcsességre is.
A nemzet 1848-ban, majd az azt követõ idõszakban megannyiszor szerette volna a szabadságot elnyerni, de nem tehette, mert idegen erõk
vagy a belsõ elnyomás ezt megakadályozta.
Március 15-e a nemzet legközvetlenebb, legszemélyesebb ünnepe. Nemzeti ünnep, amelyet
nem kormányhatározat, nem az állami tekintély
avat ünneppé, hanem az egyetemes magyarság
történelmi emlékezete.
Március 15-e akkor is a Nemzet Ünnepe volt,
amikor nem nyilvánították hivatalosan ünnepnappá, akkor is az együvé tartozás felemelõ pillanata lehetett, amikor tiltotta a hatalom. Még az
idõ, a megszokás és az ünnepi beszédek sem
tudták fakóvá koptatni. Ez a nap olyan értékeket jelenít meg, mint a szabadság, az emberi és a
nemzeti méltóság, az ébredés, a remény, a fiatalos lendület, és ezért marad örökre a magyar
nemzet jeles ünnepe.
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Petõfi nyomában
Szabadszálláson
Március 16-án szerdán a dömsödi általános iskola 3. c osztálya vonatra
szállt, hogy felkutassa Szabadszálláson a Petrovics család emlékeit. Osztályfõnökük, Keyha-Czeller Piroska alapos szervezésének köszönhetõen
igen tartalmas, élményekben gazdag napot töltöttek itt el a gyerekek, ahová én is elkísértem õket.
A kirándulás több szempontból is igen hasznosnak bizonyult, hiszen ismerkedhettek a vasúti közlekedés szabályaival, utazási etikettel.
Kunszentmiklósi átszállást követõen hamar megérkeztünk Szabadszállásra. Rövid séta után már bent is voltunk az alföldi kis városka központjában.
1826-ban itt építettek elsõként emeletes városházát, ami egyben tanúja
volt a Petrovics család szabadszállási tartózkodásának 1818 és 1841 között. Késõbb ugyanígy tanúja volt az 1848-as képviselõ-választásnak. A
városháza falán emléktábla, melyet a költõ születésének 100. évfordulója
tiszteletére helyeztek el.
A tér másik oldalán, szinte a városházával szemben áll a református
templom. Az anyakönyv szerint itt kötött házasságot 1818-ban Hrúz Mária és Petrovics István, és itt keresztelték a költõ öccsét, Istvánt 1825-ben.
Petõfi Sándor tehát ebben a városban töltötte gyermekkorát. Édesapja,
szorgalmának köszönhetõen 1837-ig szépen gyarapodott, hisz házat, földet vásárolt, bérleményei voltak Kiskõrösön, Kiskunfélegyházán. Az
1838-as dunai árvíz a városban rombolást végzett. Petrovicsék háza is
összeomlott. Ma emlékmû áll helyén, amit Marjay György szobrászmûvész alkotása díszít.
A központtól ide rövid séta után érkeztünk, és elhelyeztük megemlékezésünk jeleként koszorúnkat. Harsogva szavaltuk itt el Petõfi Sándor
Nemzeti dal c. költeményét.
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Visszatérve a városközpontba, a mûvelõdési ház elõtti terecskén meleg
napsütésben labdás kidobós játékra is futotta idõnk. Miután megmozgattuk izmainkat, újra rövid séta következett, s így érkeztünk meg a tájházhoz. Míg azt kinyitották számunkra, a közeli vendéglõben elfogyasztottuk
finom ebédünket.

A tájház gazdag gyûjteménye, autentikus berendezése tipikus parasztportát tárt elénk. Elsõként a konyhai eszközökrõl, berendezésekrõl, majd
a tisztaszoba, a kamra funkciójáról hallhattunk érdekes ismereteket. Különleges tárgyak is kerültek elõ, mint például a tájra jellemzõ kunkalap, de
a legsikeresebb használati tárgy a tülök volt. A gyerekek sorra próbálkoztak megszólaltatásával, lányok-fiúk egyaránt.

Élményekkel gazdagodva hagytuk el a parasztportát, hogy egy kis séta
után megint vonatra szállhassunk. A vasútállomások miliõje különleges
világot tárt elénk: Szabadszálláson, Kunszentmiklóson és Dömsödön
több sínpár fut az állomáson, aztán mégis csak egy hagyja el az állomást,
mint ahogyan egyetlen sínpár vezet befelé is. Az érkezõ s induló vonatok
rendjérõl az átszállásra várakozókat a hangosbemondó tájékoztatja.
Így ismerkedett meg a 3. c osztály Szabadszállással, ahol felkereste azokat a helyeket, melyek a Petrovics családhoz és Petõfi Sándorhoz köthetõk.
Szöveg, fotó: Vass Ilona
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdõ- és szabadtéri tüzek megelõzésére
Az enyhébb tavaszi idõjárás bekövetkeztével
egyre többen választanak szabadtéri programot
és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkezõ tüzek megelõzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és
gyorsan terjed a tûz, különösen erõs szél esetén.
A szabadtéri tûzesetek keletkezésének fõ oka az
emberi gondatlanság. A károk akkor elõzhetõek
meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és tûzmegelõzés alapvetõ szabályaival.
A levegõ védelmérõl szóló, 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri
égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl.
növényegészségügyi okból hatósági engedély
beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti
hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében,
de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében,
amennyiben az égetést jogszabály megengedi,

elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi
hatósággal (irányított égetés).
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a
tûzön történõ sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló, 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül, és minden esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen
nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél
kedvez a tûz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tûz könnyen továbbterjedhet, és életveszélyt jelentõ vagy súlyos kárt
okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tûz kockázata jelentõsen függ az
idõjárási viszonyoktól, a száraz és szeles idõjárás elõsegíti a tûz kialakulását, továbbterjedését.
Erdõtûz-veszélyes idõszakban országos szinten

a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az
erdészeti hatóság tûzgyújtási tilalmat rendelhet
el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos
a tûzgyújtás – beleértve a kijelölt tûzrakóhelyeket is – ha azt egyébként más jogszabály
megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tûzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://katasztrofavedelem.hu),
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját
(www.erdotuz.hu). Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetõek meg:
http:/www.katasztrofavedelem.hu/index2.ph
p?pageid=press_ video_index2&vid=39
http:/www.katasztrofavedelem.hu/index2.ph
p?pageid=press_ video_index2&vid=32

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezetõ, Szabó Orsolya szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Huszár Nikolett családsegítõ)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítõ)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítõ)
fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,
Péntek: 8–11.30 óráig.
Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is
ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetõségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petõfi tér 5.
2338 Áporka, Petõfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fõ tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára
az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megõrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védõ speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevõ személy saját lakókörnyeze-

