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A K T U Á L I S
A februári írásom egyetlen témára fókuszál, mégpedig az ivóvizünkkel kapcsolatos áldatlan állapotra! 2014 októberétõl valami módon folyamatosan kifogásolható
volt az ivóvizünk. Ekkorra datálható az elsõ coli fertõzés, amely maga után vonta a
megyei fõorvos által elrendelt azonnali
klórozást. Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal a megelõzõ fertõtlenítés továbbra is folyik.
A legfrissebb mintavételek szerint –
igaz, hogy kismértékben, de – egyes mérési
pontokon ismét elõfordulnak a vizünkben
oda nem illõ anyagrészecskék. Ez nem jelenti azt, hogy bármiféle fertõzésveszélynek lennénk kitéve, de megelõzés céljából
újból nagyobb mennyiségû klórt kell a
szolgáltatónak a vízbe juttatnia. Hangsúlyoznom kell, hogy a víz egészségügyi
szempontból teljesen alkalmas ivásra, fõzésre, fürdésre, csak az élvezeti értéke enyhén szólva is kifogásolható!

Hogyan is kerülhet a vizünkbe olyan bacilus, amely nem oda való? Nos, szakértõk
szerint nagy esélye van annak, hogy vannak olyan lakótársaink, akik spórolás gyanánt a saját fúrt kútjuk vizét összekötik a
vezetékes, egészséges ivóvízzel, így könynyen lehet a dolog vége fertõzés. A
DAKÖV Kft. munkatársai az egész településünket házról-házra végigjárják, és kemény büntetés mellett megszüntetik az illegális bekötéseket. Ezután sem fog az
ÁNTSZ eltekinteni a víz megelõzõ fertõtlenítésétõl, éppen ezért keresett a Képviselõ-testület olyan megoldást, amely szerint a
víz fertõtlenítve lesz, de mégsem veszíti el
az élvezeti értékét, tehát nem lesz kellemetlen íze és szaga sem. TwinOxidnak hívják
ezt a vegyületet, amely ilyen pozitív eredményt hoz! Egyetlenegy probléma van ezzel a „csodaszerrel”, mégpedig az, hogy
mintegy tízszeres ára van a klórhoz képest.
Közel hatmillió forintot jelentene ez évente
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a költségvetésünkbõl. Nem jelentene nagy
áremelést, ha a fogyasztók fizetnék meg az
árát, hiszen köbméterenként nem érné el a
húsz forintot, de a rezsicsökkentés miatt
semennyit sem lehet emelni. A szolgáltató
DAKÖV Kft.-t nem lehet kötelezni a drágább megoldásra, ezért döntött úgy a Képviselõ-testület, hogy megfinanszírozzuk az
elsõ három hónapot, és majd a tapasztalatok birtokában határozunk a továbbiakról!
Felhívom az olvasók figyelmét, hogy a
fertõtlenítés megindításakor az elsõ két
hétben elõfordulhatnak olyan idõszakok,
amikor zavaros lesz a víz. Ismét hangsúlyozom, hogy ilyen csak az elsõ két hétben
fordulhat elõ! Most már csak erre az idõszakra kérem a türelmüket!
A Falugyûlésrõl majd a márciusi számban fogok írni, reményeim szerint az ott
felvetõdött problémák megoldásáról is!
Ismét kérem Önöket, hogy adójuk egy
százalékát rendeljék a Dömsödért Alapítványnak. Adószámuk: 18668456-1-13.
Bencze István
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2018 falugyûlés
Január utolsó napján Dömsöd lakosait a falu
vezetése falugyûlésre hívta össze. A megjelenteket köszöntötte Pánczél Károly országgyûlési
képviselõ, majd Dömsöd térségét érintõ közbiztonságról számolt be dr. Tóth Károly alezredes
úr. A lakosok részérõl elhangzó észrevételek,
kérdések a Duna-parti gyorshajtókra, illetve a
Duna vizén száguldozó kisebb hajókra, motorcsónakokra vonatkoztak.
Hulladékszállítással kapcsolatosan Locskai
István a Vertikál Zrt. képviseletében tartott tájékoztatót. Ismertette a jelenlegi szelektív gyûjtés
rendszerét, hangsúlyozta, hogy évi két alkalommal díjmentesen igényelhetõ lomtalanítás,
melyre más településekhez képest Dömsödön
kevés az igény. A jövõben pedig tervezik településünkön egy komposztáló telep megvalósítását is. Ügyfélszolgálat mûködik a mûvelõdési
házban. Ügyfélszolgálat ideje péntekenként 1318 óráig.
A jelenlévõk részérõl szintén elhangoztak
észrevételek, melyek a szelektív hulladék, illetve a Duna-parti szûk utcácskákból való hulladék elszállítására vonatkoztak.
A vízellátással és csatorna-szolgáltatással
kapcsolatosan Bodonyi Kovács Tamás, a Daköv
Kft. üzemmérnöke, valamint Bencze István
polgármester úr próbálták vázolni a szolgáltatások helyzetét. Pillanatnyilag a legnagyobb fejtörést az okozza, hogy a vezetékes vízellátás
vízminõsége nem megfelelõ, és ezt miként lehetséges orvosolni. Az elmúlt idõszakban az ellenõrzések során több alkalommal is coli bacilust találtak ivóvizünkben. Ennek elsõdleges
okozója, hogy nagyon sok az idegen rákötés, és
innen fertõzõdik a vezetékes víz.
Ezért ivóvizünk klórral való fertõtlenítése elengedhetetlen. Ez hatásos módszer, ám a dömsödi víz erõsen jódos, ezért a klóros fertõtlenítés
olyan hatással van a vízre, amitõl büdös, ill.
enyhén kesernyés íze van, ám biztonsággal fogyasztható. Polgármester úr szívügyének tekinti
ezt a problémát, így alaposan utánajárt annak,
miként lehetne ezt orvosolni. Javaslata szerint a
megoldást, a klór kiváltása jelentené egy
twinoxide nevû fertõtlenítõvel. (A twinoxide kimondottan ivóvízkezelésre ajánlott, környezetés egészségbarát, hatékony megoldás biofilm,
legionella, pseudomonas, szín, íz és szag problémák ellen.) Egyetlen akadály nehezíti a
twinoxide alkalmazását, mégpedig az ára. Az
önkormányzat és a képviselõ-testület közösen
keresik a forrást. A képviselõ-testület a falugyûlést követõ testületi ülésen döntést hozott a
twinoxide nevû ivóvízkezelés próbájára. Reméljük, hogy a jövõben Dömsöd ivóvize ismét
élvezhetõ lesz!
A hozzászólások száma talán ennél a témánál
volt a legtöbb.
A beszámolókat követõen dr. Bencze Zoltán
jegyzõ prezentálta a 2017-2018-as fejlesztése-

ket, Bencze István polgármester úr pedig szinte
hónapról hónapra ismertette a már megvalósított, a jelenleg folyó és a jövõben tervezett beruházásokat.
Végül a jelenlévõk hozzászólásai, kérdései
hangoztak el. Szóba került a mentõhelikopter
leszállására való alkalmas területek elhelyezkedése, a külterületi utak fejlesztése, a közvetlen
Duna-parti utak önkormányzati tulajdonba vétele, helyi pénz bevezetésének, illetve zebrák létesítésének lehetõsége.
Falugyûlés jövõre újra, ugyanitt! Ugyanígy
évrõl évre a nyári hónapokban külön közmeghallgatást tart az önkormányzat az üdülõövezetben lévõ ingatlan-tulajdonosok számára.
Ezekre az alkalmakra minden érdeklõdõt hív
és vár Dömsöd Nagyközség Önkormányzata.
Vass Ilona

Ügyfélfogadás az
OMK-ban:

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
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MUZS JÁNOS
képviselõ úr,
a Gazdasági és Mûszaki Fejlesztési
Bizottság elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Hulladékszállítással kapcsolatosan:
péntekenként 13-18 óráig.
ELMÛ részérõl: keddenként 14-18 óráig
péntekenként 8-12 óráig.

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a
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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.

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
minden héten
hétfõtõl péntekig
délután 15.00-tõl 16.00 óráig
tart fogadóórát.
Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap

Idõ

Hétfõ

8.00–12.00,
13.00–17.30

Kedd

Nincs

Szerda

8.00–12.00,
13.00–16.00

Csütörtök

Nincs

Péntek

8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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A jövõnek építünk
Beszélgetés Bencze István polgármester úrral
Egyre szembetûnõbbek az elõkészületek az épülõ új híd beruházásának
helyszínén, nevezetesen a (helyi szóhasználatban ismert) kis-dunai hídra
kell gondolnunk. A fák kivágása, a terep elõkészítése már az õsszel megkezdõdött, azonban a háttérben a hivatali engedélyek még várattak magukra. Mostanra azonban minden akadály elhárult, aminek egyik kézzelfogható jele például az ideiglenes gyalogátkelõ is.
A beruházás, valamint a megvalósítás részleteirõl kérdeztem Bencze
István polgármester urat:
– Az Ön által vezetett Aktuális c. rovatban már korábban olvashattuk, hogy a Mezõgazdasági és Földmûvelésügyi Minisztérium támogatásával valósulhat meg a híd építése. Mekkora összegrõl van szó?
– A támogatás mértéke 100 millió forint. Miután a terveket elkészíttettük, a költségek 106,5 millió forintra jöttek ki. A fennmaradó 6,5 millió
forintot az Önkormányzat saját forrásából egészíti ki. Ez az önrész.
– Ténylegesen mikor kezdõdött a projekt?
– 2016-ban közösen írtuk alá Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter úrral a támogatási szerzõdést. Elsõ lépés volt a híd elkészítésének terve, ami nem is olyan egyszerû, hiszen hamar rá kellett döbbennünk, hogy
ez egy igen speciális dolog. Hidat tervezni nem tud minden mérnök, és hidat építeni sem tud minden építõ cég. Ez egy igen szûk területe az építõiparnak, mind a tervezõk, mind pedig a kivitelezõk tekintetében.
– Milyen szempontokat kellett figyelembe venni a híd tervezésekor?
– Kevésbé látványos, de lényeges a szigetre vezetõ víz-, gáz- és
szennyvízvezeték megtervezése, azok engedélyeztetése. Nagyon sok
munka volt vele, hiszen az engedélyeket is engedélyeztetni kellett. Végtelenül lelassította az elõrehaladást, hogy volt jó néhány olyan szerv, akiknek szintén rá kellett bólintani a híd építésére, még akkor is, ha semmi közük nem volt hozzá. Tovább lassította az elõrehaladást az is, hogy az engedélykérelmek elbírálásánál betartották a hivatalos utat, ami bizony 60
napos csúszást jelentett.
A tervezésnél fontos tényezõ volt még, hogy az új híd alatt csónakkal is
át lehessen majd menni.
– Hogyan választottak kivitelezõt?
– Közbeszerzési eljárás során egy olyan bizottság választotta ki a kivitelezõt, amelyben többen vettek részt, úgy mint a Jegyzõ Úr, a mûszakosok, tervezõk és természetesen az a jogász cég, akik az egész közbeszerzést lebonyolították. Volt egy szempontrendszer, amit a bizottság figyelembe vett és pontozott, melyek közül a legfontosabb volt a megvalósítás
ára, a garanciavállalás és a körülmények biztosítása.
– A szigeten lakókat hogyan érinti ez az építkezés?
– Közlekedés tekintetében, a gyalogos és kerékpáros átkelés biztosítására építettünk egy ideiglenes átkelõt, az autósoknak viszont néhány perces kerülõt kell tenniük az átvágás felé a Dabi szigeti úton és a Gesztenye
soron. Az ingatlan-tulajdonosokat térképpel ellátott információs szórólapokon január 23-án kiértesítettük.
– Aggódva figyeljük a Kis-Duna vízminõségének romlását. Szinte
szemmel látható és érezhetõ az eliszaposodás folyamata. Javít-e ezen
valamit egy új híd megépítése?
– Mindenképpen igen, javulni fog a víz minõsége! A jelenlegi töltések
lelassítják a víz folyását, hiszen a Petõfi utcát és a szigeti részt összekötõ
építmény nem híd, hanem egy töltés, valamint a Kukacosnál is ugyancsak
egy töltésen lehet átjárni a vízen. A szakemberek szerint 10-20 évnek kell
eltelni ahhoz, hogy egy öntisztuló folyamat induljon el a híd megépítésével. Várhatóan a hídtól északi és déli irányban is jó minõségû víz fog folyni, amiben a halak is jól érzik majd magukat.
Ezért is mondhatjuk bátran, hogy ezt a hidat a jövõnek építjük!
– Mikorra készül el az új híd?
– A kivitelezõvel kötött szerzõdésben március 31. áll, ezt a dátumot
csak az idõjárás módosíthatja.

