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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Meghívó
Tisztelettel hívjuk és várjuk
Önt és Kedves Családját

2018. március 15-én (csütörtök) 10.00 órára
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
nagytermébe
az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülő
községi ünnepségre és az azt követő
koszorúzásra a Petőfi Emlékhelyeken.
Ünnepi megemlékezést tart:
Csikós Lászlóné képviselő

Vecsési Sándor: Petőfi-ház

A K T U Á L I S
Legutóbbi írásomban ígéretet tettem arra, hogy visszatekintek a Falugyűlésen elhangzottakra. Szomorúan láttam, hogy nem sokan voltunk, a közös
dolgaink megvitatása továbbra sem mozgósít tömegeket! Csak remélni tudom, hogy azért az érdektelenség, mert jól mennek a dolgaink, és Dömsöd
lakói elégedettek az intézmények működtetésével, a képviselő-testületi döntésekkel!
Először Pánczél Károly képviselő úr tájékoztatta az érdeklődőket az elmúlt
időszak, a jelenleg is folyó és a közeljövő várható pályázatairól. A parlamenti ciklus zárásaként megköszöntem a Képviselő úr segítségét, hiszen hatékony közreműködése nélkül nehezen jutottunk volna több száz milliós fejlesztési forrásokhoz!
Meglepő módon Dr. Tóth Károly rendőr alezredes úrhoz nem kevés kérdést intéztek a jelenlévők. Azért meglepő módon, mert tavaly egyetlen kérdés, megjegyzés sem hangzott el a közbiztonsággal kapcsolatban. Most sem
bűncselekményekkel kapcsolatos kérdések kerültek napirendre, hanem a
mindennapjaink problémái. Szóba kerültek a kerékpárosok egyirányú utcában történő szabálytalanságai, az iskolák, óvodák körüli gyermekközlekedés
buktatói, a Duna „használatának” visszásságai, elsősorban a motorcsónakok
száguldozása. Ugyancsak téma volt az autóbuszok szabálytalan parkolása is.
Az alezredes úr külön kihangsúlyozta, hogy a mai napig nagyon jelentős seFolytatás a következő oldalon.

Ünnepi műsor:
a Széchenyi István Általános Iskola diákjai,
valamint a Ju és Zsu Társulat előadásában.
Rendező, felkészítő:
Faragó Attila, Nagy Sebastian.
Közreműködnek:
a koszorúzási helyeken a Dezső Lajos
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
Koszorúzás a Petőfi Emlékhelyeken: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Petőfi
Emlékmúzeum, Petőfi tér, Petőfi-fa, Petőfi-ház.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÁSRA
VISEGRÁDTÓL VISEGRÁDIG
A V4-ek együttműködésének hosszú időre viszszanyúló történetét bemutató kiállítás.
Képes történelmi, archív levéltári dokumentumok alapján. A 21 db molinón elhelyezett anyag
a budapesti Lengyel Kutatóintézet és Múzeum
gondozásában áll.
A kiállítás megtekinthető március 10-20-ig
Dömsödön a Petrovics-féle házban (Petőfi u. 17.),
naponta 10-15 óráig, ettől eltérő időpontban
egyeztetéssel lehetséges.
Információs telefonszám: 06-20-253-2589
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Folytatás az előző oldalról.