tében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
Egyéb szolgáltatásaink:
• Pszichológiai tanácsadás,
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézmûves foglalkozások,
• Álláskeresõ klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata: – állandóan hívható;
– telefonon történõ tanácsadás, tájékoztatás;
segítség mozgósítása;
– kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,
szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.
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Március 15.
az óvodában
Fontosnak tartjuk az érzelmi elõkészítést, azt, hogy az óvodás
gyermekeink is életkori sajátosságaiknak megfelelõ módon részesei
legyenek nemzeti ünnepeinknek. Érezzék, hogy az ünnep mindig
másabb, különlegesebb nap az életünkben, tisztelgünk, megemlékezünk régi korok hõseirõl, sajátos módon, életkoruknak megfelelõen.
Megteremtve ezzel csíráját a szülõföld, a haza szeretetének.
De hogyan is jelenhet meg ez a nap az óvodában? Elsõsorban a játékosság elvét kötve. Képeskönyvek nézegetése közben a gyerekek
megismerkedhetnek a magyar huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel,
a nemzeti színekkel, várakkal, csatajelenetekkel. Sokat barkácsolunk
a gyermekekkel, beszélgetünk velük, felidézzük a már meglévõ ismereteiket a témáról, új fogalmakat tanulhatnak:
• Ki hallott már a forradalomról, szabadságharcról?
• Tudjátok, hogy miért viselünk piros-fehér-zöld kokárdát a kabátunkon? Az ünnep miatt. Mert így emlékezünk meg mi magyarok arról,
ami sok-sok évvel ezelõtt, pontosan 1848-ban, ugyanezen a napon,
március 15-én történt.
• Láttatok-e ilyen témájú filmeket?
• Ki tudja, mi az a kokárda? A szabadságharc kezdetén használták elõször, a kalapra vagy sapkára tûzték.
• A nemzeti színek tudatosítása a gyerekekben! Színek jelentése: piros –
erõ, fehér – hûség, zöld – remény (piros-fehér-zöld, ez a magyar föld!)
• Minden országnak van zászlója, amely az ott élõk összetartozását
jelképezi.
• A forradalom szó nagy változást jelent.
• Szabadságharc jelentése mesék alapján, pl. ha a sárkány elfoglal egy
országot…
• Kossuth és Petõfi nevét is megismerhetik.
• Témához kapcsolódó zenét hallgatunk. A katonás, huszáros dalokkal,
versekkel még egy ilyen ünnepet is közel lehet hozni érzelmileg a
gyermekekhez, mint Március 15.
• Egyenletes járást gyakoroljuk indulóra.
• A hazafias versek kapcsán is megismerkedhetnek tágabb környezetük,
hazánk múltjával. Ezáltal fejlõdik a hazánkhoz fûzõdõ pozitív érzelmi
viszonyuk.
• Diafilmeket nézünk március 15-rõl.
• Vonulásokat, meneteléseket gyakoroljuk huszárcsákóban.
• Kokárdát, zászlót készítünk dugó- vagy ujjfestéssel vagy tenyérlenyomattal, színezéssel stb.
• Csákót hajtogatunk, pártát és huszárkalapot készítünk.
• Huszárokat hajtogatunk, színezünk, festünk.
• Piros-fehér-zöld színû tulipánokat, legyezõket készítünk.
• Puzzle-t rakunk ki.
Nagycsoportosaimnak a következõ történettel igyekeztem közelebb
hozni, érthetõbbé tenni az ünnepet:
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Egyszer volt, hol nem volt… Több mint 160 évvel ezelõtt Magyarországon egy csúnya, pöffeszkedõ császár uralkodott. Õ volt Magyarország királya, aki igazságtalan törvényeivel sanyargatta, bántotta azokat az embereket, akik itt éltek. Az embereknek, vagyis a népnek már nagyon elege volt
ebbõl a gonosz királyból, és úgy döntöttek, hogy nem hagyják magukat tovább és szembeszállnak vele. A császár nem is magyar volt, hanem egy külföldi, egészen pontosan egy osztrák király. Akkoriban élt Budapesten egy
ifjú legény, akit úgy hívtak, hogy Petõfi Sándor. Petõfi Sándor egy magyar
költõ volt, aki nagyon sok szép verset írt, amit ti is fogtok majd tanulni, amikor iskolások lesztek. Szóval ez a fiatal költõ a barátaival egy kávéházban
találkozott, amit úgy hívtak, hogy Pilvax kávéház. Itt hosszasan beszélgettek, hogy mennyire elegük van már a gonosz császár sanyargatásaiból, és
elkezdtek terveket szövögetni arról, hogyan tudnák legyõzni õt, megszabadulni tõle. A beszélgetés folyamán összegyûjtötték és 12 pontban leírták,
hogy mik azok, amiket õk szeretnének a saját hazájukban, Magyarországon, de ez a csúnya császár nem engedett meg nekik. Vagyis megfogalmazták, hogy mit szeretne a magyar nép. Miután ezt megfogalmazták, elmentek
vele a Landerer-nyomdába, és kinyomtatták sok-sok példányban. Petõfi
Sándor fiatal barátaival elkezdte osztogatni a 12 pontot a járókelõknek, és
egyre többen, egyre lelkesebben csatlakoztak hozzájuk. Végül mindannyian elmentek a Nemzeti Múzeumhoz, ahol Petõfi Sándor a legfelsõ lépcsõfokra állva, hangosan elszavalta a Nemzeti dal címû versét:
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”
Ezt a szép verset ujjongással fogadták az emberek, és nagyon belelkesültek tõle. Úgy gondolták, valóban itt az idõ arra, hogy legyõzzék a gonosz királyt, megszüntessék a sanyargatásait és szabadon élhessenek tovább. A vers után felolvasták a 12 pontot az embereknek.
Ezek után már annyira belelkesültek az emberek, hogy mindenki egyetértett abban, hogy a 12 pontban megfogalmazott követeléseiket el kell vinniük
az osztrákoknak. A 12 pontot el is juttatták a császár embereihez, akik a tömeg ellen nem tudtak mit tenni, elfogadták és megadták magukat. Petõfiék
és a nép nagyon boldog volt, hiszen gyõztek, gyõzött a forradalom. Pár napra rá megalakult az elsõ magyar független és felelõs kormány, amelyik már
nem az osztrák császár parancsai szerint mûködött, hanem a magyarok érdekeit nézte. Petõfi és fiatal barátai és a magyar nép ezen a napon kitûzték
magukra a magyar kokárdát, és ezért hordjuk mi is minden évben március
15-én a nemzeti színû kokárdát a szívünk felett, hogy emlékezzünk az õ bátor
hõstetteikre, amit Magyarországért, a szabadságért tettek.
A helyi adottságok kihasználására minden esetben figyelünk. Mivel
Petõfi Sándorhoz több községi emlékmû is kapcsolódik, fontosnak tartjuk
a megemlékezést a költõrõl. Kihasználva a jó idõt, nemzeti ünnepünkön
ezeket az emlékhelyeket jártuk végig a csoportokkal.
Madarász Mária óvodapedagógus
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J Nálunk mindig történik valami… J
Hírek a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola alsós tanulóinak
mindennapjaiból
Márciusban jó néhány matematika versenyen vettek részt tanulóink,
azonban lapzártáig egyedül a Pangea matematika verseny eredményeit
kaptuk meg.
A 3. évfolyamon 25 dömsödi tanuló közül:
1. Kakas Bence
3. c Felkészítõ: Keyha-Czeller Piroska
2. Katona Marcell
3. b Felkészítõ: Patonai István
Perger Panka
3. a Felkészítõ: Gacsné Gábor Marianna
3. Krisztián Kristóf
3. b Felkészítõ: Patonai István
4. Lacza Hanna
3. c Felkészítõ: Keyha-Czeller Piroska
5. Liptai Áron
3. b Felkészítõ: Patonai István
A 4. évfolyamon 17 dömsödi tanuló közül:
1. Sas Zsuzsanna
4. b Felkészítõ: Feketéné Patonai Nóra
2. Balogh Réka Damarisz 4. b Felkészítõ: Feketéné Patonai Nóra
3. Nagy-Molnár Martin 4. a Felkészítõ: Cserna Eszter
Varju Dániel
4. b Felkészítõ: Feketéné Patonai Nóra
4. Farkas Edina
4. a Felkészítõ: Cserna Eszter
5. Rakszegi Dominik
4. b Felkészítõ: Feketéné Patonai Nóra
A figyelmes segítõszándék és az adódó lehetõség szerencsés egybeesése eredményeként egy gáláns adományozásról számolhatunk be:
Az alsó tagozat pedagógiai asszisztense, Tõkés Mónika, aki tanítóképzõs hallgatóként nagy odaadással segíti munkánkat, nagyszerû meglepetést szerzett az alsós osztályoknak. Férje, ifj. Nagy Zsigmond céges öszszeköttetései révén pompás, új irodabútorokat ajándékozott nekünk. Min-

den osztályfõnök kedvére válogathatott a szekrények, polcok, íróasztalok
közül. Sok terem megkopott, megrongálódott, régi bútorait lecserélhettük
vagy kiegészíthettük vadonatújakkal, valamint az igazgató-helyettesi irodát is újjávarázsolhattuk. A szállítást Sopronból és az összeszerelést szintén Mónika és Zsigi végezte.
Köszönjük nektek!
Április 4-tõl 13-áig nyílt napokat tartunk az alsós osztályokban, és minden pedagógus az általa megadott napon és tanórákra hívja és szívesen várja az érdeklõdõ szülõket, nyugdíjas kollégákat, óvónõket és bárkit, aki szeretne betekintést nyerni a mindennapi munkánkba. A szülõknek különösen
hasznos, ha részt vesznek 1-1 órán, hiszen így láthatják saját gyermekük
viselkedését és tudását, teljesítményét az osztálytársakhoz viszonyítva is.
Április 11.-ét, a Költészet Napját hosszú évek óta szavalóverseny rendezésével ünnepeljük. Az elsõ osztályosok kedves szárnypróbálgatásaitól
a nyolcadikosok komoly versmondásáig minden korosztály versét meghallgathatjuk.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki szeretne ünnepi környezetben, szép versek hallgatásával egy kellemes délutánt eltölteni. Érdemes
eljönni április 11-én 14:00-ra az OMK nagytermébe.
Értesítjük az érintetteket, hogy az általános iskolai beiratkozás április
14-15-én 8-tól 19 óráig lesz az OMK emeletén. A tanköteles korú gyerekek szüleit várjuk, és kérjük hozzák magukkal irataikat és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is.
Patonai Istvánné

Iskolai eredmények a felsõ tagozaton
Február 17-én került megrendezésre Kiskunlacházán a Járási Népdaléneklési Verseny, ahol iskolánk 4. helyezést ért el.
A felsõ tagozatot Manger Petra 7. b és Tóth Ilona Éva 8. b osztályos tanulóink képviselték.
Felkészítõ pedagógus: Donec Szergej.
Március 17-én rendezték meg Kunszentmiklóson a Baksay Sándor
Református Gimnáziumban a XI. Komplex Természetismereti Vetélkedõt felsõ tagozatos diákok részére. Ezen a versenyen 3 évfolyamról képviselték az iskolát tanulóink.
A 6. évfolyamTudorkák csapata 6. helyezést ért el.