Számos elõmunkálaton túl vagyunk, mint pl. a gyalogátkelõ megépítése, a csatornaátemelõ tartályainak 5 m mélyen a földbe helyezése,
a gáz átfúrása (4 m mélyen a meder
alatt). Ezeket ideiglenesen meg kell
oldani. A vezetékek véglegesen ismételten a hídtestben mennek majd,
az elõre gyártott elemekben megvan
a helyük.
– Várható-e más beruházás a
Kis-Dunán?
– Igen. Újabb 2,9 millió forintot
kaptunk arra, hogy az új híd déli lábánál egy lépcsõs lejárat kerüljön kialakításra. A partszegély mellé egy térköves mólót terveztünk olyan hosszan,
hogy oda csónakokat is ki lehessen kötni és horgászatra is alkalmas legyen.
Gyakorlatilag ez már egy másik projekt, amit szintén a Mezõgazdasági
és Fölmûvelésügyi Minisztérium támogat.
– Kérem, néhány mondatban beszéljen a jelenleg folyó energetikai
pályázatról, mely a Dabi óvodát, a gyermekorvosi rendelõt, a Nagyiskolát és a Sportcsarnokot érinti!
– A pályázatot 2016-ban adtuk be, és a munkálatok 2017-ben kezdõdtek meg. A módosított szerzõdés szerint pedig február 28-ig mind a négy
épületet be kell fejezni, március végéig a pénzügyi elszámolásnak is meg
kell történni.
Ez egy óriási beruházás, ami 247 millió forint. Önerõbõl sosem tudtuk
volna ezt a négy épületet felújítani, korszerûsíteni!
– A Hajós-kastély hasznosítására szintén sikeresen pályázott az önkormányzat. Mit jelent ez?
– Több mint 170 millió forintot kaptunk rá. Mindenképpen mérföldkõnek tekintendõ, hiszen a kastély meg lesz mentve, funkciót kap, ugyanakkor legalább 50 évre egy korszerû egészségügyi központunk lesz. Itt kap
helyet a II-es (dr. Wágner Viktor körzete), a III-as (dr. Rókusfalvy Sylvia
körzete), a gyermekorvosi rendelõ, a fogorvosi rendelõ és a védõnõk, valamint egy kommunikációs szoba, ahol elõadásokat is lehet majd tartani.
Itt ragadom meg az alkalmat és mondok köszönetet Pánczél Károly országgyûlési képviselõ úrnak, aki sokat segített, hogy ez egy sikeres pályázat lehessen!
Dömsöd fejlõdése és fejlesztése fontos a mindenkori faluvezetésnek, és
fontos az itt élõk számára is! Ezt támasztja alá az itt felvázolt beruházások sora, melyek megvalósítása mindannyiunk örömét szolgálja majd a jövõben.
A beruházásokról és megvalósításokról az utolsó oldalon találnak egy
fotóösszeállítást a teljesség igénye nélkül.
Vass Ilona

Fotó: Vass
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Mihez kell építési engedély?
Dömsödön egy éve segítem az önkormányzat munkáját mint fõépítész. A helyi lakosok
építéssel kapcsolatos kérdéseire is próbálok választ adni, megoldást keresni.
Az egyik leggyakoribb kérdés, hogy mihez
kell építési engedély? Mi nem engedélyköteles?
Mit enged a helyi építési szabályzat?
Az építéssel kapcsolatos helyi elõírások ez év
január elsejével tovább bõvültek. Dömsöd képviselõ-testülete rendeletet alkotott a településkép védelmérõl, valamint elfogadta Dömsöd
Településképi Arculati Kézikönyvét. – A település honlapján, illetve a polgármesteri hivatalban a kinyomtatott példányok megtekinthetõk.
A Dömsödi Hírnökben az építési engedélyekkel kapcsolatos tudnivalókról, a helyi építési szabályzatról, a településképi rendeletrõl és a
településképi arculati kézikönyvrõl (röviden
TAK) tájékoztatom az olvasókat.
Az elsõ rész címe: Mihez kell építési engedély?
Régebben voltak építési engedély köteles és
építési engedély nélkül végezhetõ építési tevékenységek.
2016. január elsejétõl egy teljesen új rendszerû eljárás lépett életbe a családi házak építésével
kapcsolatosan.
I. EGYSZERÛ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG
A végrehajtásáról a lakóépület építésének
egyszerû bejelentésérõl szóló 155/2016. (VI.
13.) Kormányrendelet rendelkezik.
Egyszerû bejelentés hatálya alá tartozó építési munkák:
– A 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése, a
meglévõ lakóépület 300 négyzetméter összes
hasznos alapterületet meg nem haladó méretûre
bõvítése (mûemlék kivételével), valamint az
elõzõekben ismertetett építési munkákhoz
szükséges tereprendezés, támfalépítés.
– Természetes személy építtetõ esetében a
300 négyzetméter összes hasznos alapterületet
meghaladó új lakóépületet érintõ építési tevékenység, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzik és az így megépült új lakóépület egy
lakásnál többet nem tartalmaz; mûemlék kivételével a meglévõ lakóépület 300 négyzetméter
összes hasznos alapterületet meghaladó bõvítésére irányuló építési tevékenység, ha azt saját
lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzik.
Mint látható, az új családi házak építése vagy
a meglévõk bõvítése tartozik az egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenységek közé.
Mit jelent az egyszerû bejelentés?
Az e-naplót készenlétbe kell helyezni az erre
a célra szolgáló elektronikus felületen. Ehhez az
építtetõnek rendelkezni kell ügyfélkapus azonosítással. Az építendõ lakóház terveit – kormányrendeletben meghatározott tartalmú építési tervek, melyet a tervek készítésére jogosult tervezõkkel kell elkészíttetni – az építésztervezõ fel-

tölti az e-naplóba. A készenlétbe helyezési díjat
(néhány ezer forint) meg kell fizetni. Ezt követõen – ha a rendszer nem jelez hibát, illetve hiányosságot a feltöltésben – a készenlétbe helyezési díj beérkezését követõ 15. naptól megkezdhetõ az építkezés.
További lényeges tudnivalók:
– Amennyiben az építkezés folyamán a terveket módosítani szükséges oly módon, hogy
az bejelentésköteles, akkor a módosított terveket a kivitelezés folyamán fel kell tölteni az enaplóba. Nem a kivitelezés befejezésekor!
– A kivitelezést csak az e-fõnapló megnyitását követõen lehet megkezdeni. A napló akkor
nyílik meg, ha a kivitelezõ adatai és a kivitelezésre kötött szerzõdés, felelõs mûszaki vezetõ
adatai stb. feltöltésre kerülnek az e-fõnaplóba.
A kivitelezõnek a naplóba naponta be kell írni a
napi munkavégzést.
– A kivitelezés során kötelezõ tervezõi mûvezetést igénybe venni minimum 6 alkalommal.
Ezt általában az építésztervezõ látja el, vagy akit
Õ megbíz ezzel a tevékenységgel.
– Az építkezést a bejelentéstõl számított tíz
éven belül be kell fejezni. Amennyiben nem fejezik be tíz éven belül, akkor le kell bontani.
– A befejezés megtörténtérõl a felépítést tanúsító hatósági bizonyítványt az építtetõnek
kell megkérni.
– Az így megépült lakóház rendeltetését nem
lehet megváltoztatni a hatósági bizonyítvány kiállításától számított öt évig. Tehát a megépült lakóházat nem lehet pl. üzletté átminõsíttetni.
II. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG
Az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezik – többek
között – arról, hogy mely építési tevékenységekhez kell építéshatósági engedélyt kérni.
Az egyszerû bejelentéshez kötött – fentebb
ismertetett – építési tevékenységeket, illetve a
kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt építési tevékenységeket kivéve minden építési tevékenységhez kell engedély.
A jogszabály tehát azokat sorolja fel, hogy
mihez nem kell építési engedély.
Általánosságban építési engedélyköteles
minden új építésû épület és meglévõ bõvítése
– alapterületi korlátozás nélkül, kivéve
– a lakóház,
– 20 m2 nettó alapterületig kereskedelmi és
vendéglátó épület,
– 100 m3 térfogatig és 4,5 m gerincmagasságig nem emberi tartózkodásra szolgáló
építmény.
III. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY NÉLKÜL VÉGEZHETÕ TEVÉKENYSÉGEK:
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésû épít-

mény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó
építmény alapozását vagy tartószerkezetét is
érintik. – Például belsõ válaszfalak áthelyezése,
alaprajz átalakítása, új nyílászárók elhelyezése
homlokzaton, födém vagy tetõ szerkezeti cseréje.
2. Meglévõ építmény utólagos hõszigetelése,
homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének
megváltoztatása.
3. Meglévõ építményben új égéstermék-elvezetõ kémény létesítése. – Például épületen belül
új falazott, elõregyártott elemekbõl épült kémény vagy szerelt kémény.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített
vagy szabadon álló) égéstermék-elvezetõ kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t
nem haladja meg.
5. Az épület homlokzatához illesztett elõtetõ,
védõtetõ, ernyõszerkezet építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése,
bõvítése, megváltoztatása. – Arra vonatkozik,
amikor a homlokzati falhoz rögzítik, ha oszloppal kerül letámasztásra, már engedélyköteles.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek
számának változtatása. – Például ha az egyik
szobából üzletet alakítunk ki és a kialakítással
járó építési munkák egyébként nem engedélykötelesek.
7. A 14. pont e) alpontjában és a 29. pontban
foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi,
vendéglátó rendeltetésû épület építése, bõvítése,
amelynek mérete az építési tevékenység után
sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet. –
Ez csak különállóan épült 20 m2 nettó alapterületû kereskedelmi vagy vendéglátó épületre vonatkozik, pl. büfé épület.
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint
bõvítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. – Például
gépkocsitároló, szerszámoskamra, állat ólja.
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése, megváltoztatása.
10. Temetõ területén: sírbolt, urnasírbolt építése, bõvítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2
alapterületet vagy a 3,0 m magasságot, urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
11. Szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt
mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával
együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
13. Park, játszótér, sportpálya megfelelõségi
igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott
szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal
– rendelkezõ mûtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
14. Megfelelõség-igazolással – vagy 2013. július 1. után gyártott szerkezetek esetében teljesít-
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ménynyilatkozattal – rendelkezõ építményszerkezetû és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetõ, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint
elõadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsõsegélyt nyújtó építmény,
c) levegõvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) legfeljebb 50 fõ egyidejû tartózkodására
alkalmas – az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegû építmény
építése.
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház
építése, bõvítése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása. – Nincs méretbeli határ!
16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor
építése, bõvítése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása. – Nincs méretbeli határ!
17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a
60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minõsülõ, föld feletti
vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.
18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdõmedence, kerti tó építése. – Nincs méretbeli határ!
19. A telek természetes terepszintjének építési
tevékenységgel összefüggõ, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékû, végleges jellegû megváltoztatása.
20. Támfal építése, bõvítése, meglévõ felújí-
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tása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése,
megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó
terepszinttõl számított 1,5 m magasságot.
21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcsõ, járda
és lejtõ, háztartási célú kemence, húsfüstölõ,
jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minõsülõ növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.
22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.
23. Napenergia-kollektor, szellõzõ-, klíma-,
riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, árués pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
24. Építménynek minõsülõ, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyûjtõ és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.
25. Telken belüli közmû becsatlakozási és
közmûpótló mûtárgy építése.
26. Telken belüli geodéziai építmény építése.
27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése,
amelynek terepszinttõl mért magassága a 6,0
métert nem haladja meg.
28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követõen elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.
29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában
foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetetõ, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a
terepcsatlakozástól mért legfelsõ pontja az 5,0
m-t nem haladja meg.
30. Közforgalom elõl elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

31. A legfeljebb 2,0 m mélységû és legfeljebb 20 m3 légterû pince építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése,
bõvítése.
32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.
Figyelem! Attól, hogy az építendõ épület
nem építésiengedély-köteles, még a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet elõírásait be kell tartani!
Például: A nem engedélyköteles épületeket és
építményeket is csak építési helyen belül, a
HÉSZ-ben elõírtak szerint lehet elhelyezni. A
beépítés mértékének számításába a nem engedélyköteles épületek alapterületét is be kell számítani. Az építménymagasságra vonatkozó elõírások vonatkoznak a nem engedélyköteles épületekre is.
IV. BONTÁSI ENGEDÉLY
A következõket kivéve nem kell bontási
engedély az épületek elbontásához.
A mûemléket, a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt
érintõ, a zártsorú vagy ikres beépítésû építmény
esetén az építmény alapozását vagy csatlakozó
tartószerkezetét is érintõbontási tevékenység
csak bontási engedély alapján végezhetõ.
A bontás megtörténtérõl hatósági bizonyítvány kiállítását kell kérni az építéshatóságtól,
mely alapján lehet a földhivatali nyilvántartás
törlését kezdeményezni.
A következõ számban a településképi rendeletrõl, a Településképi Arculati Kézikönyvrõl tájékoztatom az újság olvasóit.
Vargáné Ágoston Julianna
fõépítész

V Á L A S Z T Á S I T Á J É KO Z TAT Ó
Tisztelt választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyûlési képviselõk
választását 2018. április 8-ra tûzte ki.
Az alábbiakban általános tájékoztatást adunk a választásokkal
kapcsolatos tudnivalókról.
Választójog
Az Alaptörvény XXIII. cikkében politikai alapjogként határozza meg a választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyûlési képviselõk választásán választó és választható legyen [XXIII.
cikk (1) bekezdés].
Az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése szerint „sarkalatos törvény a választójogot vagy annak
teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti”.
Az országgyûlési képviselõk 2014. évi általános
választása kitûzésétõl a jogalkotó a választójogot
nem köti magyarországi lakóhelyhez, azaz a külföldön élõ választópolgároknak is biztosítja – korlátozott mértékben ugyan – a választójogot.

A választójogot csak az ún. természetes kizáró
okok korlátozzák. Az Alaptörvény XXIII. cikk (6)
bekezdése szerint „nem rendelkezik választójoggal
az, akit bûncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt”. A Ve. 13/A. §-a alapján a bíróságnak a cselekvõképességet korlátozó gondnokság alá
helyezést kimondó, a cselekvõképességet kizáró
gondnokság alá helyezést kimondó, valamint a felülvizsgálati eljárás alapján hozott ítéletében kell
rendelkeznie a választójogból való kizárás kérdésérõl. Mindezek alapján nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem
passzív választójoggal) az,
• aki közügyektõl eltiltás hatálya alatt áll,
• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége – pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy
szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy idõszakonként visszatérõen nagymértékben csökkent, vagy –
pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt
tartósan teljes mértékben hiányzik (Ve. 13/A. § (2)
bekezdés).
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem vá-

lasztható, aki jogerõs ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetõeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll (Vjt. 2. §
(3) bekezdés).
Választói névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igénylése, választási értesítõk
A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi
lakcímmel rendelkezõ választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a HVI-tól, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez
tartozik,
• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
• a központi névjegyzékben szereplõ személyes
adatainak kiadását megtiltja,
• az Európai Unió más tagállamának állampolgára az elõzõ két pontban foglaltakon kívül azt is kérheti, hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.

Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
A fenti névjegyzéki bejegyzések törlését a választópolgár ugyancsak bármikor kérheti a HVI-tõl. (Ha
a polgárt a választójogának elvesztése vagy a magyarországi lakcímének megszûnése miatt törlik a
központi névjegyzékbõl, és késõbb – a választójogának visszanyerésekor vagy lakcím létesítésekor – ismét felvételre kerül, a központi névjegyzék a korábbi
kérelem alapján bejegyzett adatokat nem tartalmazza, ilyen esetben új kérelem benyújtása szükséges.)
A választás kitûzésétõl kezdve a kérelmet a benyújtása napján el kell bírálni. Ha a kérelmet munkanapon 16.00 óra után, vagy nem munkanapon
nyújtották be, akkor a benyújtását követõ munkanapon kell elbírálni.
A választás kitûzését követõen a központi névjegyzék alapján az NVI elkészíti az elektronikus szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkezõ választópolgárok szerepelnek. Már a szavazóköri névjegyzék összeállításától
kezdve, azaz a választás kitûzését követõ naptól szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben azok a kiskorú polgárok is, akik legkésõbb a szavazás napján a
18. életévük betöltésével választójogosulttá válnak.
Egy választópolgár csak egy szavazóköri névjegyzékben szerepelhet. Az elektronikus szavazóköri
névjegyzéket az NVI a szavazás napját követõ 15
nap elteltével megszünteti, a szavazókörben használt
kinyomtatott példányt pedig a HVI a szavazást követõ 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti.
A választás kitûzésérõl, valamint a szavazás napjáról és helyérõl értesítõvel kell tájékoztatni a szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgárokat.
Az értesítõ tartalmazza a választópolgár nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét. Az értesítõ
a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával
kapcsolatos alapvetõ információkat is tartalmazza.
Azoknak a választópolgároknak, akik a szavazás
napját megelõzõ ötvennyolcadik napon (2018. február 9.) a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek,
az NVI küldi meg az értesítõt, úgy, hogy a szavazást
megelõzõ negyvennyolcadik napig (2018. február
19.) megérkezzen a választópolgárhoz. Azt, aki a
szavazás napját megelõzõ ötvennyolcadik napot követõen kerül felvételre a település valamely szavazókörének névjegyzékébe, a felvételekor – ha jelen
van, az értesítõ átadásával, egyébként megküldésével – a HVI tájékoztatja a névjegyzékbe vételérõl.
Az értesítõt fõ szabály szerint az a HVI küldi meg
(vagy adja át) a választópolgárnak, amelynek szavazóköri névjegyzékébe a választópolgár felvételre
kerül. Ez alól három kivétel van.
• Ha a HVI átjelentkezésre irányuló kérelmet bírál el: ebben az esetben az átjelentkezési kérelmet elbíráló HVI küldi meg vagy adja át az értesítõt.
• Ha a választópolgár a központi névjegyzék adatai szerint Braille-írással készült értesítõ megküldését kérte; ebben az esetben az NVI küldi meg számára a speciális értesítõt.
• Ha az SZSZB/HVB megbízott tagját vagy a
jegyzõkönyvvezetõt a lakcíme szerinti HVI egy másik település névjegyzékébe teszi át (6.3.3. d) pont), a
lakcím szerinti HVI küldi meg számára az értesítõt.
Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy
szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapja
meg az értesítõt, vagy azt elveszíti, a HVI-tõl új értesítõt igényelhet.
A szavazóköri névjegyzék továbbvezetésére
részben automatikusan, részben hivatalból vagy kérelmek alapján kerül sor.

XXVIII. évfolyam 2. szám
A Ve. 166. § szerint „minden településen minden
választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget
akadálymentesíteni kell”, továbbá a települési szintû
lakóhellyel rendelkezõk számára kijelölt szavazóhelyiségnek is akadálymentesnek kell lennie. Elõfordulhat, hogy az akadálymentes szavazóhelyiséget
igénylõ, és emiatt a lakcímétõl eltérõ szavazókör
névjegyzékébe áttett választópolgár mozgóurnát
igényel. Ilyenkor – ha a kérelem a szavazást megelõzõ második napon 16.00 óráig beérkezett – a HVI a
választópolgárt visszateszi az eredeti szavazókörébe, és felveszi a mozgóurnát igénylõ választópolgárok jegyzékébe.
A szavazóköri névjegyzék módosítása kérelemre:
a) Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása (ideértve a házi vagy
reintegrációs õrizetben lévõ személyeket is) miatt
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja
le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok
(például munkavégzési kötelezettség teljesítése)
alapján nincs lehetõség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurnát a választópolgár kérheti
• a lakcímére vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévõ bármely címre,
• ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a település területén található bármely címre. A választópolgár –
a szavazást megelõzõ második napon (2018. április
6.) 16 óráig – kérheti, hogy a korábbi kérelmében
megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy azt, hogy a korábban igényelt mozgóurna
helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.
b) Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat,
aki a szavazás napján Magyarország területén, de a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtõl eltérõ
helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti,
hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében. Emellett annak lehetõségét is
biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában
gátolt választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem
otthon, hanem például kórházban, börtönben tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétõl eltérõ szavazókör területén fekszik. Ebben
az esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZBjétõl nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB
csak a szavazókör területén belül viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt
be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri
névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZBjétõl már kérheti, hogy mozgóurnával keresse fel,
bárhol is tartózkodik a településen. A Ve. ugyanakkor a településen belüli átjelentkezést generálisan is
lehetõvé teszi, az nem kötött a mozgóurna iránti kérelemhez. A HVI – a választópolgár szavazást megelõzõ második napon 16 óráig benyújtott kérelme
alapján – a választópolgárt felveszi azon településnek (budapesti kerületnek) a települési szintû lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván (ezzel egyidejûleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébõl).
Az egy szavazókörös településen értelemszerûen
nincs kijelölt szavazókör, ott az egyetlen szavazókör
névjegyzékébe kell felvenni az átjelentkezõ választópolgárt. A választópolgár – a szavazást megelõzõ
második napon (2018. április 6.) 16 óráig – kérheti,

hogy a korábbi kérelmében megjelölt település helyett másik településen szavazhasson, vagy azt,
hogy vegyék vissza a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékbe. Átjelentkezéssel a választópolgár a
lakcíme szerinti országgyûlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
c) A külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy fõkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy
kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a
külképviseleti névjegyzékbe. A HVI – a választópolgár szavazást megelõzõ nyolcadik napon (2018.
március 31.) 16 óráig benyújtott kérelme alapján – a
választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejûleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti
névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzék
kinyomtatott példányán a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok nem jelennek meg,
így biztosítható, hogy egy választópolgár ne szavazhasson a külképviseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is. A választópolgár – a szavazást megelõzõ nyolcadik napon (2018. március 31.) 16 óráig
– módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván
szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbõl, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyûlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
d) SZSZB-tag, jegyzõkönyvvezetõ áttétele
Az SZSZB tagja, valamint a jegyzõkönyvvezetõ
a szavazást megelõzõ 2. napig kérheti, hogy a HVI
tegye át annak a szavazókörnek a névjegyzékébe,
amely SZSZB-jének munkájában a szavazás napján
részt vesz. Ilyen típusú áttételre csak OEVK-n belül
kerülhet sor.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása:
A kérelem benyújtásának ideje
a) A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (nemzetiségi regisztráció, fogyatékos segítése,
adatletiltás, uniós regisztráció) bármikor be lehet nyújtani. A nemzetiségi regisztráció (illetve hatályának kiterjesztése az országgyûlési választásra) azonban csak
akkor kerül átvezetésre az országgyûlési választás szavazóköri névjegyzékén, ha legkésõbb a szavazást
megelõzõ 16. napon (2018. március 23.) 16 óráig beérkezik a kérelem az illetékes HVI-hez. Az e határidõt
követõen beérkezett kérelmeket is haladéktalanul fel
kell dolgozni, de az ekkor benyújtott kérelem alapján
már csak a következõ, 2022-es országgyûlési választáson szavazhatnak a választópolgárok a nemzetiségi
listára. A nemzetiségi regisztráció törlése (vagy az országgyûlési választásra kiterjedõ hatályának törlése)
abban az esetben érvényesül a szavazóköri névjegyzéken (azaz akkor szavazhat a pártlistára), ha a kérelmet
a szavazást megelõzõ második napon (2018. április 6.)
16 óráig benyújtja a választópolgár.
b) A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (mozgóurna igénylése, átjelentkezés, külképviseleti szavazás) a választás kitûzését követõen
lehet benyújtani, hiszen ezt megelõzõen még nincs
szavazóköri névjegyzék.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtása:
• a szavazást megelõzõ második napon (2018. április 6.) 16.00 óráig a HVI-hez (amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel)
vagy
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• azt követõen, legkésõbb a szavazás napján
15.00 óráig az SZSZB-hez.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a szavazást megelõzõ második napon (2018. április 6.) 16.00 óráig
lehet benyújtani.
A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet a szavazást megelõzõ nyolcadik napon (2018.
március 31.) 16.00 óráig lehet benyújtani.
A kérelem benyújtásának módja és helye:
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja
• személyesen,
• levélben,
• a választások hivatalos honlapján.
A kérelmet maga a választópolgár személyesen
akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja (így a bejelentett lakóhelyétõl távol élõ választópolgárnak
nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása céljából).
Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye
szerint illetékes HVI-hez nyújtható be (akinek nincs
lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint
illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet). A levél
kézbesítése történhet postai úton, de a választópolgár bármilyen más módon is eljuttathatja a kérelmet
az illetékes HVI-hez: futárral, rokona, ismerõse útján stb. Ez utóbbi esetben csak akkor tekinthetõ szabályosan benyújtottnak a kérelem, ha az borítékba
van zárva (azaz levélnek minõsíthetõ). Ha egy személy több választópolgár kérelmét kívánja leadni a
HVI-ben, indokolt személyazonosságát ellenõrizni
és adatait feltüntetni a kérelmeken, egyrészt azért,
hogy ha más módon nem elérhetõk a választópolgárok, a megbízottjukon keresztül fel lehessen venni
velük a kapcsolatot, másrészt mert a választópolgárok adataival való visszaélés esetén (egy esetleges
büntetõeljárás során) így biztosítható a körülmények
feltárása. A választások hivatalos honlapján benyújtott kérelmet az informatikai rendszer továbbítja az
illetékes HVI-hez.
A mozgóurna iránti igény benyújtása tekintetében két eltérés van a fenti szabálytól:
• meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben
az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és
ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejû okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell),
• ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel.
Így ha a választópolgár átjelentkezéssel szavaz,
akkor a szavazás helye szerinti település HVI-jéhez
nyújthatja be a kérelmet. Annak, aki a szavazást
megelõzõ második nap 16 órát követõen kér mozgóurnát, a kérelmet ahhoz az SZSZB-hez kell eljuttatnia, amelynek névjegyzékén szerepel. Ha a kérelmet
a szavazást megelõzõ második nap 16 órát követõen
a választások hivatalos honlapján nyújtják be, a kérelem SZSZB-hez történõ továbbításáról a HVI-nek
kell gondoskodni.
Ha a választópolgár egy korábbi, névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmét módosító kérelmet nyújt be
(pl. átjelentkezés helyének módosítása), de a HVI
azt állapítja meg, hogy nem volt korábban olyan kérelme, amelyet módosítani lehetne (pl. még nem jelentkezett át), akkor a kérelmet a választópolgár akarata szerint kell elbírálni, azaz úgy kell tekinteni,
hogy most nyújtja be az eredeti kérelmet. A fenti
rendelkezések arra a hajléktalanra is vonatkoznak,
aki települési szinten jelentette be lakóhelyét. Azok a
Magyarországon élõ hajléktalan választópolgárok
azonban, akik nem rendelkeznek települési szintû
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bejelentett lakóhellyel sem, a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet bármely HVI-hez benyújthatják (õk szavazóköri névjegyzéken nem szerepelnek, így szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet nem nyújthatnak be).
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia kell azokat a személyes adatokat, amelyek
alapján a HVI meggyõzõdhet arról, hogy a kérelem
valóban a kérelmezõtõl származik. E személyes adatok a következõk:
• a választópolgár neve
• a választópolgár születési neve
• a választópolgár születési helye
• a választópolgár anyja neve
• a választópolgár személyi azonosítója.
A fentieken kívül
• a nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelemnek
tartalmaznia kell a nemzetiség megnevezését, valamint a választópolgár nyilatkozatát, amelyben nemzetiséghez tartozását megvallja. A választópolgár
kérheti még, hogy az országgyûlési választásra is kiterjedjen a nemzetiségi regisztrációjának a hatálya
• a fogyatékossággal élõ választópolgár a segítség
iránti igényben megjelöli, hogy milyen segítséget kér,
• az uniós választópolgár EP választásra szóló regisztrációjának tartalmaznia kell,
a) a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati
jogát az EP-választáson csak Magyarországon gyakorolja,
b) annak a településnek vagy választókerületnek
a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették –
ha az európai uniós választópolgár az állampolgársága szerinti tagállamban még sohasem szerepelt a
névjegyzékben (például még választójogosultságának megszerzése elõtt elhagyta az országot), ilyen
adatot nem kell megadnia a kérelemben. Tekintettel
arra, hogy a kérelmet elbíráló HVI nem tudja ellenõrizni, hogy az európai uniós választópolgár szerepelt-e valaha hazája névjegyzékében, ezen adat hiánya miatt nem lehet a kérelmet elutasítani,
• a mozgóurna igénylésének tartalmaznia kell az
igénylés okát, valamint azt a címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri a választópolgár, ha nem a lakcímén tartózkodik,
• az átjelentkezés iránti kérelemnek tartalmaznia
kell annak a településnek (fõvárosi kerületnek) a
megnevezését, ahol szavazni kíván,
• a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak az országnak a megnevezését, ahol szavazni kíván – olyan ország esetében, ahol több külképviselet is mûködik, a várost is
meg kell jelölni a kérelemben.
A HVI a kérelem tárgyában hozott döntésérõl értesítést küld a kérelmezõ számára. Az értesítési cím
megadása esetén a HVI nemcsak a kérelmezõ lakcímére, hanem az általa megadott értesítési címre (email, telefax, postai cím) is értesítést küld a kérelem
elbírálásának eredményérõl.
Jelöltek ajánlása
Az egyéni választókerületben a képviselõjelölt
független jelöltként vagy párt jelöltjeként indulhat.
Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges.
Egy személy csak egy egyéni választókerületben
fogadhat el jelölést. Egy választópolgár több jelöltet
is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.
Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. Pártlistát az a párt állíthat, amely

legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. A pártlista állításának további feltétele,
hogy a párt legalább 9 megyében és a fõvárosban is
jelöltet állítson. A Vjt. közös pártlista állítására is lehetõséget ad, azonban a közös pártlistát csak ugyanazon pártok részvételével indított jelöltek alapozhatnak meg. Egy párt csak egy – önálló vagy közös –
pártlista állításában vehet részt.
Nemzetiségi listát – nemzetiségenként egyet – az
országos nemzetiségi önkormányzat állíthat. A nemzetiségi lista állításához a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplõ választópolgárok legalább 1%-ának ajánlása, de legfeljebb
1500 ajánlás szükséges. A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként
szereplõ választópolgár lehet jelölt. Közös nemzetiségi lista állítását a törvény kizárja.
Egy személy csak egy országos listán fogadhat el
jelölést. Párt által egyéni választókerületben jelölt
személy csak ugyanazon párt pártlistáján szerepelhet. A listán szereplõ jelöltek sorrendjét a jelölõ szervezet határozza meg, azt a választópolgár a szavazatával nem befolyásolja (kötött lista).
Választási kampány
A választási kampányra vonatkozó szabályok az
idei országgyûlési választástól nagy mértékben átalakultak. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb megjelenése a korábbi kampánycsend megszûnése.
A választási kampány a választást megelõzõ 50.
nappal indul (2018. február 17.), és a választás befejezéséig, vagyis április 8. 19 óráig tart.
A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
A törvény lehetõvé teszi, hogy a kampányidõszakban a jelölõ szervezetek és a jelöltek engedély
és bejelentés nélkül készítsenek plakátot. Ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint a
kiadványon impresszumot kell elhelyezni, amely
tartalmazza a kiadó nevét és székhelyét, továbbá a
kiadásért felelõs személy és a szerkesztésért felelõs
személy nevét.
Plakát a kampányidõszakban – az alábbiakban
meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhetõ.
A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:
– Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlõ, illetõleg – állami
vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan esetén – a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
– Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fõvárosban a fõvárosi
önkormányzat mûemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.
– Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
– A választási kampányt szolgáló önálló hirdetõberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
– A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje
más jelölt vagy jelölõ szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követõ 30 napon belül
köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén
az eltávolítás költségét viselni.
További a kampányt érintõ törvényi korlátozások, hogy a választás napján választási gyûlés
nem tartható, politikai reklám nem tehetõ közzé,
közvéleménykutatást végzõ személy a szavazóhelyiség épületébe nem léphet be.
A törvény alapján a jelölteknek, illetve a listát állító jelölõ szervezeteknek lehetõségük van arra,
hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgárok nevének és lakcímének átadását kérjék a
választási szervektõl.
A jogalkotó a választópolgár információs önrendelkezési jogának érvényesülése érdekében azonban
lehetõvé teszi, hogy a választópolgár megtilthassa
a róla nyilvántartott adatok választási szervek általi
kiadását. Így azon választópolgárok adatai nem adhatóak ki a jelöltek, jelölõ szervezetek kérésére, akik
– erre irányuló központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmükben – az adatok kiadását megtiltották.
Választási szervek
Helyi Választási Iroda
A választási irodák a választások elõkészítésével,
szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok,
a jelöltek és a jelölõ szervezetek tájékoztatásával, a
választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggõ feladatokat ellátó választási szervek.
Az országgyûlési képviselõk választásán a következõ választási irodák mûködnek:
– külképviseleti választási iroda (KÜVI),
– helyi választási iroda (HVI),
– országgyûlési egyéni választókerületi választási
iroda (OEVI),
– területi választási iroda (TVI/FVI),
– Nemzeti Választási Iroda (NVI).
A helyi választási irodától kérhetõ tájékoztatás a
választással összefüggõ jogi, igazgatási, technikai
kérdésekben.
Dömsöd Helyi Választási Iroda
Címe: 2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
Telefon: 24-523-123
e-mail: jegyzo@domsod.hu
HVI vezetõje: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
HVI vezetõ általános helyettes: Orbánné Kiss Judit
Nemzeti Választási Iroda
Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda
1397 Budapest, Pf.: 547
Telefon: 06-1-795-3310 • Fax: 06-1-795-0788
E-mail: visz@nvi.hu • Honlap: http://www.nvi.hu
Területi Választási Iroda
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám
+36/1/233-6810
Faxszám
+36/1/233-6890
Központi elektronikus levélcím:
valasztas@pestmegye.hu
Pest Megyei 11. számú Országos Egyéni Választókerületi Iroda
Székhely: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b
Telefonszám: 06-29-561-249
Választási Bizottságok
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei,
amelyeknek elsõdleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvé-
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nyesítése és szükség esetén a választás törvényes
rendjének helyreállítása.
Az országgyûlési képviselõ-választáson a következõ választási bizottságok mûködnek:
– minden szavazókörben (országosan kb. 11
ezerben) szavazatszámláló bizottság (SZSZB) mûködik, az egy szavazókörrel rendelkezõ településeken azonban a szavazatszámláló bizottság feladatait
a helyi választási bizottság (HVB) látja el;
– a 106 egyéni választókerületben országgyûlési
egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB)
mûködik;
– valamint országos hatáskörrel és illetékességgel
mûködik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
A választási bizottságok választott és megbízott
(delegált) tagokból állnak.
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait
a helyi választási iroda vezetõjének javaslatára a
képviselõ-testület választotta meg. A választott tagok jelölésekor vizsgálni kellett a tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenséget.
A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy
szavazókörrel rendelkezõ településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve
listát állító jelölõ szervezetek, valamint a független
jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
A szavazatszámláló bizottságok megbízott (delegált) tagjait 2018. március 23-án 16 óráig jelenthetik
be a helyi választási iroda vezetõjéhez.
A szavazatszámláló bizottságok és a szavazókörök helye:
001. számú szavazókör Dezsõ Lajos AMI (Zeneiskola), Kossuth L. u. 58.
002. számú szavazókör Petõfi Sándor OMK
Dömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör Polgármesteri Hivatal
Dömsöd, Petõfi tér 5.
004. számú szavazókör Nagyközségi Óvoda
(Dabi Óvoda) Dömsöd, Szabadság út 92.
005. számú szavazókör Petõfi Sándor OMK
Dömsöd, Béke tér 2.
Az Országos Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (OEVB) Dabason mûködik.
Nemzeti Választási Bizottság
Postacím: 1397 Budapest, Pf. 547
A jogorvoslatokról
A jogorvoslatok fajtái
A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a
választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplõ választópolgár, jelölt, jelölõ szervezet, továbbá
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Fellebbezést a választási bizottság elsõfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplõ választópolgár, jelölt, jelölõ szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási
bizottság másodfokú határozata, továbbá az NVB
határozata ellen az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be.
Speciális jogorvoslatok
Szavazókörök kialakításával kapcsolatos jogorvoslat
A HVI vezetõjének a szavazókörök kialakításáról
és felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a határo-

zat közzétételének idõtartama alatt lehet fellebbezést
benyújtani a HVI vezetõjéhez. A fellebbezést a HVI
haladéktalanul rögzíti és feltölti a VÁKIR-ba, feltölt
minden egyéb, az ügy elbírálása szempontjából releváns, rendelkezésre álló dokumentumot, majd a
VÁKIR-on keresztül felterjeszti a TVI vezetõjéhez.
A fellebbezést a TVI vezetõje bírálja el, a beérkezést
követõ 3 napon belül. A TVI vezetõje a szavazóköri
beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja. A
TVI vezetõjének döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
Névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
A HVI központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (nemzetiségi regisztráció, segítség igénylése,
adatletiltás) elbíráló döntése ellen legkésõbb az arról
szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus
úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követõ 15. napon lehet fellebbezést
benyújtani. A HVI szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (mozgóurna igénylése, átjelentkezés, KÜVI névjegyzékbe vétel) elbíráló döntése ellen legkésõbb az arról szóló értesítés kézhezvételét,
illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követõ 3 napon
belül lehet fellebbezést benyújtani, de legkésõbb a
szavazást megelõzõ 2. napon. A fellebbezést a HVI
vezetõjéhez kell benyújtani, aki a benyújtást követõ
15 napon belül, a választás kitûzését követõen legkésõbb a beérkezését követõ napon dönt. Ha a HVI vezetõje a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja. Ha a fellebbezést elutasítja, legkésõbb a fellebbezés elbírálására rendelkezésre álló határidõ
utolsó napján felterjeszti a járásbírósághoz (ebben az
esetben nem kell külön íven megszerkesztett, önálló
döntést hozni, elegendõ a fellebbezés felterjesztésérõl szóló iratban rögzíteni a fellebbezés elutasítását
és annak indokait). A bíróság a fellebbezésrõl legkésõbb a beérkezését követõ 15 napon belül, a választás kitûzését követõen meghozott döntés esetén három napon belül, de legkésõbb a szavazás napját
megelõzõ napon dönt. A bírósági eljárás során ügyvédi képviselet nem kötelezõ. Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, a névjegyzéket a döntésnek
megfelelõen módosítani kell, ellenkezõ esetben a
fellebbezést elutasítja. A HVI vezetõjének döntését
az érintettel, valamint a fellebbezés benyújtójával, a
bíróság határozatát a megtámadott határozatot hozó
HVI vezetõjével is közölni kell.
Jogorvoslat a választási szerv hallgatása miatt
Ha választási szerv (bizottság, iroda) eljárási kötelességének határidõben nem tesz eleget, a felettes
választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétõl vagy hivatalos tudomásszerzéstõl számított 3
napon belül megállapítja a jogszabálysértést, és
• a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja, vagy
• meghozza az elmulasztott döntést.
A választási iroda tevékenységével kapcsolatos
jogorvoslat
A HVI tevékenységével kapcsolatban is lehet kifogást benyújtani, ennek elbírálása az OEVB hatáskörébe tartozik.
Tisztelt Választópolgárok!
Az idõközben aktuális választási hirdetményeket
a polgármesteri hivatalban elhelyezett hirdetõtáblán
és a www.domsod.hu és a Nemzeti Választási Iroda
www.valasztas.hu internetes portálon olvashatják.
Az országgyûlési választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak.
Helyi Választási Iroda
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A Dömsödi Általános Ipartestület hírei

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

címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben
minden hétköznap délelõtt, ill. csoportoknak elõre
megbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklõdni a következõ számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

H Í R E K A Z Ó VO D Á B Ó L
Boldog Születésnapot!
Intézményünkben már a 4. dolgozót köszönthettük a 60. születésnapja
alkalmából. Némethné Marika, Kovács Martinné Gizike és Kósáné Marika után 2018. január 23-án Orosz Lajosné Marikát köszöntöttük. Sõt. Neki ez kettõs ünnep, hiszen ezen a napon ünnepli a névnapját is.
Ezen a napon reggeli után az „Új óvoda” folyosóján összegyûlt az óvoda apraja és nagyja.
A rövid köszöntõ után Zsidai Mónika tagóvoda-vezetõ és Pergel Renáta intézményvezetõ-helyettes átadták volt vezetõnknek a dolgozók nevében készíttetett ajándékkosarat. Mint ahogy az óvodában szokás a gyermekek születésnapjának megünneplésekor, közösen elénekeltük Marikának a Boldog Születésnapot! címû dalt. Végezetül átadtuk a tortát.

Kedves Marika néni!
Szeretettel köszöntünk születés- és névnapodon itt az óvodában, ami 40
éven át „otthonod” volt. Sok minden fûzõdik nevedhez, pl.: gyermek érdeke, a problémák megoldódnak, a somlói... és még sorolhatnám. Többek
között hagyományokat is teremtettél, pl.: a 60. szülinap megünneplését!
Ebbõl az alkalomból te sem maradhattál ki!
Az alábbi idézettel kívánok Magam és az Óvoda dolgozói, valamint az
összes dömsödi ovis gyermek nevében boldog születés- és névnapot!
„Keresd az életben mindig a szépet!
Ragadd meg azt is, amit más észre sem vesz!
S ha cudar is sokszor az élet,
Mindig találni benne kedveset, szépet!” (Goethe)
Madarász Mária intézményvezetõ
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J Nálunk mindig történik valami… J

Az elsõ tanítási nap a téli szünet után január 3. volt. Minden gyerek kipihenten, élményekkel gazdagodva lépte át az iskola küszöbét.
A Taksony Vezér Német Nemzetiségû Általános Iskola január 15-én
rajzversenyt hirdetett a népmesék világából, ahol részt vettek diákjaink:
1. a Kultsár Heidi
Felkészítõ: Balázs Lajosné
1. a Szabó Anna
Felkészítõ: Balázs Lajosné
3. b Czeller-Kovács Olivér
Felkészítõ: Patonai Istvánné
Január 17-én pedig népmesemondó versenyt hirdettek szintén Taksonyban. Itt két tanulónk szerepelt:
3. b Tarr Zoltán
II. helyezett
Felkészítõ: Patonai Istvánné
4. a Szabó Anna
Felkészítõ: Major Anna
Iskolánkat meglátogatta Dóbiás Péter és zenekara január 17-én, akik
,,Állatok és Emberek farsangja” címmel zenés elõadást tartottak nekünk.
Hagyományainkhoz híven immár 29. alkalommal rendeztük meg január 22-én a területi Kazinczy Prózamondó Versenyt a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. Az ünnepi mûsort a 2. b osztály adta Gábor Tünde vezetésével. Amikor a 2.-os kislány hangjával megszólalt a Himnusz, mindenki egyöntetûen felállt a helyérõl, és vele együtt énekelte a nemzeti
imádságunkat. Hiszen a magyar embernek a hazát, a büszkeséget, az öszszetartozást, a fel nem adást, a küzdést, a kérelmet, a könyörgést, de mindenféleképpen egy gyönyörû verset jelent, és azt, hogy magyar lehet.
54 kisdiák érkezett a környezõ településekrõl, hogy megmérettesse olvasási technikáját a négytagú zsûri elõtt.
A dömsödi versenyzõk eredményei:
3. évfolyam:
• Baráth Dorina 4. helyezés
Felkészítõje: Budainé Doroszlay Judit
• Czeller-Kovács Olivér 8. helyezés Felkészítõje: Patonai Istvánné
• Láng Rege Réka 18. helyezés
Felkészítõje: Patonai Istvánné
4. évfolyam:
• Balogh Zoltán 2. helyezés
Felkészítõje: Major Anna
• Juhász Vivien 11. helyezés
Felkészítõje: Bábelné Varga Judit
• Bús Alexa 13. helyezés
Felkészítõje: Major Anna

A verseny végén a zsûri elnöke (Major Anna) összegezte, hogy a
rendszeres olvasással fejlõdik a szókincs, gazdagodik a képzelet,
gyorsul a gondolkodás és szebb
lesz a beszéd.
Csak így lehet ápolni, gazdagítani az anyanyelvet.
A februári hónap elejét farsangi készülõdéssel kezdtük
meg. Az alsó tagozaton február
15-én (csütörtökön), a felsõ tagozaton február 16-án (pénteken) lesz megtartva.
Mindenkinek nagyon sikeres
felkészülést kívánok!
Budainé Doroszlay Judit
(3. a osztályfõnöke)
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Éltetõ erõnk a múlt!
„Múlt nélkül értelmetlen a jelen és kétséges a jövõ”
Csaknem másfél évvel ezelõtt elhatároztam, hogy kedvenc idõtöltésemet, hobbimat, a helytörténet-kutatást elkezdem továbbadni nálam fiatalabbaknak. Sose lehet korán elkezdeni a jövõ generációjának
plántálását, még akkor se, ha maga a tanító is abba a nemzedékbe tartozik. Kisgyerekként negyedik osztályos koromban kezdett el érdekelni ezen téma és a régiséggyûjtés, így aztán elkezdtem foglalkozni
egy szintén negyedikes, már jól ismert szuper osztály diákocskáival.
Dani Jánosné
Gyöngyösi Boriska néni

Szerdai délutánokra hirdettem meg a szakkört. A könyvtár hátsó
részében kezdtünk el visszanyúlni történelmünk gyökeréhez majd
óráról-órára haladtunk elõre az idõben. A gyerekek megismerkedtek
a régi temetkezési rítusokkal, a népvándorlással, a honfoglalással, a
kora középkor legnagyobb kincsével, a Bibliával, a török kor és Balassi, Rákóczi kihatásával községünkre, és persze az újkorral, beleértve a két világháborút.
Rengeteget kirándultunk helyileg, ezzel is szélesítve tudásukat a
saját kincseink tekintetében. Felmásztunk a dömsödi és a dabi református templom tornyába, betekintést nyertünk az egyház féltve õrzött kincsei közé, szemügyre vettük a Hajós-kastélyt és a temetõt,
szabadtéri szobrainkat. Felfedeztük a tanyasi világ rejtelmeit Gyöngyösi Anti bácsi birtokán, és még a Csepel-sziget csücskére is letekertünk. Volt persze lazább is a gyeplõ, mikor belefért egy kis játszótéri szórakozás is. Emellett az összes idõszakos kiállítást próbáltuk
feltérképezni, és nemzeti ünnepeinken részt venni.