gítséget kapnak az önkormányzattól! Mi
pedig köszönjük a nyugalmunkat!
A hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekre Locskai István, a Kunépszolg Kft.
ügyvezető igazgatója válaszolt. Szóba került a lerakó nyitvatartási ideje, a zöldjárattal kapcsolatos változások. Egyik nyaralóövezetben lakó hozzászóló kérésére megígérte, hogy megvizsgálják a hétfői nyaralóövezeti gyűjtés lehetőségét (a közeljövőben megvalósul!).
A víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatban Bodonyi Kovács Tamás főmérnök válaszolt a kérdésekre. Közösen állapítottuk meg, hogy a csatornával összefüggő panaszok szinte teljesen eltűntek!
Természetesen most is szóba került a víz
klóros fertőtlenítése, az ezzel kapcsolatos
negatív tapasztalatok. Beszámoltam arról
az új vízkezelési módról, amely alkalmazásáról már döntött a Képviselő-testület,
és amely remélhetőleg megoldást jelent
majd! Ígéretet kaptunk arra, hogy a
DAKÖV Kft. Dömsödön fogja elkezdeni
azt a vizsgálatsorozatot, amely során kiszűrik azokat az illegális vízvételezéseket, amelyek fertőzést okozhatnak a hálózatban!
A következő fázisban én számoltam be a
2018-as év feladatairól. A hídépítéstől az
energetikai pályázat befejezéséig, az
egészségügyi központ építésétől a katolikus templom bontásával, építésével kapcsolatos feladatokig! Hál' Istennek lesz mit
csinálnunk ebben az évben!
A továbbiakban jó hangulatú, kötetlen
beszélgetés alakult ki a napi dolgainkról.
Szóba került a gyalogátkelőhelyek kérdése, az északi fedett buszváró építése, a
nyaraló terület útjainak rossz állapota, a
Földhivatal bejegyzéseinek néhány pontatlansága stb…
Sajnálhatják azok, akik szeretik a közélettel kapcsolatos polémiákat, hogy nem
voltak jelen!
Még egy témáról kell írnom! A februári
testületi ülésen a Képviselő-testület 7:2
arányban elfogadta azt a határozati javaslatot, amely szerint támogatjuk a Kormány
migránspolitikáját! Mi is azt szeretnénk,
hogy Magyarországot továbbra is a keresztény országok között jegyezzék! Büszke vagyok arra, hogy rajtam kívül hat képviselő megértette a tét nagyságát, és szomorú vagyok azért, mert akadt két olyan
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képviselő, aki politikai kérdést csinált a
biztonságpolitikai kérdésből! Biztos vagyok abban, hogy döntésünk – politikai
hovatartozástól függetlenül – Dömsöd lakói túlnyomó többségének véleményével
egyezik!
Befejezésül beszámolok a Dömsödi Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves közgyűléséről. Hozzászólásomban elmondtam, hogy
képviselőtársaim és Dömsöd összes lakója
nevében nagyon hálásak vagyunk a tűzoltóinknak és a társszervezetek tűzoltóinak!
Hálásak vagyunk, mert például addig,
amíg mi az éjszaka folyamán átfordulunk
az egyik oldalunkról a másikra, addig Ők –
riasztás esetén – magukra kapva ruháikat,
önzetlenül rohannak életet, értékeket menteni! Köszönöm szépen!
A Dömsödért Alapítvány számára utoljára kérem rendelni adójuk egy százalékát!
Adószámuk: 18668456-1-13.
Bencze István
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Ügyfélfogadás az
OMK-ban:
Hulladékszállítással kapcsolatosan:
péntekenként 13-18 óráig.
ELMŰ részéről: keddenként 14-18 óráig
péntekenként 8-12 óráig.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2018. március 28. szerdán
14-15 óráig

SZABÓ ANDREA
képviselő asszony, az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központ

Kisebbségi képviselõi
fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS
A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
minden héten
hétfőtől péntekig
délután 15.00-től 16.00 óráig
tart fogadóórát.
Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap

Idő

Hétfő

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 jegyző
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Jelen és jövõ:
Dömsöd és térsége országgyûlési képviselõnk szemével
Beszélgetés Pánczél Károllyal, Pest megye 11. választókerületének országgyûlési képviselõjével, képviselõjelöltjével
Jelentős fejlesztésekről, beruházásokról beszélgettünk Pánczél Károly országgyűlési képviselővel, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága elnökével.
– Tisztelt Képviselő Úr! Négy esztendő elteltével ismét lezárul egy választási ciklus.
Ilyenkor akarva-akaratlan számot vetünk,
hogy milyen rendelkezések, fejlesztések kerültek megvalósításra országunkban és szűkebb lakókörnyezetünkben.
Kérem foglalja össze azokat a megvalósításokat, melyek Dömsödöt és térségünket
érintették!
– A mögöttünk hagyott 2017-es évben elértük azt, hogy a magyar emberek szorgalmának
és munkájának köszönhetően Magyarország
stabil, fejlődő és biztonságos ország egy válságokkal teli világban. 4%-os gazdasági növekedés, az elmúlt 35 év legalacsonyabb inflációja
van, aki dolgozni akar az tud, alacsony a munkanélküliség, és ami a legfontosabb: a migrációs válság közepette is Magyarország megmaradt a magyarok országának, ahol biztonságban
lehet élni. A választókerületben annak ellenére,
hogy a Közép-magyarországi Régió nem részesülhet uniós támogatásokban, a hazai forrásokból, illetve a Pest megyei kompenzációból vagy
saját önkormányzati költségvetésből mindenhol
történnek fejlesztések. Szinte nem volt olyan település, ahol KEOP pályázat keretéből ne történt volna intézmények, óvodák, iskolák, középületek energetikai felújítása, hőszigetelése.
Pest megyei forrásból belterületi utak épültek
Kiskunlacházán, Makádon, Taksonyban, Dunaharasztin, Inárcson. A társasági adó átengedett
részéből épült új sportcsarnok Bugyi községben, és jelenleg Dunaharasztiban zajlik egy
csarnoknak az építése.
– Dömsödön is érzékelhető az a fejlesztési
hullám amelyről beszélt, hiszen több beruházás is egyszerre folyik a településen. Kérem
beszéljen ezekről!
– Az egyik legnagyobb dolognak tartom az
Egészségügyi Intézmények Fejlesztése Pest
megyében c. pályázatot, amelyet az önkormányzattal sikeresen végigvittünk. Ez is az a 80
milliárd Ft-os forrás (kompenzációs támogatás), amelyet a kormány Pest megyének szavazott meg. Ebből a keretből Pest megye írt ki egy
olyan pályázatot, amely a kötelező önkormányzati egészségügyi alapellátás fejlesztését célozta
meg. Ez elsősorban háziorvosi rendelők felújítására, bővítésére vagy új építésére vonatkozott,
és külön célzottan támogatták, ahol egy helyre
kerülnek a védőnők, a fogorvos és háziorvos.
Mintegy 171 millió forintot tudtunk így
Dömsödre hozni erre a célra. A pályázat másik

nagyon értékes eleme a helyiek számára, hogy
nemcsak egy új és korszerű egészségügyi központ lesz itt, hanem meg tudunk menteni egy értékes középületet is. Nevezetesen a Hajós-kastély felújításáról van szó. Kettős célt értünk el,
hiszen egy gyönyörű történelmi műemlék jellegű középület megmarad, és új funkciót kap, ami
méltón fogja szolgálni a benne dolgozók munkakörülményeit és a gyógyulni vágyók igényeit.
Másik fontos beruházás a holtágon átívelő
híd megépítése, ami jelenleg is folyamatban
van. A Földművelésügyi Minisztérium által
nyújtott 100 millió Ft-os támogatásból valósul
meg. Itt végre nem csak egy áteresz lesz, hanem
valódi híd, ami engedi a víz természetes mozgását és egy fontos megújított közúti kapcsolat
lesz a Soroksári-Duna-ághoz, a Petőfi-fához,
strandhoz, sportpályához. A fent említett öszszeghez még sikerült a Földművelésügyi Minisztériumtól forrást igényelni, és ígéretet kaptunk arra is, hogy amennyiben ez az összeg nem
elegendő a teljes kivitelezési költségekre, úgy
még az idén újabb 20 millió forinttal támogatni
fogják a beruházást.
Jelentős volt az idén a KEOP pályázat (Környezet Energiahatékonysági Program). Ennek
keretében az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítésére került sor. A választókerület legtöbb települése sikeresen pályázott,
és történtek hőszigetelések, nyílászárócserék,
fűtési rendszer korszerűsítések. Tehát úgy újultak meg épületek, hogy sokkal könnyebb lesz a
fenntartásuk, hiszen sok helyen igen korszerű
napelemes funkcióval bővültek ezek az épületek. És külön meg kell említenem, hogy Dömsöd itt is rekord összegű támogatást nyert el, az
egész választókerületben a legmagasabbat: 247
millió forintot. Ebből újulhatott meg az iskola, a
sportcsarnok, a dabi óvoda és a Zöldkereszt
épülete is.
A belterületi utak Pest megyei pályázatának első fordulójában nem tudtunk sikeres
pályázatot benyújtani, viszont kisebb összegű pályázatokat sikeresen céloztunk meg.
Ennek mértéke 2017-ben 15 millió Ft, 2016ban 20 millió Ft volt.
Rövid időn belül ismét lesz belterületi utakra
kiírt pályázat, amelyre jó eséllyel ismét beadhatjuk a dömsödi útfelújítások átdolgozott tervét.
Így visszatekintve, az elmúlt egy-két-három
évben sikerült a Belügyminisztériumtól utakra,
a Földművelődésügyi Minisztériumtól hídra,
Pest megyétől egészségügyi központra, illetve
az energetikai pályázat által mintegy 240 milliós támogatást Dömsödre hozni!
– A fentiekben felsorolt sikeres beruházások mindegyikénél elengedhetetlen a község