Csapattagok: Kovács Kristóf Mihály, Molnár Lili, Volter Evelin.
A 7. évfolyam Kísérletezõk csapata 1. helyezést ért el.
Csapattagok: Galambos Laura, Sas Bernadett, Rüsics Alexa Dóra.
A 8. évfolyam Természetbúvárok csapata 6. helyezést ért el.
Csapattagok: Kulimak Réka, Pék Bianka, Sass Lilla Mónika.
Felkészítõ tanárok: Ácsné Jaksa Szilvia, Gerenday Éva, Ispánné Czibolya Andrea, Mészáros Pálné, Tóthné Porvay Zsuzsanna.
Gratulálunk a gyerekeknek az elért eredményekhez, és köszönjük a
pedagógusok felkészítõ munkáját.
Csonka Nóra

Tájékoztatás
a hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személyekrõl
Tájékoztatjuk a Kedves Szülõket, hogy a 2016/17. tanévben a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában hit- és erkölcstan oktatást az alábbi
egyházi jogi személyek vállaltak.
Egyház megnevezése

Egyházi jogi személy(ek)

Évfolyam

Katolikus Egyház

Fazekas Gábor hitoktató

1-8. évfolyamon

Dömsödi Református Egyház

Szabó Péter lelkész és Szabóné Lévai Csilla lelkész

1-8. évfolyamon

Dabi Református Egyház

Balogh László Levente lelkész

1-8. évfolyamon

A gyermekeik számára erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatást választó szülõk az iskola által kiküldött nyomtatványon, írásban tehetik meg nyilatkozatukat, a leendõ elsõsök a beiratkozáskor, a leendõ ötödik osztályosok szülei 2016. május 20-ig. Ugyancsak 2016. május 20-ig írásban nyilatkozhat a Szülõ, ha a következõ tanévben az eddigi választását módosítani szeretné.
Az eljárást az iskola a magasabb jogszabályok szerinti módon és idõben, 2016. május 20-ig bonyolítja le. Az eljárásról a szülõket a helyben szokásos
módon tájékoztatjuk.
Mészáros Pálné
intézményvezetõ
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Tavaszi gyerekházas ünnepkör
A márciusi események gyorsan követték egymást. Nõnap és nemzeti ünnepünk után apák napját
tartottunk József-napon. Kiszebaba télbúcsúztató és a Víz világnapját követõen húsvéti készülõdés
volt a gyerekházban. Az ünnepi körben sok család látogatott el hozzánk. Teli torokból harsogja a
tavasz: nyitnikék! Ezért a Költészet napja alkalmából április 11–22. között verses „nyitnikék” nyílt
hetet tartunk a gyereknek. Délelõttönként fiatalt, idõst várunk: olvassunk, mondjunk közösen
verseket! Készüljünk anyák napjára, tanuljuk meg együtt az ünnepi sorokat! Legyen egy csésze forró csoki mellett a vendégünk a gyerekházban!
( nsm )

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

Ki ismer rá?
Anyák napja közeledtével köszöntjük az édesanyákat, nagyanyákat,
dédanyákat! Úgy érzem, hogy ugyanilyen szeretettel köszönthetjük az
édesapákat, nagyapákat, dédapákat!
Az odaadó szülõi szeretet mindannyiunk életében meghatározó. Csetlõ-botló gyermekként ez a szeretet nevelget, óv és védelmez, aztán késõbb ugyanilyen különleges érzelmi töltettel vagyunk gyermekeink,
unokáink iránt is!
1989 áprilisában íródott ez a fogalmazás. Az akkori általános iskolás
negyedikesek azt a feladatot kapták tanítójuktól, Kovács Laci bácsitól,
hogy írjanak rövid fogalmazást, melynek címe: „Az én édesanyám”
vagy „Az én édesapám”.
Köszöntésként, fogadják szeretettel!

„Az én édesapám
Sokszor elmerengve nézem az én édesapámat.
Nézem azt a leírhatatlan jóakaratát. Mindig ked-

ves hozzám, bár egy párszor már kikaptam tõle, de
ilyenkor éreztem, hogy jogosan! Mindig tudtam,
hogy értem gürcöl, dolgozik. – Vaskos, hatalmas kezeit csak megfelelõ idõben használta verésre. Leginkább villámló, barna szemeivel nevel bennünket. Engem már nem mindig ültet erõs, de gyengéd térdeire,
hanem inkább az öcsémet. Szeretem hallani hangos,
dörmögõ – dicsérõ szavait. Mindig megérzi, ha valami bajom van.
Kedves, megnyugtató jónevelését egy apa nem tudná túlszárnyalni. Nagyon szereti a gyerekeit, de elkényeztetni õket, azt már nem tûri! Nagyon, nagyon
hálás vagyok neki, és sokra becsülöm.
Szeretném, ha majd az én gyermekeim is így írnának az õ édesapjukról mint én.”
Kinek a tollából származhat az írás...? Én tudom...
Közreadta:
Kovács László tanító
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Március 15-én a szolfézs csoportok részt vettek az ünnepség utáni koszorúzáson.
Március 23-án két nagy eseményen is részt vettek növendékeink.
Társastáncosaink Örkényben jártak, a III. Cziffra Kupán vettek részt
nagy sikerrel. A következõ helyezéseket érték el:
Csipkerózsika Csoport: Letkiss formáció – 3. hely
Csipet Csapat: Letkiss formáció – 1. hely, Cha-cha-cha formáció – 2.
hely, Angolkeringõ – 1. hely
Singel Rose Csapat: Pasodoble – 2. hely, Samba karnevál – 1. hely
Pék Bianka – Kolompár Dániel: Homokóra kûr – 1. hely
Szirének Csoport: Polka formáció – 1. hely, Cha-cha-cha formáció –
1. hely
Hefler Petra: Waka-waka – 1. hely
Gratulálok a versenyzõknek és felkészítõjüknek, Mihó Diána tanárnõnek!

Harsányi Anna –
furulya

Bartus Tibor –
furulya

Tóth Ilona –
fuvola

Horváth Fanni – zongora, Boruzs Hanna – furulya
A találkozót Bencze István polgármester úr nyitotta meg. A tankerület igazgatója, Nagy Zsuzsanna és az oktatási szakreferens, Bak
Istvánné mellett a dömsödi nevelési-oktatási intézmények vezetõi és
pedagógusai is megtisztelték rendezvényünket.

Még ugyanezen a napon került megrendezésre, immár nyolcadik alkalommal a Fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozója.
Ezúttal is a mûvelõdési ház adott otthont a rendezvénynek, amelyen hét iskola növendékei képviseltették magukat: a ráckevei Ránki
György AMI, a szigetcsépi mûvészeti iskola, a tököli Szárny-nyitogató AMI, a szigetszentmiklósi Ádám Jenõ Zeneiskola, a taksonyi
Hungaro-Art AMI, a kiskunlacházi Volly István AMI és a mi iskolánk, a dömsödi Dezsõ Lajos AMI növendékei.