Sáfrán József és
Sáfrán Józsefné
Ve l e n c e i É v a n é n i

Necsász Imréné
Csizmadi Mancika néni

Az elsõ év végére hat mindenre elszánt kis helytörténészem lett:
Czeller-Kovács Abigél, Csaplár Tünde, Gonda Gréta, Lacza Hanna,
Márkus Csaba, Matus Alexandra.
Ezek után nem maradt más hátra, elkezdtem hát õket ráterelni a lényegre, magára a helytörténet-kutatásra. Ez teljesen új volt számukra,
mert eddig én adtam át az anyagot, de most azonban nekik kellett
megszerezni azt.
Laczi Gáborné
Gyöngyösi Mariska néni

Boros
Miklósné
Gyöngyösi
Piroska

Megkértem hat hozzám közelálló bölcs idõsünket, hogy segítsenek ebben nekem, mint eddig is
tették mindig. Tudásom nagy részét én is nekik köszönhetem.
Mindannyian nagy szeretettel vállalták ezt a feladatot, idejüket nem
sajnálva. Ezúttal szeretném megköszönni azt a sok tudást és szeretetet magam és a gyerkõcök nevében is, amit adtak és ezután adni
fognak. Mind egytõl-egyig olyan
számomra pótolhatatlan emberek,
kikben még benne a múltunk tisztelete, eleink tudása és szerénysége. Elmondhatatlan érzés számomra, hogy ha szükségem van
rá, mindig, minden körülmények
között számíthatok rájuk.
De kik is õk, és mit adtak át a
gyerekeknek? Két hónap alatt öt
témából tartottak kimerítõ elõadást.
Dani Jánosné Gyöngyösi Boriska néni bevezette a gyerekeket
a gabonafélék termesztésébe,
megtudhatták, hogyan zajlott a
vetés és az aratás. Megismerték a
nálunk termelt növényeket és nevelt állatokat, a cséplõgép mûködését, és minden olyan hasznos
dolgot, amire egy vérbeli földmûvesnek szüksége volt.
Sáfrán József és Sáfrán Józsefné Velencei Éva néni megismertette õket az iparosság dömsödi képviselõivel, székházukkal,
termékeikkel, dicsõ múltjukkal és
ma is élõ mesterekkel.
Necsász Imréné Csizmadi
Mancika néninek a téma ismertetéséhez kisgyermekkori élményeire és történéseire kellett visszaemlékezni, a Gazdakörre.
Laczi Gáborné Gyöngyösi Mariska néni a szõlõmûvelés és -gondozás rejtelmeibe kalauzolta a
gyerekeket. Megtudták, hogy zajlott a szüreti bál és a mulatság.
Végezetül Boros Miklósné
Gyöngyösi Piroska õsei és felmenõi életével és munkásságával ismertette meg õket. Kaptak egy jó
példát azon családok közül, kik
nagymértékû építõi voltak községünknek, és leszármazottaik teszik ezt mind a mai napig.
Isten oltalmazó szeretetét és áldását, további egészségben töltött
boldog éveket kívánok mindnyájuknak! S ahogy mindig mondani
szoktam nekik: a helyi 102 éves
rekordot meg kell dönteni!
Ifj. Jancsó Attila
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

A gyerekházról képekben
Szülinapoztunk...

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Október 26-27-én tartottuk iskolánk hagyományos rendezvényét, a
XVII. Dömsödi Mûvészeti Napokat. Mindkét napon a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban adtunk mûsort. 26-án iskolánk valamennyi mûvészeti ága bemutatkozott, így a zenészek, színjátékosok, táncosok és képzõsök. Ezen a napon Bencze István polgármester úr köszöntötte a vendégeket.
27-én a helyi mûvészeti csoportokkal közösen adtunk mûsort. Bemutatkozott iskolánk kórusa is. Felléptek tanáraink: Berki Artúrné, Donec
Szergej, Halassyné Székely Orsolya, Kanderka Andrea, volt növendékeink, az általános iskola versmondói, a Banya Klub, a Ju és Zsu Társulat,
Hajdú László, Csikósné Ócsai Juli. Ezen a napon Sándor Marika kiállítását tekinthette meg a közönség. Köszöntõt mondott Varsányi Antal alpolgármester úr.
Mindkét napot fogadás zárta, amelyre a szülõk, pedagógusok és iskolánk dolgozói készítettek finom sütiket és teát. Megköszönöm a vendégség elõkészítését mind a szülõknek, pedagógusoknak, mind dolgozóinknak: Bene Jánosnénak, Faragóné Pádár Tündének és Danó Katalinnak.
29-én a „Reformáció 500” ünnepségsorozat keretében növendékeink
részt vettek a Dömsödi Református Templomban rendezett megemlékezésen. Felkészítõ tanár: Donec Szergej.
November 04-én társastáncosaink az MLTSZ Õszi Kupáján értek el
szép eredményeket:
Hefler Petra – Bûbáj discomix, arany minõsítés és különdíj,
Mészáros Dániel – Szabó Fanni páros – Zöldike latinmix, arany minõsítés,
Szirének – Fantasy latinmix, arany minõsítés.
Felkészítõ tanár: Mihó Diána.
December 7-én a makádi tagozat adott adventi koncertet a Thúry József Általános Iskolában.
8-án rendeztük Dömsödön, az OMK-ban az adventi mûsorunkat, amelyen felléptek a zenei és színjáték tanszakos növendékek. Meglepetés
vendégünk is volt, meglátogatott minket a Mikulás, aki ajándékot hozott a
gyerekeknek.
9-én társastáncosaink részt vettek az V. Abigél Országos Minõsítõ
Táncfesztivál Téli Kupáján, mely Újfehértón került megrendezésre.
Elért helyezések: Amarillisz csoport – ezüst minõsítés, Angels csoport
– ezüst minõsítés, Szirének csoport – arany minõsítés, Mészáros Dániel –
Szabó Fanni páros – ezüst minõsítés, Hefler Patrik – Hefler Petra páros –
arany minõsítés, Hefler Petra – arany minõsítés és különdíj.

16-án társastáncosaink nagyszabású Táncos Gálán mutatták be tudásukat. A színvonalas mûsorban fellépett az összes táncos – kicsiktõl a nagyokig. Utána a szülõk finomságokkal lepték meg a gyerekeket, amelyért
ezúton is köszönetet mondok.
19-én a kiskunlacházi Ezüstfenyõ Idõsek Otthonában adtunk karácsonyi mûsort. 2005 óta minden évben meglátogatjuk az otthont, ahol zeneszámokat, verseket adunk elõ. Nagyon megható, ahogy a figyelmes közönség együtt énekelte a gyerekekkel a karácsonyi dalokat! Itt szeretném
megköszönni azoknak a szülõknek, akik növendékeink szállításában részt
vettek: Horváth János, Idrányi Szilvia, Laczó Csaba.
Köszönetet mondok valamennyi pedagógusnak, akik felkészítették növendékeinket az elsõ félévi programokra, versenyekre: Berki Artúrné,
Brusztné Firnigl Judit, Csernov Miklós, Donec Szergej, Gábor Tünde,
Germán Fatime, Halassyné Székely Orsolya, Kanderka Andrea, Kiss Árpád Bálint, Kovács Eszter, Kovács Ferenc, Mihó Diána.
Az alábbiakban szeretnék beszámolni azokról a fejlesztésekrõl, amelyeket az elmúlt félévben sikerült iskolánkban megvalósítani.
Decemberben informatikai fejlesztési támogatást kaptak költségvetési
forrásból a közép-magyarországi régió oktatási intézményei, többek közt a
mi iskolánk is. Fenntartónk, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
közremûködésével 2 számítógép, 2 monitor, 2 laptop és 6 db projektor került a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskolába. Februárban további eszközöket, tableteket is kapunk! A számítógépek elsõsorban az adminisztrációs tevékenységet segítik, a laptopokat a pedagógusok és NOKS-os dolgozóink használhatják. Ezek az eszközök nagymértékben megkönnyítik
mindennapi munkánkat. A projektorok az oktatásban kapnak szerepet:
mind a székhelyen, mind a telephelyeken segítik a pedagógusok munkáját.
Ugyancsak decemberben iskolánk hangszerállománya is bõvült, sikerült beszerezni 6 db jó minõségû klarinétot. Januárban a tankerület a székhely épület tetõszerkezetét javíttatta meg, amely egy korábbi viharban
megsérült.
Köszönöm a tankerület vezetõjének és munkatársainak az iskolánknak
nyújtott támogatást!
Itt szeretnék köszönetet mondani Bencze István polgármester úrnak is,
hogy mindig számíthatunk az önkormányzat segítségére, ha valamilyen
technikai probléma adódik nálunk. Köszönöm Láng Andrásnak és munkatársainak, Szabó Zoltánnak és Horváth Zsoltnak, hogy segítettek az iskola külsõ-belsõ környezetének megszépítésében.
Köntös Ágnes intézményvezetõ

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
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Állatorvosi tanácsok

Tisztelt állattartók!

A macskanátha
A macskanátha a macskák
gyakori betegsége. Ez egy rendkívül ragályos légzõszervi betegség, amely alkalmanként végzetes is lehet, különösen a nagyon
fiatal, nagyon idõs és gyenge immunrendszerû állatok esetében.
A macskanátha vírusok bármelyike is okozza, a macskáknak állandó egészségügyi problémáik
maradhatnak.
Két fõ kórokozója a macska
herpesvírus és a macska calicivírus, mindkettõ világszerte elterjedt. A macskanátha nem csak
a házimacskákat érinti, hanem a
macskák családjának más tagjait
is. A macskanátha vírusok nagyon könnyen terjednek a levegõben a cseppekkel, amikor a macska tüszszent, valamint a szem- és orrváladékkal is. A fertõzés történhet közvetlenül egy fertõzött macskától, vagy egy ember ruházatával, vagy bármilyen
felülettel, amihez korábban a macska a pofáját odadörzsölte. A legtöbb
felgyógyult macska hordozó lesz, és a tünetek megszûnése után üríti a vírust. Ezek a macskák ezért más macskák számára potenciális fertõzési
forrást jelentenek. A calici vírus folyamatosan ürül a gyógyulást követõen, változóan hosszú ideig. Más esetben a herpesvírusos macskák életük
végéig hordozók lesznek, de a vírusürítés szakaszos, és általában a streszszes idõszakokkal jár.
Ugyan ezeket a vírusokat a fertõtlenítõszerek könnyen elpusztítják, a
váladékokban akár egy hétig is aktívak maradhatnak. Egy macskakolónián rendkívül gyorsan végigmehetnek, és aggodalomra adnak okot a macskatenyészetekben és a menhelyeken, ahol nagyon nehéz lehet tõlük mentesíteni.
Klinikai tünetek:
Leggyakrabban a kismacskák érintettek. A legtöbb eset tüsszögéssel
kezdõdik, de késõbb más tünetek, például láz, étvágycsökkenés, levertség, szem- és orrváladékozás, szájfekélyek és kötõhártya-gyulladás is
megfigyelhetõek.
Ha másodlagos bakteriális fertõzés is bekövetkezik, bõséges orr- és
szemváladékozás alakulhat ki, ami pörköt képezve elzárhatja az orrot, és
megakadályozhatja a szem kinyitását.
Kezelés:
A macskanátha elsõdleges kórokozói vírusok, amelyekkel szemben
gyógyszeres kezelés jelenleg nem áll rendelkezésre. A kezelés a másodlagos bakteriális fertõzések elkerülésére és legyõzésére irányul, antibiotikumok, gyulladás elleni szerek, folyadékterápia, valamint kitartó gondozás segítségével.
A fertõzött és velük érintkezésben lévõ macskákat el kell különíteni a
környezetben lévõ fogékony macskáktól, és higiéniai óvintézkedéseket
kell tenni (ruhacsere / fertõtlenítõk) a fertõzés továbbterjedésének elkerülése érdekében.
A vakcinázás segíthet a macskanátha megelõzésében. A macskanátha
komponens mindig szerepel az elsõdleges vakcinázási protokollban, és
gyakran az évenkénti rutinszerû emlékeztetõ oltásban is. A háztartásban
lévõ összes macskát vakcinázni kell. A vakcinák segítenek a betegség súlyosságának csökkentésében, de nem mindig akadályozzák meg a fertõzõdést, vagy elõzik meg azt, hogy a macska hordozóvá váljék.
dr. Siket Péter
állatorvos

A Dömsöd, Bajcsy Zs. u. 24. szám alatti rendelõm (bejárat a Bocskai u. felõl, a Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018. 01. 01-tõl az
alábbiak szerint módosul:
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: 18.00–19.00
kedd, csütörtök: 8.00–9.00
szombat: 8.00–10.00
– Betegellátás,
– Védõoltások beadása,
– Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása,
– Lágysebészeti mûtétek (ivartalanítás, daganat eltávolítás, baleseti
sebek stb.)
– Ultrahangos fogkõeltávolítás,
– Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

dr. Siket Péter tel.: 06-30-9963-668
(Rendelési idõn kívüli betegellátás a fenti számon történõ egyeztetéssel!)