Fotó: Vass
vezetése, a Polgármester Úr és az Ön jól öszszehangolt együttműködése, együtt gondolkodása. Ennek tükrében a jövőben milyen
fejlesztések várhatóak Dömsödön, illetve térségünkben?
– Képviselői munkám egyik meghatározott
fő profiljának tekintem azt, hogy a települések
önkormányzataival, polgármestereivel és az itt
élőkkel dolgozzunk ki olyan programokat, fejlesztéseket, ami az idegenforgalmat, turizmust
fejleszti. A csodálatos adottságú Kis-Duna erre
jó lehetőséget kínál. Most jó esélyünk van arra,
hogy a következő turisztikai fejlesztésekbe a
Kis-Duna ügyét beemeljük. Így Budapest és
Közép-Magyarország rekreációs övezete lehetne a Kis-Duna.
A belföldi turizmust illetően sok kiaknázatlan
lehetőség kínálkozik, gondolok itt a kerékpárutakra, csónakházakra, vízisporttelepekre. Vissza
kellene hozni az életet a Kis-Dunára, hogy ne
csak a környékbeliek használják, hanem a fővárosból és távolabbról is minél nagyobb tömegek
keressék fel ezt a szép természeti környezetet.
Ehhez kellenek sportegyesületek, csónakházak,
kikötők és működő strandok. Erre igen jó példa a
dömsödi strand, ami újra működik, látogatókat,
vízitúrázókat fogad, kikötővel rendelkezik.
Polgármester úrral folyamatos munkakapcsolatban vagyunk, és az önkormányzattal azon
munkálkodunk, hogy legyen egy tervezet arról,
hogy a Duna-parton hogyan lehetne egy sétányt
padokkal, jó minőségű aszfalt úttal, parkolókkal
és olyan parti létesítménnyel kialakítani, ahol
csónakokat vízre lehet tenni. Ezzel vonzóvá lehetne tenni a dömsödi Duna-partot, és ez a következő időszak egyik legfontosabb feladata.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
A térség tekintetében meghatározó ágazat a
közlekedés. A Dömsödön áthaladó 51-es út
északi részén elsősorban az életveszélyes kereszteződések megszüntetése, körforgalommal
való kiváltása igen fontos lenne. Ez a forgalmat
nem gyorsítaná meg, de biztonságosabbá tenné
a közlekedést.
Gondolkodunk azon is, hogy hogyan lehetne
Dunaharaszti térségétől 2x2 sávossá tenni az
utat, hogy a közlekedés minél gyorsabban tudjon haladni az M0 felé.
A vasúti közlekedésben hamarosan megkezdődik a Budapest – Belgrád vasútvonal korszerűsítése is. Ez a dömsödieknek, apajiaknak anynyit jelent majd, hogy az itt elmenő vasútvonal
két sínpáron közlekedik majd, elektromos hajtással, sokkal gyorsabb közlekedést biztosítva
az eddig megszokottnál. Tömegközlekedés
szempontjából vasúton lényegesen gyorsabban
lehet majd elérni a fővárost, ezért érdemes lesz
gondolkodni olyan megoldáson, ami az állomás
és a falu közt szállítja az utasokat.
A vasútvonal fejlesztésével várható, hogy az
üzleti világ felfedezi majd újra a kiskunlacházi
repteret, ami újabb munkahelyeket jelent majd a
térségben.
– Jelenleg az ország gazdasági helyzetét
hogyan tudná jellemezni? Gondolok itt az államadósságra, a bérek alakulására.
– Magyarország államadóssága jelentősen
csökkent, de még mindig magas. Nyolc évvel
ezelőtt, 2010-ben a második Orbán-kormány