Köszönöm mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a találkozót
sikeresen lebonyolíthassuk. Felkészítõ tanáraink: Berki Artúrné,
Donec Szergej, Kanderka Andrea, Kovács Ferenc, Somos András.
Segítõk: Bellák Miklós, Bene Jánosné, Faragóné Pádár Tünde. Köszönöm a technikai segítséget a mûvelõdési ház vezetõjének és dolgozóinak, az általános iskola pedagógusainak, a konyha vezetõjének,
valamint Szabó Andreának és munkatársainak. Megköszönöm a szülõknek, hogy süteményt készítettek a mûsor utáni fogadásra.
Remélem, iskolánk jövõre ismét megrendezheti a fúvós találkozót.
Köntös Ágnes
igazgató

FELHÍVÁS
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskolát.
Ezúton kérjük a kedves 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:

Dezsõ Lajos AMI kamaraegyüttese

a kuratórium

XXVI. évfolyam 4. szám

11

Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: a megfejtés,
idézet egy tavaszi versbõl,
zárt betûk (d, z, v, r, z)
13.: becézett Etelka
14.: kedves
15.: római 7-es
16.: mely idõben
18.: azonos mássalhangzók
19.: a kálcium vegyjele
20.: kóma közepe!
21.: a hátam közepe!
23.: tetõfedõ
25.: a tetejére
26.: betû kiejtve
28.: növényt nemesít
30.: duplázva babafenyegetés
32.: had
34.: ritka nõi név
36.: lábával kalimpáló
38.: ír terrorszervezet
39.: madarak laknak benne
40.: rag, -ról párja
41.: vadász rejtekhelye
42.: nevezetes
43.: ... Canaria, a Kanári-szigetek tagja
46.: a gallium vegyjele
47.: Attila becézve
48.: kiejtett mássalhangzó
50.: betût vetek
53.: nõi név
55.. mozog a föld
58.: tévesen jegyzé
60.: kis mezõgazdasági csoport

FÜGGÕLEGES
1.: .....Múzeuma, híres ciprusi múzeum
2.: csigafajta
3.: férfi kabátka
4.: kígyó teszi
5.: papírra vet
6.: húros hangszer
7.: fordított kettõsbetû
8.: párosan legyen!
9.: bizony ám!
10.: némán sose!
11.: Ádám párja!
12.: matematikai fogalom, értéke kb.: 3,14
17.: összedõl
19.: megtévesztés
21.: a túloldalra
Januári keresztrejtvény nyertese: Jaksa Mihályné
22.: ütõlap a kártyában
24.: szabálytalanul játszik
25.: finoman rázkódik
BEKÜLDENDÕ: VÍZSZINTES 1.
27.: belemártás
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: 2016. MÁJUS 10.
29.: ázsiai állam, fõvárosa Vientiane
Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás Harsányiné
31.: fa hajtása
Dobos Ildikó élelmiszerüzletében (Dömsöd,
33.: toldalék, a -rõl párja
Váczi u. 15.)
35.: kör
36.: labdát passzol
A februári szám pontos megfejtése:
37.: becézett Dénes
HAT HÉTIG TART A BÁL,
44.: ökölvívók küzdõtere
FARSANGI KARNEVÁL
45.: magyar énekesnõ
A februári szám nyertese: VANK ERZSÉBET
49.: Pest megyei város
Dömsöd,
Váczi utca 29.
51.: vörös angolul
52.: nagy ellentéte
A megfejtéseket leadhatják: Papír-Írószer üzlet
54.. alumínium vegyjele
(Horváth-kert), Harsányiné Dobos Ildikó élel56.: spanyol, olasz autójel
miszerüzlet (Váczi utca 15.).
57.: majdnem gaz!
A rejtvényt készítette: Harsányi Zoltán
59.: felár!
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Mezõgazdasági hírek
2016. év április hó
Engedjék meg kedves olvasók, hogy mielõtt az aktuális mezõgazdasági, kertészeti témákról írnék, egy-két mondatban megemlékezzek a közelmúltban elhunyt, fõként a mezõgazdasággal foglalkozó, községünkben
köztiszteletben álló kurátorunkról. A „Hírnökben” olvashatjuk minden
hónapban a községünkben elhunytak neveit, és e sorok írója szinte valamennyi temetésen ott voltam, és minden gyászoló hozzátartozónak õszinte részvétet kívánok ezúton is.
Különösen megrendített Németh József korai halála, már csak azért is,
mert mint volt termelõszövetkezeti munkatárs, falugazdász, egyházi presbiter társ, jó szándékú, tisztelettudó, mindig segítõkész EMBER volt, ebben a néha embertelen világban. A Hírnök februári számában már jelent
meg emlékezés, és ahhoz én csak csatlakozni tudok. Sajnos nemcsak Õ
volt a közel- és távolabbi múltban, akiket korán, idõ elõtt ragadott el a halál, Nagy János, Dani János és a legutóbb elhalt Horog Lajos, aki ugyan
már túl volt a nyolcvanon. Az elhunytak hozzátartozóinak vigasztalást kívánok, és emléküket megõrizzük, nyugodjanak békében.
Amikor e sorokat írom – március végén –, már itt a tavasz, és egyre
több a feladat a szántóföldeken és a kiskertekben. A sok õszi és téli csapadék, esõ miatt sajnos jelentõs termõterület került víz alá, és így a kora tavaszi munkákat, fõként az õszi vetésû növények mûtrágyázását nem lehetett elvégezni, amit mielõbb pótolni kell, amint rá lehet menni a talajra a
gépekkel, el kell végezni ezt a fontos munkát. Elmondhatjuk, hogy nem is
volt tél, illetve nem voltak fagyok, ami lehetõvé tette volna, hogy a fagyott
földön ki tudták volna szórni a mûtrágyát a gépek.
A tavaszi vetésû kalászos gabonák – tavaszi árpa, zab – vetése is elhúzódott a belvizes táblákon, de ezek vetését legkésõbb a hónap közepéig,
(április közepéig) végezzük el, mert csak így várhatunk elfogadható termést. Reméljük, hogy az április idõjárása kedvezõbb lesz, és a megkésett
tavaszi munkákat a földeken el lehet végezni.
A kapásnövények – mint a napraforgó, kukorica, répa – vetésének is itt
van az ideje. A nagyon fontos olajos növény, mit jelentõs területeken termelnek, a napraforgó magját ebben a hónapban mindenképpen el kell vetni, hogy elfogadható termést érjünk el. A kukorica, ami a növénytermelésben a kalászos gabonák után a legnagyobb területen terem, ennek vetése áthúzódhat május hónapra. Mint ismeretes, a hibrid kukorica magoknál, fajtáknál vannak rövid, közép és hosszú tenyészidejû fajták. A rövid
tenyészidejû fajtákat még május hónapban bátran elvethetjük.
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A kiskertekben is most áprilisban sok a tennivaló, már márciusban
megmetszettük a gyümölcsfákat, elvégeztük a tavaszi lemosó permetezést és megmetszettük a szõlõtõkéket. A melegigényes zöldségfajtákat
késõbb kell vetnünk, de a zöldséget, sárgarépát, fõként a borsót már el kellett márciusban vetni, és a vöröshagymát, illetve a dughagymát, tavaszi
fokhagymát is el kellett ültetni.
Aki fólia alatti növénytermesztéssel foglalkozik, most áprilisban is sok
a tennivalója, mert a fólia alatt nem esik az esõ, és így ott folyamatosan
öntözni kell, és az öntözés mellett fontos a növényvédelem és a szellõztetés, valamint a kapálás, növényápolás.
A virágoskertben itt van az ideje az egynyári virágmagok vetésének. A
rózsabokrok, málnabokrok metszését is el kellett már márciusban végezni, sõt, ha megjelennek a fiatal hajtásokon, leveleken a levéltetvek vagy
egyéb kártevõk, akkor már permetezni is szükséges.
Április végén, május elején már a melegigényes kerti növények vetését, ültetését kell végeznünk. A vetõburgonyát érdemes kicsíráztatni, amit
már március elején ládákba rakva, 18-20 fokos helyiségben, két-három
hetes csíráztatás után vethetünk, de vigyázzunk, hogy a burgonya csírája
ne törjön le. Ugyancsak április végén vethetjük a csemege kukoricát, a
zöldbabot, bokorbabot, kifejteni való babot.
A palánták kiültetésével várjuk meg a fagyosszenteket, fõként a paprika, paradicsom érzékeny a fagyokra. A vásárolt palánták nem olcsók, és
akinek megvan a feltétele, fóliában, melegágyban is nevelhet palántát,
persze e magokat már március elején el kell vetni, és kellõ szakértelem,
nagy odafigyelés, gyakorlat kell. A jó idõ beálltával nemcsak a kultúrnövények, de a gyomok magjai is kikelnek és fejlõdésnek indulnak, így a
gyomok irtására is nagy gondot kell fordítanunk. Nagyüzemi növénytermelésnél, kapásnövényeknél a mai világban már a vegyszeres gyomirtást
alkalmazzák, de a konyhakertben, kiskertben a hagyományos gyomirtást,
a kapálást kell alkalmaznunk.
A kellõ sortávolságra vetett vagy ültetett növények sorközeit kézi kis
kapálóekével vagy motoros kapálógéppel mûvelhetjük, és ezáltal sokkal
kisebb területen kell kézi kapával a gyomnövényeket irtani. A gyomirtás
mellett a talaj fellazítása, levegõztetése is szükséges, fõként nagy esõk
vagy az árasztásos öntözés alkalmazása esetén.
A fentiekben leírtak mellett még sok idõszerû feladatunk van, úgy a szántóföldeken, mint a kiskertben, szõlõben, gyümölcsösben, virágoskertben.
Ezen feladatok végzéséhez kívánok kedvezõ áprilisi idõjárást és jó
egészséget.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezõgazdász

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ EBOLTÁS

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelezõ!
Az ebek 2016. évi kötelezõ veszettség elleni oltását az alábbi
napokon tartjuk:
Rendes oltások:
– 2016. április 14. (csütörtök) 15–18 óráig a Rákóczi úton a malom
elõtti szabad téren

– 2016. április 21. (csütörtök) 15–18 óráig Széchenyi út – Esze T. út
sarkon az új parkolóban
Pótoltás:
– 2016. május 07. (szombat) 09–12 óráig 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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2016. 04. 30.
Regionális
díjugrató verseny

Versenyszámok 90-120 cm-ig, valamint
puissance (kitartásos magasugratás).
Az R120 versenyszám Dömsöd Nagyközség díja
Kovács Mihály emlékére.

2016. 05. 01.
Dömsöd Kupa gyermekügyességi lovasverseny
Ügyességi és díjugrató versenyszámok.
Helyszín: Dömsöd, futballpálya
A versenyek mindkét napon 9 órakor kezdõdnek
és körülbelül 17 óráig tartanak.
A verseny rendezõje: „ALFONZ”
Dömsödi Lovas Klub Sportegyesület

Vásárnaptár
Április 16. szombat Dunaújváros (Apáczai Csere J. u. 11.)
Míves emberek vására
Április 17. vasárnap Dunaföldvár,
országos állat- és kirakodóvásár
Április 17. vasárnap Kunszentmiklós,
országos állat- és kirakodóvásár
Április 24. vasárnap Dunaújváros, (Papírgyári u. 3.)
országos kirakodóvásár
Április 24. vasárnap Nagykõrös,
György-napi vásár
Május 01. vasárnap Lajosmizse,
országos állat- és kirakodóvásár
Május 08. vasárnap Dunaújváros, (Papírgyári u. 3.)
országos kirakodóvásár
Május 08. vasárnap Dabas,
országos állat- és kirakodóvásár
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Helytáll csapatunk
a megye II. bajnokságban
Dömsöd : Ráckeve 3:0 (0:0)
Az elsõ félidõben a ráckevei csapat magabiztosabban játszott. A 71. percben Bognár
Sándort kiállította a bíró, ennek ellenére a második félidõben meggyõzõ játékkal gyõztük le a szomszédvár csapatát. A Dömsöd góljait Berta, Cziráky és Balogh V. szerezte.
Hernád : Dömsöd 3:4 (3:0)
Hernádon szintén a második félidõ hozta meg csapatunknak a gyõzelmet.
Góllõvõink: Cziráky 3, Balogh V.
Dömsöd : Felsõpakony 4:1 (2:1)
Dömsöd, 100 nézõ
Jétékvezetõ: Péli Ábel (Sinkovicz D., Alberti G.)
Dömsöd: Szilágyi – Turcsán, Czigler, Bognár B., Kardos, – Faragó, Erdõs (Hajlik
87. p.), Palotai, – Cziráky (Kajdácsi a 47. percben), Balogh, Berta (Garai 61. p). Edzõ:
Székely János.
Gólszerzõ: Cziráky, Balogh, Erdõs, Kajdácsi, illetve Wrábel.
Végre kellemes idõben kezdõdött a mérkõzés. Csapatunk egészen jól játszott,
míg az ellenfél jobbszélsõje lendületesen elõretört, Kardossal ütközve a fûre
huppant. A pakonyi szurkolók 11-est reklamáltak. A nézõtérrõl egyértelmûen
nem lehetett eldönteni a helyzetet, azonban a szélsõ erõsen el is akart esni. Szerintem a bíró jól döntött, hogy nem ítélt büntetõt. Változatos mezõnyjáték után
Cziráky talált a kapuba a 15. percben. A vendégek gyors támadásokat vezettek,
és az egyik végén a leshatárról kilépve Wrábel gólkirály egyedül a kapussal
szemben a hálóba helyezett. Itt meg kell jegyezni, hogy még három esetben Szilágyival szemben állt valamelyik vendégjátékos, és mindhárom estben a kapusunk lett a gyõztes. Dicséret érte. A félidõ végéhez közeledve Cziráky került
gólhelyzetbe, azonban az ellenfél hátvédje, Nagy Szabolcs utolsó emberként hátulról felvágta a tizenhatoson belül. A játékvezetõ Nagyot a szabályoknak megfelelõen kiállította. A büntetõt Balogh Viktor az elvetõdõ kapus mellett középerõsen helyezte a kapuba.
A második félidõben próbált támadni a Pakony, azonban a 65. percben Tóth
Rolandot is kiállította a játékvezetõ beszédért. A 83. percben Erdõs, majd a 90.
percben a kilenc év után ismét dömsödi színekben játszó Kajdácsi értékesített
egy-egy helyzetet a fellazuló védelemmel szemben. Élvezetes, jó mérkõzés volt.
Ezért érthetetlen, hogy Székely edzõ miért szólt úgy a játékvezetõnek, hogy elküldte a kispadról.
Dabas II. : Dömsöd 4:1 (2:1)
A papírforma érvényesült. A tabellát vezetõ csapat otthon tartotta a három pontot. A mieink gólját Kelemen Adrián szerezte.
Dömsöd: Sóskút 1:0 (0:0)
Dömsöd, 80 nézõ
Játékvezetõ: Csõsz, (Ónodi, Balogh)
Dömsöd: Szilágyi, – Turcsán, Czigler, Faragó, Kardos, – Erdõs, Kelemen A. (Garai),
Palotai, – Cziráky, (Sass L.), Balogh V., (Kajdácsi), Berta. Edzõ: Székely János.
A Dömsöd kezdte jobban a mérkõzést, de 10 perc után többet birtokolta a labdát a
Sóskút. Küzdelmes, de alacsony színvonalú játék folyt a pályán. A második félidõ hasonlóan indult, mint ahogy befejezõdött az elsõ, azonban Faragó egy hosszú labdával
indította Balogh Viktort, aki a jobb szélrõl úgy adta be a labdát, hogy két védõ sem érte
el, viszont Cziráky Tamás cipõje orra hegyével a jobb alsó sarokba helyezett. Ez igazi
labdarúgásra emlékeztetõ jelenet volt. Ezenkívül még Baloghnak volt egy helyzete, és
Palotai egy 30 m-es szabadrúgással veszélyeztetett. Csak a gól és a gyõzelem, ami
örömmel töltötte el a kevés hazai szurkolót.
A csapat a tabellán jelenleg a nyolcadik helyet foglalja el.
A következõ mérkõzések:
Dömsöd : Pereg
ápr. 16. 16 óra
Gyömrõ : Dömsöd
ápr. 23. 16 óra
Dömsöd : Taksony II.
ápr. 30. 16.30 óra
Gyál : Dömsöd
máj. 7. 16.30 óra
Dömsöd : Dunaharaszti II. máj. 15. 16.30
Varsányi
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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 1
mûszaki mentés volt:
2016-03-06-án a Rákóczi út 23. számhoz, a
régi malomhoz vonultunk, mert az ott lévõ trafó
szikrázott, füstölt. A helyszint kiérkezésünk
után körbezártuk az ELMÛ szakemberei kiérkezéséig. Tûzoltói beavatkozásra nem volt
szükség, a szakemberek kijavították a hibát.
2016-03-10-én éjszaka a Kunszentmiklósi
útra egy családi házban keletkezett tûzhöz kaptunk riasztást. Kiérkezésünkig az ott lakók az
épületet elhagyták és áramtalanították, valamint
egy porral oltóval elkezdték az oltást. Egységünk a végleges oltást elvégezte és az épületet
kiszellõztette. Az ingatlanban egy szárítógép
lett zárlatos, ezért keletkezett a tûz. A helyszínre
érkezõ mentõk kettõ fõt kórházba szállítottak
füstmérgezés gyanúja miatt.
2016-03-11-én ismét a Rákóczi úti malomhoz vonultunk, mert tûzrõl kaptunk bejelentést.
Kiérkezéskor az épület pincéjének egyik helyisége teljes terjedelmében égett. Egy H- és egy
C-sugárral az oltást megkezdtük. A C-sugár, valamint légzõkészülék védelme mellett a pincébe
behatoltunk a további oltás céljából és esetlegesen bent lévõ személy felkutatása miatt. A helyiségben személy nem tartózkodott, csak a haj-