A Dömsödi Horgász Egyesület
közleménye
Tisztelt Sporttársak!
Kérjük Önöket, hogy támogassák egyesületünket a 2017. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával. Az összeget nyugdíjas horgászaink támogatására (70%-ban) és mûködési költségre (30%-ban) kívánjuk fordítani!
Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történõ bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás esetén az egyesület adószámát tüntetik fel bevallásukban:

Adószámunk: 1 9833293-1-13
Nyugdíjasaink nevében köszönjük:

H.E. Elnöksége

A Dömsödi Horgász Egyesület
nyitva tartása megbeszélés alapján.
Telefon:

06-30/260-0957
06-30/350-8820
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Mezõgazdasági hírek
„István gazda tanácsai mezõgazdasági és a ház körüli, téli idõszerû feladatok végzésére
1993. január-február”
Tisztelt Olvasók! Mezõgazdasági rovatunkkal újra jelentkezünk! A
mindig aktuális mezõgazdasági munkákról 1992 óta folyamatosan tájékoztatott Tóth István okleveles mezõgazdász. Ezekbõl az írásokból válogatva, évszakoknak, hónapoknak megfelelõen jelentkezünk ismét.
Január
„…A magyar ember, a gazdálkodó sorsa soha nem volt rózsás, minden
korszaknak megvolt a maga problémája, gondja-baja. Ha jó termés volt,
nem volt megfelelõ az ára a terménynek, ha kevés termett, a munka, a
költség akkor is majdnem annyi volt.
Az elõttünk álló gazdasági évben arra kell törekednünk – akár önellátásra, akár piacra termelünk –, hogy a termelési költségeket csökkentsük, persze amire van ráhatásunk, a megtermelt termést gondosan takarítsuk be és
tároljuk. Ha árutermelést is folytatunk, az értékesítésen nagyon sok múlik,
minél rövidebb úton jusson el a fogyasztóhoz az áru, ez biztosítja a minõség megõrzését és az elfogadható árat, úgy a termelõ, mint a fogyasztó részére. Nagyon fontos ez, fõként a friss zöldség és gyümölcs vonatkozásában, mert a szállítás és a több bonyolító megdrágítja a fogyasztói árat.
E bevezetõ után nézzük meg, hogy most a tél közepén, januárban
ugyan milyen munkákat végezhetünk a ház körül. A kinti munkák szûk
körre korlátozódnak, a befagyott és remélhetõleg hó borította kertben
most nem végezhetünk munkát. Bár a tél a fakivágások ideje, a kiszáradt,
elöregedett, tönkrement gyümölcsfát vágjuk ki és távolítsuk el a kertbõl.
A pincében vagy fagymentes kamrában tárolt burgonyát, hagymát
vizsgáljuk át, hogy a romlásnak induló darabok ne fertõzzék meg a többit.
A télire ládákba, polcokra eltett gyümölcsöket, almát, körtét is ajánlatos
átválogatni, és a hibás darabokat használhatjuk kompótnak.
Az újságokban egyre több hirdetés jelenik meg, kerti vetõmagokat
ajánlanak. Alaposan érdemes végignézni e hirdetéseket, és a legmegfelelõbb fajtákat, valamint a legkedvezõbb árajánlatot figyelembe véve rendeljünk vetõmagokat. Ne siessük el a megrendelést, mert a vetõmagboltokban, gazdaboltokban is lesz bõséges választék. A fajtáknál olyanokat
vásároljunk, amelyeket ismerünk, már az elõzõ években meggyõzõdtünk
termõképességeikrõl.
A kemény téli hideg idõben akik állattartással, tenyésztéssel is foglalkoznak, nagy gondot kell fordítani az állatok etetésére, itatására. A hideg idõben
befagy az ivóvíz, így napközben többször is cseréljük a vizet. Az állatok lakóhelyét, az ólat tartsuk tisztán, szárazon, amennyiben lehet, téliesítsük, minél zártabbá tegyük. A hideg elleni védekezés az állatoknál energiát, tápanyagot von el, ami a növekedés és gyarapodás rovására megy. Ha az állat
megfázik, tüdõgyulladást kaphat, és bizony ez még elhulláshoz is vezethet.
Ezt elõzhetjük meg, ha még nagyobb figyelemmel gondozzuk õket.”
Február
„Ilyenkor februárban, amikor már túljutottunk a Pál-fordulón (január 25.), és a nappalok is egyre hosszabbodnak, a kora tavaszi kerti
munkákra kell felkészülnünk. Igaz, hogy február téli hónap, de már
elõfordulhat, hogy a hó végén akár szabadföldi talajmunkát, vetést is
végezhetünk.
Nézzük meg, hogy a gyümölcsösben és a szõlõben milyen munkákat
végezhetünk? Gyümölcsfacsemetét, gyökeres szõlõvesszõt és díszcserjéket õsszel és tavasszal ültethetünk. Jóllehet, a csemeték optimális ültetési
ideje az õsz, mégse halasszuk a következõ ültetést az õszre, mert nagyon
gondos munkával a tavasszal ültetett fák is biztonságosan megerednek.
arra kell azonban törekedni, hogy az ültetésre rögtön a fagyok elmúltával,
amikor már rá lehet menni a talajra, sor kerülhessen. Célszerû a kiásott
földhöz érett istállótrágyát vagy komposztot keverni, hogy a facsemete
gyökeréhez minél több talaj kerüljön. Az ültetést az õsszel leírtak szerint
végezzük, de még nagyobb gondot fordítsunk a beiszapolásra, beöntözésre, hogy a gyökerek közeit a föld hézagmentesen töltse ki. Ültetés után ké-
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szítsünk kb. 1 méter átmérõjû földtányért a csemete körül, ügyelve arra,
hogy a tányér közepe ne mélyedjen be, a széle emelkedjen ki a környezõ
talaj felszínébõl. A kiültetett csemetéknek nincs szüksége karózásra csak
akkor, ha külsõ behatásoktól kell megvédeni azokat (pl. állatok kártételétõl). Ilyenkor már az ültetésnél helyezzük a facsemete mellé a karót.
A gyökeres európai vesszõket és a gyökeres oltványokat õsszel is lehet
telepíteni, de a tavaszi ültetés egyes szakemberek szerint biztonságosabb.
A legkedvezõbb idõpont a szõlõültetésre március közepétõl április közepéig. Nagyobb terület telepítésénél forgatott talajba, fúróval ültetünk oly módon, hogy az ültetõ fúrót 50-60 cm mélységig lenyomjuk, „hézagot” készítünk, és az elõkészített vesszõt a fúróval beszorítjuk, beiszapoljuk.

Házikertben gyakoribb a gödörbe ültetés. Szõlõhöz 60x60 cm alapterületû és 60 cm mélységû gödröt ásunk. A gödrök helyét úgy szokás kitûzni,
hogy a gyökeres szõlõvesszõ a gödör egyik sarkába kerüljön. Az ültetési
anyag elõkészítése során a talpgyökereket 4-5 cm-re vágjuk vissza, az

oldalgyökereket pedig tõbõl távolítsuk el. Az egy éves nemes vesszõt
két rügyre vágjuk vissza. Ültetéskor a vesszõ úgy helyezkedjék el,
hogy a nemes rész töve 2-3 ujjnyival emelkedjék a talaj felszíne fölé.
A föld visszahúzása és tömörítése után a vesszõket alaposan beöntözzük. Az elültetést követõen a nemes részt porhanyós földdel gondosan „felcsirkézzük” úgy, hogy a föld 1-2 ujjnyira fedje a vesszõ hegyét. A „csirkék” kupacok felszínét állandóan porhanyósan kell tartani, hogy a gyenge, friss hajtás a földrétegen könnyen áthatolhasson.
Ajánlatos a kupacokat még egy kis karóval, vesszõvel is megjelölni.
A facsemeték, szõlõvesszõk, fõként a gyökeres oltvány – amelyet a
kötöttebb talajba érdemes ültetni – nem olcsó, így mindenképpen érdemes szakszerûen, nagy figyelemmel telepíteni és gondozni õket.
A veteményeskertben is végezhetünk már munkát február végén,
ha az idõjárás kedvezõ. Az õsszel felszántott vagy felásott területeket
el kell munkálni, ha a területre már rá lehet menni. A kerti zöldségnövények közül el lehet vetni a zöldborsó, sárgarépa, petrezselyem,
mák magját, lehet duggatni vöröshagymát. Aki kisebb méretû fólia
alatti termesztéssel is foglalkozik és kedvezõ az idõ, felhúzható a fólia és a hónapos retek elvethetõ, mivel az jól bírja a hidegebb napokat
is. A fóliás termesztõberendezések építésével, valamint a fólia alatti
termelés témakörével sok jó szakkönyv foglalkozik. Aki e termelési
móddal kíván foglalkozni fõként önellátási céllal, ajánlatos megvenni a szakkönyveket, mivel ez elég sokrétû ismeretet igényel, és ennek
ismertetésére itt nincs mód.
A kerti munkák zöme úgy a zöldség, mint a szõlõ- és gyümölcstermesztésben igazából majd márciusban kezdõdik.”
Tóth István
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Emlékek a múlt századból és a jelenkorunkról
(2018. év január–február)
A családomon belül (Tóth család) egy távolabbi rokon volt Vizeli János
mûbútorasztalos, aki 1900-ban született és 1970-ben halt meg. Ez a Vizeli
asztalosmester 1940-ben elveszítette szeme világát, tehát vak lett.
Dömsödön a fõutcán, a mostani 51-es úton lakott, miután Budapestrõl
leköltözött, és csekély járadékból élt. Mint ismeretes, a II. világháború
ideje alatt, és már elõtte is üldözték a zsidókat.
Mint 5-6 éves gyerek láttam az idõs Frank bácsit, ahogy hordta a lovas
kocsival a házakhoz a szódavizet, mellén volt a sárga csillag. Az öcsémmel megkérdeztük a Tóth nagypapát, hogy miért viseli a bácsi a sárga
csillagot, és azt mondta: Az alávaló nagypolitikusok így akarják.
Visszatérve Vizeli János életére, a negyvenes évek elején feleségül vette
a Sára nénit, aki zsidó volt, és így tudott megmenekülni a deportálástól.
Az idõsebb olvasók talán emlékeznek rá, hogy a piactér a templomnál,
a mostani Petõfi téren volt, és a Sára néni a piacon keféket árult, és kis öszszegû járadék mellett ebbõl a kis piaci bevételbõl éltek.
A vak asztalosmester jó humorú ember volt, és nekünk gyermekeknek
sokat mesélt. (Volt egy csoportkép még a két háború közötti harmincas
évekbõl, amin Õ volt mint asztalos, kezében a gyalu, és ezt a képet büszkén
mutatta. Sokáig megvolt ez a fénykép, de sajnos mára már nyoma veszett.)
Nagyapám, Tóth Antal (1873-1949) nevenapja január 17-én volt, és
akkor összejött a család és húsz-huszonöten is voltunk gyerekekkel
együtt. Nagyszüleim és a szüleim egy házban, de külön szoba-konyhában
laktak. Akkoriban ez volt a szokás a legtöbb falusi családnál. Együtt gazdálkodtak, szántottak, vetettek, nevelték a jószágot – tehát mi hatan ültünk
az asztalnál.
A névnapi vacsora általában disznótoros ételekbõl állt: húsleves, töltött
káposzta saját savanyítású káposztából és hurka-kolbász. Az akkori idõben szinte minden gazdának volt szõlõterülete és pincéje. Fahordóban tárolták a fehér- és vörösborokat. Leggyakoribb borszõlõfajták a kadarka,
az oportó, a rizling és az otelló volt.
Mivel a mi családunk hat személybõl állt a gyerekekkel együtt, így két
mangalica disznót vágtunk, általában november végén és januárban. A disznótor is téli családi ünnep volt, és nekünk gyermekeknek nagy élmény.
Szalmával perzselték a levágott, nagyszõrû mangalica disznókat. November végére már megforrt az újbor, sõt szépen letisztult. A bor kezelésére
áslongot és kénlapot használtak, hogy fényesebb és tiszta legyen a bor.
Visszatérve a névnapra, a családon kívüli ismerõsök, távolabbi roko-

nok is jöttek köszönteni, így Vizeli János és Sári néni, valamint Tóth
nagypapámnak régi barátja, Markovics Ignác, aki özvegy ember volt,
nagyapám korabeli, aki már akkor 70 éves volt, és Budapesten volt
rendõr. Nyugdíjasként költöztek le házvezetõnõjével, akit Boriska néninek hívtak.
Markovics bácsi és nagyapám sokat beszélgettek, politizáltak és különbözõ véleményen voltak már akkor is, DE JÓ BARÁTOK VOLTAK.
Az elmúlt 80-90 évrõl, illetve az 1930-1940-1944-es évekrõl, háborúról sok mindent lehetne még írni, mivel ezt az idõt e sorok írója (Tóth István 1936 – Dömsöd) már megérte.
Azzal folytatom és térek át a mai korszakra, hogy a Dömsödi Hírnökben megalakulása óta rendszeresen írtam mezõgazdasági témájú cikkeket, amibe ugyan belevegyült néha egy-egy nem kimondottan mezõgazdasági téma, hanem aktuális tényekrõl bíráló írás is.
Jogosan teheti fel a kérdést a kedves olvasó, hogy mi a közös a 70-80
évvel ezelõtti korszak és a jelenkor között. Sajnos tudjuk, legtöbben már
csak történelmi könyvekbõl, hogy a II. világháború milliók pusztulásához, szenvedéseihez, anyagi javak mérhetetlen elvesztéséhez vezetett.
Azzal kezdõdött, hogy a gyûlölködés, kapzsi, anyagi, területek megszerzése, népek, nemzetiségek egymás ellen fordítása, bosszú és nagyhatalmak uralkodásának kiterjesztése.
Ha a mai világunkat nézzük, hasonlóak a jelenségek, és még e jelenségek mellett tönkretesszük környezetünket is. Az anyagi javak termelése, a
technikai fejlõdés nagymértékû, de háttérbe szorul a hagyományos szellemi értékek, az erkölcs, a másik ember, nemzet elfogadása, a rendkívül
igazságtalan jövedelmek, nyugdíjak mértéke. A rádióból, televízióból,
médiából a hazugságot, sárdobálást halljuk, látjuk.
Befejezésül, felhívom dömsödi lakótársaim és a választópolgárok figyelmét, hogy az országgyûlési képviselõválasztáson – ami 2018. április
8-án lesz – minél többen vegyenek részt, hogy a választás eredményes legyen. Úgy is kérem, mint a helyi (Dömsödi) Választási Bizottság elnöke.
Minden olvasónak jó egészséget, kissé megkésve, Boldog Új Esztendõt kívánok!
Isten áldását kérem életükre.
Tóth István
Dömsöd, Haladás u. 1.,
aki már a kenyere javát megette és 81. évét is betöltötte

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

Mindenkit szeretettel várunk!

Tel.: 06-24-519-711
GARÁZSVÁSÁR
A Tüzép Telepen minden szombaton 8-12-ig! Mûszaki cikkek,
kerékpárok, bútorok, lámpák, edények, lakástextil…
Hívja Lomis Imit a 06-30-350-3331-es telefonszámon!
Cím: Dömsöd, Ráckevei u. 1/a

*** *** *** *** ***

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

Kútfúrás 110-es csatornacsõvel
– garanciával.

06-30-964-0485
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Arany oldal
2018-ban olyan írók és költõk
munkáival folytatjuk az elmúlt évben elindított rovatot, akik dömsödiek voltak, vagy hosszabb-rövidebb idõt töltöttek Dömsödön, de
ma már nincsenek köztünk.
Februárban Stein János verseibõl közlünk rövid válogatást,
melybõl bõvebben Velláné Bucsi
Mária és a Múzeum Dömsödi
facebook oldalán olvashatnak az
érdeklõdõk.