léktalanok által felhalmozott szemét égett. A tûz
nagysága és az oltóvíz biztosítása miatt mind a
kettõ fecskendõnk a helyszínre vonult. Személyi sérülés nem történt.
2016-03-11-én éppenhogy végeztünk a malomnál, vonultuk a Dunavecsei útra tûzesethez.
Itt egy lakos az udvarában összehordott szemetet égetett, amit felszólításunkra megpróbált eloltani, de nem tudott, ezért mi egy H-sugárral és
kéziszerszámokkal beavatkoztunk. Személyi sérülés nem történt.
2016-03-17-én kora este riasztást kaptunk
Kossuth Lajos út 35/a elé, ahol motoros ütközött egy személygépkocsival. Szerencsére személyi sérülés nem volt, csak anyagi kár keletkezett a balesetben.
Lassan vége a fûtési szezonnak, de továbbra
is nagyon figyeljünk azokra a többfunkciós eszközökre, amelyek nem csak fûtésre, hanem vízmelegítésre is alkalmasak, és a szimpla gázüzemû vízmelegítõkre is. Továbbra is legyenek készenlétben, mûködõképes állapotban a szénmonoxid-érzékelõk. Az elmúlt hetekben is történt országosan több mérgezés az enyhe idõjárás ellenére is, de ha nem is fûtünk, a gázzal
mûködõ vízmelegítõk ugyanúgy termelik ezt a
színtelen és szagtalan gyilkos gázt.

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
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban!
Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDI TÛZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma:
51700272-10903818
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

Tûzgyújtással kapcsolatban…
A tavasz megérkeztével elkezdõdnek a kerti
munkák. Ilyenkor sokan a kerti zöldhulladékot
meggyújtják, elégetik. Ezzel kapcsolatban szeretnék felvilágosítást adni minden kedves dömsödi lakosnak az ide vonatkozó jogszabályokról.
Legelsõ és legfontosabb, hogy kommunális
hulladékot vagy más az egészségre vagy a környezetre veszélyes és káros anyagot égetni
SZIGORÚAN TILOS!
Az avar vagy kerti hulladék égetésének is
szabályai vannak, illetve idõhöz kötött. Errõl
teljes kõrû tájékoztatást lejjebb lehet olvasni az
új OTSZ szabályozásából, valamint Dömsöd
Nagyközség önkormányzati rendeletébõl. Ha a
megadott idõpontokon kívül éget valaki és ez
bejelentésre kerül ahová a tûzoltók vagy a katasztrófavédelem hatósági osztálya kivonul, akkor valószínûleg õk hatósági eljárást fognak
kezdeményezni.
Ha megyei (nálunk Pest megye) vagy országos tûzgyújtási tilalom lép életbe, akkor az a helyi rendeletet is a tilalom visszavonásáig hatályon kívül helyezi, és az országos tiltás lép életbe. Ez a csapadékmentes idõjárás, illetve az
aszályos idõszak miatt kerülhet elrendelésre.

Ha már tüzet gyújtunk a megengedett idõszakban, akkor azt tegyük felelõsséggel! Figyeljünk arra, hogy a tûz ne terjedhessen tovább, és eloltásához mindig legyen elõkészítve a szükséges mennyiségû víz és kéziszerszám, illetve soha ne hagyjuk ott egy pillanatra se az égõ hulladékot. Inkább kisebb
kupacot rakjunk és gyújtsunk meg, illetve arra is figyeljünk, hogy megfelelõ legyen az
égés és száraz legyen az, amit el szeretnénk
égetni, mert a nagy kupac nagy lángokkal éghet, ami veszélyes lehet a „tüzelõ” személyre
vagy a környezetére, és ha vizes amit égetnek, akkor csak füstölni fog.
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 állomá-

nya, 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.
Ha baj van, azonnal kérjünk segítséget, ne
próbálja meg senki csak egyedül eloltani a tüzet, mert sérülés lehet belõle, vagy a késlekedés nagyobb károkat is okozhat. Segítséget a
105-ös és a 112-es segélykérõ számokon,
vagy a 06-20-383-5407 mobilszámon Tárkányi Bélától, a Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokától lehet kérni ilyen esetben.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének
13/2011. (VI. 20.), 19/2011. (XII. 1.), 22/2011.
(XII. 19.), 1/2012. (I. 23.) és 10/2012. (V. 17.)
önkormányzati rendeleteivel módosított
5/2011. (II. 17.)
RENDELETE
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).
(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.
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Tisztelt Adófizetõ!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a 2015. évi adójuk 1%-ából az Önök felajánlásainak segítségével a Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlájára a mûködési költségeink fedezéséhez és szakfelszerelések vásárlásához hozzájárultak.
Dömsöd Nagyközség Önkéntes Tûzoltó Egyesülete ismét kéri a tisztelt adófizetõket,
hogy a 2015. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával járuljanak hozzá egyesületünk 2016. évi eredményes mûködéséhez, fejlõdéséhez is.
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntes munkánkat!
Egyesületünk „vonulós” tagjai a nap huszonnégy órájában készen állnak arra, hogy tûzesetek,
elemi károk, balesetek bekövetkezése esetén a lehetõ legrövidebb idõn belül a rászorulók segítségére siessenek.
Az Ön által felajánlott SZJA 1%-ából befolyt támogatást egyesületünk a lakosság és a nagyközség tûz- és mûszaki mentésének biztosítására kívánja fordítani. A befolyt összegbõl a hiányzó, elhasználódott, sérült szakfelszereléseinket kívánjuk javítani, és új felszerelések beszerzésével korszerûsíteni eszközeinket.
Adjon esélyt önmagának és családjának!
Adója 1%-ának felajánlása nem kerül Önnek egy fillérjébe sem, de ezzel hozzájárulhat családja, értékei, a saját és a közösség biztonságának javításához.
Ha Ön úgy dönt, hogy
adója 1%-át egyesületünknek ajánlja fel,
akkor kérjük, használja ezeket az adatokat:
A kedvezményezett
adószáma:
18688320-1-13
A kedvezményezett
neve:
DÖMSÖDI TÛZOLTÓ EGYESÜLET
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

Kútfúrás 110-es csatornacsõvel – garanciával.

06-30-964-0485
Önállóan dolgozni tudó asztalost keresünk
(épület-, bútorasztalost) dunaharaszti munkahelyre (Ipari Park).
Tel.: +36-20-9355-793, +36-20-9676-560

Segédmunkásokat keresünk asztalosmûhelybe (Dunaharaszti, Ipari Park).
Tel.: +36-20-9355-793, +36-20-9676-560