SZÍVverések
Ragyognak
a Nap
kitépett aranyfogai
sosem volt
és
mindig lesz
tájra leltem

Kétely

folyton fölborul
a világ bennem
titkaim kifognak
rajtam
mondanám
de mondhatatlan…

Röpke emlék

Stein János a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ elsõ
igazgatója volt. 1980-tól mintegy
tizenegy esztendõn át élt és dolgozott Dömsödön. Társszerzõje volt
a Dömsödi Emlékezet c. kiadványnak, és ott volt a Dömsödi Hírnök
indulásakor is annak szerkesztõbizottságában. Több monográfiát írt
Petõfi dömsödi vonatkozásairól.
Idén februárban lesz két éve, hogy
elment közülünk.
2007-ben megjelent SZÍVverések címû kötetének elõszavában
Pátkai Tivadar így ír:
„Vannak késõn érõ típusú költõk. E kötet szerzõje is közéjük tartozik, hiszen Stein János túl az emberi életkor delén szánta rá magát,
hogy kilépjen verseivel a nyilvánosság elé.
Bizonyára szerénysége és bölcsessége diktálta így, de gyanítom,
hogy köze volt hozzá annak a
kultúrnyomornak is, amely oly jellemzõ napjainkra. Ma, amikor a
gagyi, a bóvli, a valóság-show az
értékmérés alapegysége, szívderítõ
élmény szellemi értéket kézbe venni.
A SZÍVverések címû kötet olvasása közben igazi kincskeresõnek
érezhettem magam.”
Rövid válogatás a kötetben
megjelent versek közül:

Nem félek,
kisugározni sem akarok,
összefogom magam,
megfoghatatlan leszek,
énemet öt ujjammal
ökölbe csukom,
és nem nyitom ki
többé a tenyerem.

Párafátyolban
a mosoni vízlábú lombok
titkosan sugdolóznak.
Téged látlak,
igaz, csak kerékpáron,
a pedálon táncol lábad,
csípõd a nyereg fölött lebeg.

Mosolyaid
Összebújva alszanak,
csöndben,
egymást melengetve,
mert fészket raktak
fejemben mosolyaid.
Kékség, kékvirág,
ûrbõl a világ.
Felhõfehérektõl
tisztán, Isten teremtette,
hogy benne legyünk,
ha érdemeljük, boldogok.
Szárnyalok,
mint az ének.

Elzárkózás
Reggelre különös titkokat
karcolt ablakomra az éjszaka,
fodros jégpáfrányok, világválasztók
kint és bent között.
Megszabadítalak magamtól,
bizalmatlanságot elkerülve,
talán kõrisekkel, virágokkal
szegélyezett dûlõre jutunk.

Alázat és szellem
Könnyen csalódás éri
az önhittet,
ki átsiklik a kis szépségeken.
Utat a vágy sem talál,
ha nem gyújtott Benned tüzet
alázat és szellem.
Az utcán egy színes ing,
foncsorozott szemek,
nyakra omló selyemhaj,
most meg csak kezek,
otromba karóra siet,
feszült nadrág kíséri,
megérint egy mosoly,
a gond közeleg,
mindenkit ismerek.

Kudarcomban fáj,
hogy elárultak,
ahová a kétely költözött,
ott porrá törött érdek,
jellem, akarat
és félelem bénítja
torkunkban a szavakat.
Csakazértis õrizd meg
önbizalmadat!

Még ott lobog
Ha úgy érzed, hogy
romba dõlt minden a világon,
de szívedben még
ott lobog az álom,
bátran ébredj!

Hideg fejjel
Lábam alatt összetörött a tócsa.
Sárpiócák cipõm talpán,
a kerítés betonján
vattacukorhó,
félreugrom,
mert a busz
majdnem lefröcsél.
A fákon néhány
õsz felejtette levél,
házmester sóval
vet latyakot,
a házak falára
sárgát önt a Nap,
sziszeg a lábtörlõ,
sárosra dörzsölt teste alatt
melegszik a kõ…
A szobában ingujjra vetkõzve
egyedül fázom.

Este
Vörös párnába süpped a napököl.
Egyre zsugorodik a fény,
kékül az ösvény és lebeg,
vizes párát szuszog a rét,
meredt gyökérkarjaival
alszik a kidöntött fa.

A hit
A szeretet mindent kitölt,
nincs rés pokol és menny között.
Ne keress senkit,
amíg magad meg nem találtad!
Kövesd Krisztust,
kinek léptein járhatsz!

Erdõirtás
Halálom jutott eszembe,
amikor erdõmben
az irtást megláttam.
Csonkok jajongtak,
a gyötrelem
szagát is éreztem.
Most minden sejtelem nélkül
körbenézhetek,
csak a gátat látom,
lombok rejtette titkokat már nem.
Olyan most minden, mintha
ágyékban levágott emberek
alsó végtagjai hirdetnék,
hogy itt valamikor
ujjongtak és szerettek.
Összeáll.: Vass Ilona
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: egy téli gondolat elsõ része,
Árnyékát …….., zárt betû: e
11.: hirtelen elõbukkanó
12.: vonat halad rajta
13.: csavart rész!
14.: ez a szer egészségessé tesz
16.: az ezüst vegyjele
17.: zenebona, lármás felfordulás
19.: annyi mint, rövidítve
20.: verje, náspángolja
22.: tetõszerkezet készítése
25.: északi városunk
26.: ravasz állat
27.: kerek szám
29.: római ezer
30.: üres mása!
31.: kéret népiesen
33.: disznók laknak benne
34.: kiejtett mássalhangzónk

35.: névelõ
36.: István becézve
38.: kúszónövény, folyondár
40.: a buddhizmus egyik ága
42.: orca, pofa
44.: az abc-ben egymást követõ betûk
45.: oldószer és oldott anyag keveréke
47.: meseautó része!
49.: spanyol autójel
50.: királyi ülõhely
51.: madár lakhelye
53.: tartó
54.: almaféle, finom lekvár alapanyaga
55.: alku része!
56.: Jéna egynemû hangzói!
57.: a leghidegebb évszak
58.: kerek, fém lapocska
60.: a gondolat második része,
………. a jókedve,
zárt betûk: t, ú

FÜGGÕLEGES
1.: utódja
2.: maszkos
3.: növény része
4.: T.U.G.
5.: erõsen gondolkodik, töpreng
6.: ízes, zamatos
7.: zsörtölõdik magában, óg-……
8.: német, svéd autójel
9.: vízlepergetõ anyag, gyertya anyaga
10.: akciókkal, leárazásokkal
15.: részben megyünk!
18.: tanintézmény rövidítve
21.: járdát, utat jégtelenít
23.: omán, osztrák, magyar, svéd autójel
24.: mondat eleme
28.: nem mozog
32.: vízzel ellát
34.: van benne hely, bõ
36.: ürügy, magyarázat
37.: betût vet
39.: valóságos, megtörtént
41.: használhatatlanná tesz
43.: madárfajta
46.: angolai autójel
48.: hulljál! (esõ)
51.: moziban vetítik
52.: ész, agy
54.: a hasban lévõ tápanyagcsatorna
57.: állóvíz
59.: üres rét!

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 60.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ:
2018. MÁRCIUS 10.

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL,
CÍMMEL ELLÁTVA,
CSAK EGY LAPON,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A
GYÛJTÕKBE!
KÖSZÖNJÜK!
Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében (Dömsöd, Váczi u. 15.).
A decemberi szám pontos megfejtése:
„HÓ ZÚZMARÁT SZITÁL
REKEDTEN SZÓL A KÁR”
A decemberi szám nyertese:
SZABÓ ZOLTÁNNÉ
DÖMSÖD, FORRÁS UTCA 7.
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán
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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 – január hónap és 2017. évi beszámoló
2017-01-01-jén sokat nem váratott magára a
2018. év elsõ riasztása egyesületünk életében.
03 óra 10 perckor jött a jelzés, mely szerint Apaj
– Belsõszúnyogon egy fal kidõlt. A helyszínre a
Kunszentmiklós 1-essel és a Dabas 1-essel közösen vonultunk. A kidõlt fal egy tanyaépület
egyik oldalfala volt, amelyen a villamoshálózat
is futott. Az ELMÛ az épületet áramtalanította a
hálózat kijavításáig. Az egységek a leomlott
épületrésznél egy lakásbejárót kézi erõvel kiszabadítottak, majd azt kordonszalaggal körbezárták a fal kijavításáig. Személyi sérülés nem
történt.

2017. évi beszámoló
EMÜ:
2017-04-24-én a Szigetszentmiklós HTP-n a
3/2013. sz. BM OKF fõigazgatói utasításnak
megfelelõ II. kategóriás EMÜ újrakötésre került
az egyesülettel. Ebben az évben is Dömsöd és
Apaj településre vállaltuk a tûzoltási és mûszaki
mentési feladatokat az EMÜ-ben.
Vonulások száma:
– Tûzeset: 49 darab
– Mûszaki mentés: 34 darab
– Téves jelzés: 2 darab
– Kiérk. elõtt felszámolt: 3 darab
– Utólagos tûzeset: 1 darab
– Összesen: 89 darab
– Dömsödi káresetek: 40 alkalom
– Apaj: 6 alkalom
– Ráckeve: 3 alkalom
– Kiskunlacháza: 9 alkalom
– Dunavarsány: 1 alkalom
– Dunaharaszti: 1 alkalom
– Öte szerek riaszthatósága: 8133 óra kettõ
szerrel, 2-2 fõvel szerenként (338 nap)
– Öte szerek nem riaszthatósága: 626 óra (27
nap, ilyenkor nem volt vonulós létszámunk)
– 2017. évben az elõzõ évekhez képest kiugróan magas volt az egyesületünk vonulási
száma.
Kiemelkedõ káreseteink:
2017-02-26-án Ráckeve Folyondár utcába
(Somlyó-sziget) segítségnyújtásra vonultunk,
ahol egy épület tetõszerkezete és tetõtéri szobái
égtek. RF.: I. kiemelt.
2017-04-11-én Apaj – Kiskunlacháza közötti
nemzeti parki részre vonultunk, ahol nádas
nagy területen égett. RF.: I.
2017-04-15-én Dömsöd – Kiskunlacháza közötti szakaszra vonultunk a vasúthoz, ahol a jelzés szerint haladó vonatszerelvény tetején valami égett. Keve 1, Sziget 1, Délegyháza 1, Dömsöd ÖTE és a rendõrség vonult. Kiérkezés elõtt

az egységeket visszaforgatták, mert kiderült,
hogy az eset téves volt. RF.: I.
2017-04-15-én Apaj – Bankháza (Kiskunlacháza) nemzeti parki részre vonultunk, mert
nagy területen aljnövényzet égett. RF.: I.
2017-05-30-án Dunaharasztiba vonultunk
segítségnyújtásra IV. kiemelt eseményhez. Kiérkezésünk elõtt a mûveletirányítás Dunavarsányba átirányította egységünket, ahol a 22/1gyel közösen 10 ha területen erdõ aljnövényzete
égett. RF.: I.
2017-06-10-én Kiskunlacházára a mûveletirányítás kérésére segítségnyújtásra vonultunk a
Keve 1-nek. A helyszínen egy erdõben egy gépkocsi kigyulladt. RF.: I.
2017-06-24-én Dömsöd külterületén lévõ
szeméttelep depóniájának tetején kb. 160 négyzetméteren szemét meggyulladt. Keve 1., Sziget
1., Sziget víz és mi vonultunk. RF.: I kiemelt.
2017-09-13-án Dömsöd Felsõ-Dunapartra
vonultunk, ahol 100 négyzetméteres épület teteje és felsõ szobái égtek. Keve 1, Sziget 2., Délegy
víz és mi oltottuk el a tüzet. RF.: I. kiemelt.
2017-10-30-án Dömsödön tömeges káresetek voltak a rendkívüli idõjárás miatt. Ezeket elsõ nap Keve 1-es segítségével kezdtük el felszámolni. Második nap már a ráckevei egységtõl
függetlenül dolgoztunk, és a reggeli órákban
õket elirányították Kiskunlacházára. Így a további eseményeket a Dömsöd Öte 1-es egy
emelõkosaras autóval, a Dömsöd Öte tartalék
pedig a Délegyháza létra segítségével számolta
fel Dömsödön, majd az esti órákban kettõ esetet
Apajon is. Összesen 26 káresetet számoltunk fel.
2017-12-10-én Kiskunlacházára vonultunk
segítségnyújtásra a Keve 1-nek a Dabas 1-gyel
és a Délegyháza 1-gyel. Itt lakóépület teteje és
több helyisége égett. Ezen a napon este Apajra
vonultunk a Sziget 2-vel, a Délegyháza 1-gyel
és a XX/1-gyel közösen, ahol egy pince kigyulladt. RF.: I.
Gyakorlatok:
2017-07-15 tûzoltási és mûszaki mentési
gyakorlat Keve 1-gyel és a dömsödi körzeti
megbízottakkal (Dömsöd, Rákóczi út régi malom elõtt) a Dömsödi Napok keretein belül.
Ifjúságképzés:
2017-02-28-án az alsó tagozatosoknál jártunk, ahol kiszebábu égetése után megnézhették
a gyerekek egyesületünk tûzoltási és mûszaki
mentési eszközeit.
2017-06-07-én a Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ alsó tagozatos diákjainak
mutattuk be egyesületünk eszközeit, és egy kis
elméleti oktatást tartottunk az otthonokban sûrûn elõforduló tûzesetekrõl és a segítségkérésrõl. Gyakorlati bemutatót is tartottunk.