Eladó Dömsöd községben 085/54 hrsz-on 8.646 m2 terület szántó
és a 0190/26 hrsz-on 6858 m2, 0198/7 hrsz-on 13082 m2
össz.: 30 aranykorona erdõ.
Érdeklõdni lehet: 06-30-658-2383 telefonon.
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Szépség-egészség rovat
a Marylin Salontól
Elsõsorban szeretnék bemutatkozni, Matula
Bettina vagyok, a Marylin Szalon fodrásza!
Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom
Önöknek, Nektek azokat az anyagokat, termékeket, termékcsaládokat, amikkel dolgozom!
Legelõszõr a megritkuló és elvékonyodó hajra szeretnék bemutatni egy termékcsaládot,
melynek a neve: NIOXIN.
NIOXIN:
Fejbõrünk is ápolást és törõdést igényel, pontosan ugyanúgy, mint testünk többi bõrfelülete.
A fejbõrünket is szükséges megtisztítanunk az
elhalt hámsejttõl, hogy erõs táptalaja legyen az
egészséges hajnak, hiszen egészséges haj csak
egészséges fejbõrön keresztül növekedhet!
A NIOXIN ápoló termékei optimális fejbõr
környezetet biztosítanak, megteremtve így a
hajszálak növekedéséhez szükséges alapokat. A
hajritkulásról alkotott teljes körû szemlélete új
megközelítéssel, azaz személyre szabottan orvosolja a problémát.
Nézzük meg, milyen jelei és okai lehetnek
példákkal a ritkuló, elvékonyodó, töredezett hajnak.
JELEI:
• Bõr állapota: akné, bõrpír, zsíros bõr
• Fejbõr állapota: szeboreás fejbõr
• Aggodalomra okot adó területek: homloknál visszahúzódó hajvonal, ritkuló fejtetõ
• Megnövekedett mértékû napi hajhullás: ha a
napi átlagos 100 db hajszálnál több hullik ki
• Túlzott töredezés: kemikáliák és a túlzott
hõhatás következtében a haj elveszíti a nedvességtartalmát
• Túlzott testszõrnövekedés férfiaknál: erõteljesebb testszõrzet magasabb kockázatot jelenthet a hajhullásra
• Túlzott arcszõrnövekedés nõknél: hirtelen
megjelenõ arc- vagy testszõrzet nõknél gyakran a hormonegyensúly felborulását jelzi
OKAI:
• Genetika: öröklõdött
• Stressz: munkahelyváltás, gyereknevelés, iskolai vagy egyéb elkötelezettségek
• Étrend: alacsony kalóriatartalmú étrend,
szükséges tápanyagok elhagyása a szervezetbõl, mely szükséges lenne a haj és a fejbõr egészségéhez
• Egészségi állapot: nagy változás az életben,
terhesség, gyermekszülés, menopauza, rendellenes pajzsmirigymûködés
• Gyógyszerek: egyes gyógyszerek hozzájárulhatnak a haj növekedéséhez vagy elvesztéséhez, érdemes konzultálni az aktuális orvossal
• Környezeti hatások: napsütés, éghajlat, környezeti szennyezés, klórosvíz, ásványi
anyagok, fémek…

Te j t e s t v é r e k
– festõk, grafikusok,
szobrászok –
Kármentõ András festõ

A NIOXIN ápoló termékeinek 5 hatása
van a vastagabb, dúsabbnak látszó hajért:
1. Jelentõsen csökken az elvékonyodó, sérült
hajvégek töredezettsége
2. Sûrûbbnek látszó haj
3. Erõsebb hajszerkezet
4. Károsodásokkal szembeni erõsebb védelem
5. A hajtüszõt eltömítõ faggyútól megtisztult
fejbõr
Így egy egyedi, magas szintû bõrápolási
szemlélet azonnali és hosszú távú eredményeket biztosít.
A 3 lépéses rendszere áll 1.; NIOXIN
TISZTÍTÓ SAMPONBÓL, mely megtisztítja a fejbõrt a zsírsavaktól, a környezeti maradványoktól, és eltávolítja a hajtüszõket eltömítõ faggyút. A 2.; NIOXIN FEJBÕR
REVITALIZÁLÓ BALZSAM, amely könynyed kondicionáló balzsam, megnöveli a haj
ellenálló-képességét és kontrollálja a nedvességtartó egyensúlyát, megóvja a haj sûrûségét és csökkenti a töredezettség okozta hajhullást. A 3.; NIOXIN FEJBÕR KEZELÉS,
ami antioxidánsokat és növényi eredetû
anyagokat tartalmaz, ezekkel segít úrrá lenni
a fejbõr problémákon, növeli a hajszálak átmérõjét, és észrevehetõen nagyobb lesz a
hajszálakkal benõtt terület.
Ebbõl a 3 lépéses rendszerbõl 6 különbözõ
rendszer van, amelyet személyre szabottan
választunk ki a vendég hajának megvizsgálása és a konzultáció során.
A következõ alkalommal bemutatom
Önöknek / Nektek a NIOXIN 3D formázó
termékeket, melyek biztosítják a teljes védelmet hajformázás közben, kifejezetten ritkuló
és elvékonyodó, töredezett hajhoz.
Köszönöm, hogy végigolvasta és érdeklõdést mutatott a cikk iránt!
Bármilyen kérdése van, forduljon hozzám
bizalommal a Marylin Szalonban vagy telefonon a 06/20/562-3483-as számon.

Mözsi-Szabó István „Tejtestvérek” c.
festményének szereplõi közül az utolsó
elõtti, még be nem mutatott alkotó Kármentõ András. Bácsborsodon született
1930-ban, elhunyt 2009-ben Budapesten.
Tizenhét évesen Rudnay szabadiskolájában bontogatta szárnyait (1947–49-ig).
Ezt követõen 1957-ig Budapesten tanult a
Képzõmûvészeti Fõiskolán, ahol Barcsay
Jenõ, Bencze László és Bernáth Aurél voltak tanárai.
Ezek azok a tanuló évek, mi alatt a fiatal
képzõmûvészek (tejtestvérek) Rudnay
szabadiskolájában és a Képzõmûvészetin
összekovácsolódtak, együtt gondolkodtak,
barátságot kötöttek. Az így kialakult gondolkodásuk és saját személyiségük határozta meg mûvészi látásmódjukat.
Ennek eredményeként Kármentõ András témáit építõ és igen kifejezõ módon

Köszönettel:
Matula Bettina

Szélsõ sárga ház, 1985
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közelítette meg. Képeit egyéni látásmódja
okán folyamatosan kizsûrizték, sokáig
nem is volt önálló kiállítása.
Készített vizsgafilmekhez fõcímgrafikákat, így ismerkedett meg feleségével,
Singer Évával.
1968-ban vásárolta meg Márffy Ödön
villájának egy részét, ahol saját mûtermet
alakított ki.
Munkáit a tiszakécskei mûvésztelep
gyûjteménye õrzi.
Összeállította:

Vass Ilona

Meghívó

Ujvári Lajos
emlékkiállításra, mely megtekinthetõ

2016. április 09–30-ig
Szekszárdon a Bakta Galériában,
az intézmény nyitvatartási idejében.
Cím: Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd, Szent István tér 10.

PETÕFI
E M L ÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Saját árnyékukat átlépve,
önmagukat gyõzték le…
MÉLYEK A GYÖKEREK
Amint köztudott, középkori irodalmunk
megjelenési formája a kódex. A kódex kézzel írott könyv. Az Árpád-korban még az értékes állatbõrbõl készült pergamenre írták,
ami növelte a könyv értékét. Késõbb a pergament az olcsóbb papír váltotta fel – 1310-ben
már papírból készült oklevélrõl tudunk.
A könyv igen nagy értéket képviselt. Betûinek a hártyára rajzolása aprólékos, türelmes munkát kívánt, nemkülönben a színes
ábrázoló kezdõbetûket, az ún. iniciálékat,
amelyeket külön mûvész, a miniátor rajzolta, festette.
Az irodalmi mû szövege akkor még nem
volt állandó. A kódexmásoló, ha jónak látta,
változtatott a szövegen, javított, beiktatott,
rövidített. Nincs is két egyforma szövegû kódex. A mû szerzõje többnyire háttérbe szorult, megõrizve anonimitását. Ennek volt egy
fontos oka, mégpedig az, hogy a másoló barát még annyira elõtérben volt, hogy elhomályosította szerzõi alakját. Az érték az elõtte
fekvõ könyv volt, és azt a másoló hozta létre,
méltó tehát, hogy az õ emlékét õrizze. A másolók tudatában is voltak ennek.
Mai gondolkodásmódunkkal elképzelhetetlenül más világba lépünk be, ha magunk
elé akarjuk idézni a lelket, amely a kódexet
alkotta, és a rendház hideg, rideg, mégis otthonos falai közt együtt ülõ szerzeteseket.
Mert néha azért ültek is. Nehéz, szemrontó
munkájukat azonban a „stuba scriptoria” (kolostori másoló szoba) fûtetlen, rosszul világított helyiségében végezték állva, egy magas
írópultra görnyedve a másolandó írás fölött.
Többségük ötletesen oldotta meg a „helyi világítást”, mely meghonosodott a többi kolostorban is. Jobb kezükben az íróeszköz, bal kezük mutatóujjára pedig egy gyertyát rögzítettek a lecsöppenõ viasszal. Igyekezniük kellett
a munkával, mert hamar kimerült a „fényforrás”, innen ered a mondás: „körmére égett a
dolog”. Ezután a kis kitérõ után vissza a barátokhoz. A másoló az olvasó számára sokkal
közvetlenebb valóság volt, mint a szerzõ,
amint azt az elõbbiekben már említettem.
Idõnként szubjektív megjegyzéseit is odaveti
a könyv margójára, hiszen ember volt õ is,
nem robot. Néha magában a szövegben is feltûnik egy-egy ilyen megható, esendõséget kinyilvánító mondat: „IGEN FAY FEYEM”.
„IGEN BETEG VALÉK”. „YAY, HOGY
FARADEK BOR YTLAN”. „ENNEK 10
ALDOMASA VOLNA 20 HELEN.” – Adják tudtunkra a kódex másolói.