Pályázatok, fejlesztések:
BM OKF pályázata: 2017. évben 617.144 forint értékû tûzoltó védõeszközt ( 2 db tûó. védõkámzsa, 4 db tûõ. védõkesztyû, 4 db tûó. védõsisak, 2 db tûó. védõcsizma), valamint 75.000
forint üzemeltetési költség (kötelezõ biztosítás,
mûszaki vizsga) visszatérítést is nyertünk a BM
OKF pályázatán.
Járási mentõcsoport pályázaton 557.530 Ft
összegre pályáztunk és nyertünk is, amelyen
egy Nautilus 4/1 búvárszivattyút vásároltunk a
már meglévõ zagyszivattyúnk mellé.
Német testvérvárosi és helyi vállalkozói segítséggel beszerzésre került egy FLIR K2
hõkamera, amit 2017-07-22-e óta használunk.
Továbbá rendelkezünk egy számunkra legyártott (anyag és gyártás támogató által) „palackhûtõvel” is, amit a fõvárosi egységeknél láttunk alkalmazásban.
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:
51700272-10903818-00000000
Tisztelettel: Pongrácz József titkár

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

06-20-383-5407

Polgárõrök
elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Kalendárium: február, böjtelõ hava: farsang
Február 02. Gyertyaszentelõ Boldogasszony napja.
A szentelt gyertya Krisztus jelképe. A hagyományos magyar
paraszti társadalomban a szentelt gyertya a bölcsõtõl a koporsóig
elkísérte az embereket. Keresztelésig az újszülött mellett világított, hogy a „pogánykát” ki ne cseréljék a gonosz rossz szellemek.
Amikor a fiatal anya elõször ment a templomba, szentelt gyertyát
vitt a kezében. Gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, szentelt
gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy annak fényénél múljon ki
a világból. Szentelt gyertya égett a halott mellett is, valamint mindenszentek és halottak napján, illetve a nagyobb ünnepeken, karácsonykor és húsvétkor is meggyújtották.
Gyertyaszentelõ napjához kötõdik a legszélesebb körben ismert
idõjóslás: e napon a téli álmából ébredõ medve kijön a barlangjából s ha napos idõt talál és meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, mert még hosszú lesz a tél.
Február 03. Balázs napja
Szent Balázs legendája alapján, mindenfajta torokbetegség
gyógyítójának tartották. E napon szokás volt a Balázs-áldás vagy
balázsolás amikor a katolikus pap a gyermek álla alá két gyertyát
tesz keresztbe és imát mond. Almát is szenteltek ilyenkor, abban a
hitben, hogy torokfájás ellen alkalmas gyógyszer.
Dunántúlon, Csallóközben, az Ipoly és Nyitra környéki falvakban szokás volt a Balázs-járás. Gyerekcsoportok jártak házról
házra maskarába öltözve. Egyikük Balázs püspököt személyesítette meg fején papírsüveggel, a többieken papírcsákó, oldalukon
fakard. Nyársat vittek magukkal, hogy a háziak arra tûzhessék a
kolbászt és szalonnát. A Balázs-járás ugyanúgy, mint a márc. 12-i
Gergely-járás, a soványpénzû tanítók jövedelem-kiegészítését jelentette. A háziaktól kapott szalonnát, babot, zsírt, tojást a gyerekek elvitték a tanítónak, aki azután megvendégelte õket.
Február 06. Dorottya napja
„Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja” Idõjósló nap, vagyis
ha ezen a napon fagy, akkor (febr. 16-án) Julianna napjára megenyhül az idõjárás.
Február 14. Bálint nap
Jó napnak tartották a kotló sikeres ültetésére. Az e napi idõjárásból a várható termésre jósoltak. Facsemetét is szívesen ültettek
Bálint napkor, abban bízva, hogy akkor hamarabb erõsödik meg.
Ilyenkor kezdenek párosodni, fészket rakni a verebek.
Február 19. Zsuzsanna napja
Zsuzsannát a vének hamis vád alapján házasságtöréssel vádolták meg. Egyes vidékeken elõadják a Zsuzsanna-játékot, ahol a
bibliai történet éled újjá.
Ha ezen a napon megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz.
Február 24. Jégtörõ Mátyás
Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, ott Mátyás töri meg a tél
uralmát, és ha jeget nem talál, akkor csinál.
A halászoknak is jeles napja, mert ekkor kezdenek ívni a csukák. Az ezen a napon fogott csukát a nép Mátyás csukájának nevezi, és ez az egész évre bõ halfogást ígér.
Farsang
Idejét úgy számolják ki, hogy az elsõ tavaszi (III. 21. utáni)

holdtöltére következõ vasárnaptól (húsvéttól) visszaszámolnak
hat hetet (a böjt idõszakát).
Farsang a közelgõ tavasz õsi örömünnepe, a tél és a tavasz
szimbolikus küzdelmét jelenti. Számtalan gonoszûzõ, termékenységvarázsló alakoskodó szokás fûzõdik hozzá (kongózás, kormozás, téltemetés, busójárás stb.).
A legtöbb esemény farsang vasárnapjára és a rákövetkezendõ
néhány napra, farsang farkára esik: húshagyó keddre, a böjt kezdetére, hamvazószerdára, a dologtiltó napra, amit böjtfogadónak
is neveznek. Ezen a napon tartják a keresztények a hamvazkodást.
A húsvét vasárnapig tartó böjtben húst és zsíros ételeket nem
fogyasztanak, hanem fõtt tésztákat, aszalt gyümölcsöket és korpából készült leveseket.
(Felhasznált irodalom: Mindennapi kultúránk hagyományai;
Magyar Néprajz VII.)
Összeállította: Vass Ilona

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

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

2018-ban is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!
Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a 2017.
évi adó bevallásakor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a bevallását.
Nyilatkozzon a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület javára!
Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre is köszönjük.
Egyesület adószáma: 18670062-1-13
Tisztelettel: Korona Sándor, az Egyesület elnöke

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány
Megjegyzés rovatban: Céltámogatás DUSE részére

Adószám: 18668456-1-13
11742070-20009991

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

XXVIII. évfolyam 2. szám

21

V4-ek – egy kiállítás margójára
Visegrád, magyar városunk neve ismerten cseng az utóbbi években is.
1991. február 15-én újkori elnöki történelmi hármas csúcstalálkozóra került sor Göncz Árpád magyar köztársasági elnök meghívására Lech Wale,
sa lengyel és Václav Havel cseh köztársasági elnök jelenlétében Visegrádon. Kétségkívül nagy, indító szerepe volt e találkozó létrejöttében Engelmayer Ákos varsói magyar nagykövetünknek, aki 1990–1995 között képviselte hazánkat a rendszerváltás után elsõként e lengyelországi poszton.
Nem véletlenül esett színhelyül az 1991-es hármas államfõi csúcstalálkozó
választása Visegrádra, hisz' 1335-ös és 1339-es évben épp Visegrádra hívta
magyar királyunk, Károly Róbert a cseh Luxemburgi János királyt és Nagy
Kázmér lengyel királyt békés örökösödési szerzõdésre. Erre a magyar történelmi múltra építve az 1991-es V3-ak találkozón, a tárgyaláson olyan
együttmûködést kívántak megalapozni köztársasági elnökeink, amely a közös évszázados barátságra építve kívánja biztosítani a békét, biztonságot, a
mindenkori fejlõdés útját, az európai összetartozást. Mindezt Visegrádon
„Együttmûködés egymásért” kereteit átfogóan határozták meg, és egy
„Ünnepélyes nyilatkozat” aláírásával pecsételték meg a közösen elvégzendõ feladatokat e három ország vezetõi a csúcsértekezleten. 1993-ban Csehszlovákia kettészakadásával vált már négytagúvá a Visegrádi Együttmûködés, a V4-ek találkozói, megbeszélései. Ennek az együttmûködésnek a
szorosabbra fûzése, értékkel való megtöltése most épp' Magyarország fel-

adata 2017 júliusától, 2018 júniusának végéig, a V4 országok közötti soros
elnökségi tisztségünk betöltésében, munkálataiban.
„Visegrádtól Visegrádig” címet kapta ez a képes történelmi és levéltári dokumentumokkal gazdagított áttekintõ kiállítási anyag, amely a V4 országok együttmûködésének 25. évfordulójára, 2016-ban készült, a Lengyel Tudományos Akadémia levéltára kezdeményezésében. A visegrádi
négyek könyv- és levéltárainak, szakmai szervezeteinek közös tárlata az
évszázados történelmi múltunkat, értékeinket, együttmûködésünket mutatja be a kezdeti 1335-ös évtõl az 1991-es évig, V3-ak, késõbb V4-ek találkozójával bezárólag. A Visegrádi Országok nyelvein kívül még angol
nyelven is megismerhetjük a gazdag archív levéltári iratok, dokumentumok képes összeállítású magyarázatait a 22 darab igényes kivitelû molinón, kiállítási anyagon, a budapesti Lengyel Kutatóintézet és Múzeum
gondozásában. A rendhagyó történelemórán, megtekintve ezt a kiállítási
anyagot, már méltóan ünnepelhetjük együtt 1848. március 15-ét, és 2006
óta március 23-án a lengyel-magyar barátság napját is, hisz' az évszázados
történelmi gyökereink összekötnek minket, bemutatva elõdeink jó példáját. Akit bõvebben érdekel a történelmi visegrádi kezdet, megjelent egy
könyv is „Visegrád 1335” címen a Magyar Országos Levéltár és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttmûködésében a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával.
(nemoda-stiasny márti)

A visegrádi országok szövetsége:
történelmi áttekintés

Meghívó kiállításra

„Az Árpád-ház 1301-ben kihalt, ezt követõen az Anjou-ház uralkodói
kerültek a magyar trónra.
I. Károly (1301–1342) a trónviszályokban szétzilálódott ország belsõ
békéjének megteremtésére törekedett, fegyveresen számolt le a lázongó fõurakkal. Ezt követte gazdasági helyzetének megszilárdítása, amiben fontos
szerepet kaptak azok az Európában is páratlannak számító nemesfémkészletek, amikkel ebben a korban Magyarország rendelkezett. Ekkor alapították Körmöcbányát. A korábbi királyi monopóliummal szemben Károly lehetõvé tette, hogy bárki bányát nyisson az általa birtokolt földterületen, de
a nemesércet be kellett szolgáltatni a kincstárnak. Cserébe a birtokosok
megkapták vert pénzben az érc értékének 1/3-át. Ez nagymértékben fellendítette a magyarországi bányászatot. A bányászattal együtt a pénzverést is
újjászervezte a király. Ekkor bocsátották ki az elsõ aranypénzt, a forintot,
mely évszázadokon át Európa megbecsült valutája volt.
Károly és utóda, I. Nagy Lajos (1342–1382) fontosnak tartották a városok fejlesztését is. Számos település kapott tõlük különleges kiváltságokat.
A 14. századi Magyarország nemcsak a bányászat és a népmozgások tekintetében, hanem külpolitikai szempontból is jelentõs tényezõje volt a korabeli Közép-Európának. Károly a lengyel király lányát vette feleségül, így
sógora lett a legnagyobb lengyel királynak, I. Kázmérnak. I. Károly többször nyújtott segítséget a lengyeleknek, a tatárokkal és a Német Lovagrend
ellen folytatott háborúkban. I. Kázmér 1339-ben úgy rendelkezett, ha nem
születne örököse, úgy a magyar királyra és utódaira hagyja az országot.
Károly ugyanakkor igyekezett a csehekkel is jó viszonyban lenni, ami nem
volt könnyû, hiszen a két szláv nép között akkoriban nagy volt a feszültség. Luxemburgi János cseh király meg akarta szerezni a lengyel fennhatóság alatt
álló gazdag bányavidéket, Sziléziát, s igényt tartott a lengyel trónra is.
A magyar diplomácia sikerének köszönhetõ az az 1335-ben Visegrádon megtartott hármas királytalálkozó, amelyek nyomán a cseh király
megkapta Sziléziát, s ennek fejében hivatalosan lemondott a lengyel
trónról. A cseh és a magyar királyság között pedig kereskedelmi szerzõdés jött létre.”
(Gönczöl Enikõ: A középkori Európa)
A rövid történelmi áttekintés vázolja Magyarország stabil gazdasági
hátterét. Mind a gazdasági stabilitás, mind pedig a lengyel királyi családhoz fûzõdõ rokoni kapcsolat, mely egymás kölcsönös segítését jelentette,
vezetett aztán az eredményes 1335-ös visegrádi királytalálkozóhoz.

VISEGRÁDTÓL VISEGRÁDIG
A V4-ek együttmûködésének hosszú idõre visszanyúló
történetét bemutató kiállítás.
Képes történelmi, archív levéltári dokumentumok
alapján.
A 22 db molinón elhelyezett anyag a budapesti
Lengyel Kutatóintézet és Múzeum gondozásában áll.
A kiállítás megtekinthetõ március 10-20-ig Dömsödön
a Petrovics-féle házban (Petõfi u. 17.), naponta 10-15
óráig, ettõl eltérõ idõpontban egyeztetéssel lehetséges.
Információs telefonszám: 06-20-253-2589
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Egyházközségek
elérhetõségei
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente
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: a téli hónapokban vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik
VARGA ISTVÁNT
utolsó útján elkísérték, mély fájdalmunkban
velünk voltak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága szerettünk
KASSAI ISTVÁNNÉ
Jóború Piroska
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Szeretõ gyermekei, unokái, dédunokái

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik részt vettek
SZEKERES GÉZA
megemlékezésén.
Velünk együtt éreztek mély fájdalmunkban,
részvétüket fejezték ki.
Gyászoló család

Emlékezés
„Nem múlnak Õk el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek...”
BUDAI IGNÁCNÉ
Jóború Mária
halálának 8. évfordulója alkalmából
emlékezik
Szeretõ családja

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra, 5 óra
Lelkipásztor: Szappanos Tibor

SZJA 1%
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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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Született:
Vadász Szabolcs – Nagy Katalin
FERENC KRISTÓF

Házasságkötés nem volt.

Lapzárta: február 25.

Elhunytak:
Szekeres Géza
Téglás Gábor
Szõgyényi Sándor
Faragó Ferenc
Solymosi László
Varga István
Keller István
Ispán Jánosné Geczõ Mária

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

71 éves
91 éves
87 éves
50 éves
41 éves
76 éves
54 éves
93 éves

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

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a rendõrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: március eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:
Bencze István, Budai Szilvia, Budainé Doroszlay
Judit, Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit,
Harsányi Zoltán, Jancsó Attila, Köntös Ágnes,
Madarász Mária, Mucsi Edina, Nemoda-Stiasny
Márta, Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,
Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabóné Lévai
Csilla, Tóth István, Vargáné Ágoston Julianna.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

Munkalehetõség
A Csepel Horgász Egyesület pályázatot ír ki dömsödi Horgásztanyájának üzemeltetésére.
A Horgásztanya címe:
2344 Dömsöd, Alsó Dunasor 29. sz. alatti ingatlan (hrsz: 2828/1)
1. A pályázat célja:
A Csepel Horgász Egyesület kizárólagos tulajdonában fenti címen lévõ horgásztanya üzemeltetése, az emeleti vendégszobák értékesítése, a horgásztanya állagának
megõrzésében való közremûködés, a horgásztanyán lévõ telekbérlõk ügyeinek koordinálása, a Csepel Horgász Egyesület által forgalmazott értékcikkek árusítása.

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:
07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés:
Dr. Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfõ: 8-13 óráig, kedd, csütörtök:
12-17 óráig, szerda: 8-13 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-13 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
idõpontkérés szükséges.

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

Az üzemeltetés csak és kizárólag horgászati, vendéglátói és olyan tevékenységre
üzemeltethetõ, ami törvénybe nem ütközik, és egyezik a horgászegyesület profiljával.
A pályázatot 2018. május 30-ig kell személyesen vagy postán leadni a Csepel Horgász Egyesület elnökségéhez három példányban, lezárt borítékban „Dömsödi Üzemeltetõi Pályázat” címzéssel, a 1213 Budapest, Hollandi út 240. címre
A pályázatról bõvebb információt telefonon az Egyesület elnöke (Mészáros Ferenc
06/20/917 13 32) tud adni.

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434
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Beruházások,
megvalósítások

Fotó: Vass

2018. évi falugyûlés Dömsödön

Fotó: Vass