Ez a szerény elbújás a gyönyörûen rajzolt
sorok között részben a középkor aszketikus
szellemébõl következik. Az áhítatos szerzõ,
de másolója is, nem világi hírnevet keresett,
hanem Isten nagyobb dicsõségét és felebarátainak a lelki javát.
Szabó Magdának „A meráni fiú” c. színdarabjával kapcsolatban nagy örömmel figyeltem fel egy nyilatkozatára, mely így
szólt: „Néha elõfordul, hogy valami munkámat ajánlom valakinek, ajánlottam már holtnak is. Bármennyire szeretem és tisztelem a
„meráni fiút” (IV. Béla), darabomat mégse
neki ajánlom, hanem annak a tárgyilagos
szerzetesnek, aki olyan elismerésre méltó
higgadtsággal azt volt szíves feljegyezni a
krónikájába 1241. szept. 12-i kelettel: „A Úr
fenn jelzett esztendejében a tatárok pusztítása révén Magyarország megszûnt létezni.”
Lehetett volna így is. Eléggé kétségesnek
tûnt az ország újjáépítése, amikor IV. Béla
totális letargiában, parasztgúnyában titkon,
szekérderékban meg lovon kimenekült a porig égett, imádott országból, hallgatva lova
patájának cuppanását a vértõl átázott, iszamós földön. Mondom, lehetett volna így is.
Ám hogy nem ez a verzió tetszett az Úristennek, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy
megvagyunk, élünk, még majd’ 800 évvel a
szerzetes apatikus bejegyzése után is. A kódexek pedig íródtak tovább, mert az õrzi a
múltunkat, akármilyen is volt az. Akinek
ugyanis nincs múltja, annak jövõje se lehet.
Nekünk ilyen tekintetben nem lehet panaszunk. Csak óvni kell, vigyázni rá.
Említettük: a másoló barátok neve nem
maradt fenn, de két apácáé igen. Sövényházi
Mártáé és Ráskai Leáé. Igaz, az események
után vagy 200 évvel, de mégiscsak az õ áldozatos munkája enged bepillantást Szent Margit életébe, aki a Nyulak szigetén adta testétlelkét a minket megtartó Istennek. Bele is
halt az önkéntes aszkézisbe 29 évesen,
ugyanott, a róla elnevezett Margit-szigeten.
Hosszú évszázadok embertelen, gerincroppantó terheinek elviselését rögzítették a
másoló barátok, és az elképzelhetetlen áldozatos odaadás fenntartott bennõnket olyan
idõkben, amikor a puszta életben maradás is
igen-igen ambiciózus elképzelés volt. De
lám, él a nemzet, áll az ország.
Isten pedig elismerõen mosolyog, és egy
kissé megbiccenti a fejét: „Na, ugye?”
Dömsöd, 2015. okt. 21.
Szoóné Bodrogi Emõke

18

XXVI. évfolyam 4. szám

Vitéz Joó Sándor
96 éves korában elhunyt településünk díszpolgára, Vitéz Joó Sándor.
Közvetlensége, nyitottsága, az emberekhez s a településhez fûzõdõ kapcsolata mindig különleges, bensõséges volt.
1919. november 30-án született Dömsödön. Az elemi iskolát itt végezte, a középiskolát pedig Kunszentmiklóson a Baksay Sándor Reálgimnáziumban. 1938-ban érettségizett. Az öreg alma materben kapott útravaló
meghatározó volt az õ életében. A háborúból, a fogságból hazatérve dolgozott a községházán, majd hosszú évekig a vendéglátásban, végül
nyugdíjba vonulásáig gondnokként tevékenykedett. Aktív nyugdíjas
éveiben különös figyelmet fordított kapcsolataira. Gyakran ellátogatott
az öreg alma materbe, részt vett a község ünnepi rendezvényein, és az istentiszteletekrõl sem maradt el soha. A Dömsödi Hírnök hasábjain folyamatosan közlésre kerültek írásai. A katonaságban s a fogságban eltöltött
évek emlékeit osztotta meg az olvasókkal. Választékosan fejezte ki magát, nemcsak írásban, hanem szóban is. 2008-ban kiadott négykötetes
önéletírásának ajánlójában Vitéz Hunyadi László fõkapitány így ír:

„A trilógiából áradó tiszta hit, hazaszeretet
és remény együtt maga a Joó-ság. Ami magával ragadja az olvasót az az, hogy vitéz
Joó Sándor ellenállhatatlan Õsi mesélõ!”
Második világháborús kitüntetései alapján 2006-ban vitézzé avatták. (Ebbõl az alkalomból készítettem vele rövid interjút,
mely a Dömsödi Hírnök 2007. márciusi
számában jelent meg.)
Három esztendõvel késõbb Dömsöd
nagyközség képviselõ-testülete díszpolgári címet adományozott Sándor bácsinak. A
méltatás (D.H. 2009/5. sz.) egy gondolatát
idézem:
„Vitéz Joó Sándor magy. kir. fõhadnagy
úr azok közül való, akiknek mindennél fontosabb volt a rábízott feladatok maradéktalan elvégzése, embertársai
gyámolítása. Kitartó hûségénél talán csak a szerénysége erõsebb.”
Így õrizzük meg emlékét, tisztelettel.
Vass Ilona

EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI
Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

1% esély
Kedves Olvasóink!
Az önök 2015. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek,
egyesületek s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak
dömsödi szervezeteket!
– Dömsödért Alapítvány
adószám: 18668456-1-13

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise:

Plébános:

Csütörtök 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra
Nemeskürti Ferenc

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

– Dömsödi Polgárõrség
adószám: 19177847-1-13
– Dömsödi Tûzoltó Egyesület
adószám: 18688320-1-13
– Suli Persely Alapítvány
adószám: 18679212-1-13
– Pro Musica Alapítvány
adószám: 18681189-1-13
– Dömsödért Alapítvány, megjegyzés rovatban: Céltámogatás DUSE részére
adószám: 18668456-1-13
11742070-20009991

– Dömsödi Horgász Egyesület
adószám: 19833293-1-13
– „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület
adószám: 18670062-1-13
– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi
rendelés

Születtek:
Kolompár Gusztáv – Lakatos Dóra
MÉRI MELINDA
Balogh László Levente – Ács Klára
KINCSÕ JOHANNA
Burján András – Ambruska Mónika Erika
EMMA
Sági Tibor – Füki Beatrix
HANNA BEATRIX
Molnár József – Veres Gyöngyi
MENDEL JÓZSEF

Házasságot kötöttek:
Somogyvári Roland – Plank Anita

Elhunytak:
Bak Gáborné Kamrás Borbála Jolán
Kovács Sándor
Várkonyi Gábor
Csikhelyiné Mészáros Magdolna
Joó Sándor
Fülöp Imre

87 éves
75 éves
94 éves
42 éves
96 éves
74 éves

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár
nyitva tartása
Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16,
Csüt.: 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.

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

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

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: április 25.
A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket
nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!
Várható megjelenés: május eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Csonka Nóra,
Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit,
Harsányi Zoltán, Korona Sándor,
Kovács László, Köntös Ágnes,
Madarász Mária, Matula Bettina,
Mészáros Pálné, Nemoda-Stiasny Márta,
Orbánné Kiss Judit, Patonai Istvánné,
Pongrácz József, Richter Gyuláné, Siket Péter,
Szoóné Bodrogi Emõke, Szücsné Ágh Anikó,
Tóth István, Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.
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

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Fogorvosi rendelés április 30-ig
Dr. Pap Zsuzsanna
hétfõ: 10-17-ig, szerda: 9–16-ig,
csütörtök: 10-17-ig.
Tel.: 06-24-434-998
Kérjük kedves betegeink megértõ türelmét!

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

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:

06-20-383-5407

Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30

Háziorvosi ügyelet

Szombaton: 7.30 – 12.00

(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

Tel.: 06-24-519-720

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Dezsõ Lajos AMI társastáncosai az MLTSZ kvalifikációs bajnokságon
(részletek a májusi lapszámban)