úgy kezdte a kormányzást, hogy közel 80%-os
volt az ország államadóssága. Az önkormányzatok is nagy mértékben el voltak adósodva.
2013-ban és 2014-ben a kormány mintegy
1300 milliárdnyi konszolidációval segítette az
önkormányzatokat.
Elkezdtük csökkenteni az államadósságot,
visszafizetni a hiteleket. Kifizettük az IMF-et,
ami azért is fontos, mert ott cserébe nem csak az
volt a tét, hogy a részleteket visszafizessük:
Azokban az országokban, ahol nem tudtak folyamatosan törleszteni, ott a nyugdíjakat, a közalkalmazotti fizetéseket mintegy 25%-kal lejjebb kellett vinni, hogy a törlesztést kiegyenlíthessék. Ez meg is történt Romániában, Bulgáriában is.
Tehát mi 2013-ban kifizettük az IMF-et, az
„adós-rabszolgaság” megszűnt. Ezt követően
kezdtük meg az önkormányzatok konszolidációját. A Magyar Állam átvállalta az önkormányzatok összes adósságát. Először a kis településekét, majd a nagyobbakét is 40-50-6070%-os mértékben. Végül 2014-re olyan
döntés született, hogy minden önkormányzati
hitelt az állam rendezett. Így 2014-re már
sokkal jobb helyzetben voltunk. Azt azonban
tudni kell, hogy ma is van 70-71%-os adósságunk, amit 80%-ról sikerült leszorítani. Ez a
csökkentés azt jelenti, hogy van egy nagyobb
mozgástere a Magyar Államnak.
A befolyó adókból, bevételekből már kevesebbet kell törleszteni, több pénz jut különböző
fejlesztésekre vagy mondjuk béremelésekre.

Célszerű lenne levinni úgy 50%-os mértékre, de
az még legalább 10-15 év, hogy a törlesztések,
amelyeket mindig vissza kell fizetni, azok csökkenjenek. De jó úton járunk!
Másik jó dolog, hogy ma mintegy 4 millióan
fizetnek SZJA-t. (Ez 2010-ben 3 millió volt.)
Bevezettük a 15%-os SZJA-t, ami mindenkire vonatkozik. Ehhez fel kellett emelni
a minimálbéreket, a szakmunkás minimálbért is. A munkáltatókkal olyan alkut kellett
kötni, hogy a kormány lecsökkenti a társasági adót, és cserébe fölemeli a minimálbéreket. Ma Európában nálunk a legalacsonyabb
a társasági adó, ezért lehet elvárni a béremeléseket.
A munkanélküliség a rendszerváltás óta
nem volt ilyen alacsony szinten mint ma,
4%-on. Jellemzően Budapest környékén aki
akar, az el tud helyezkedni. Inkább a munkaerőhiány az, ami egyre jellemzőbb.
Adósságcsökkentés, növekvő bérek, alacsony munkanélküliség, ez az, ahová eljutottunk!
– Az eljövendőre gondolva kérem, összegezze a tennivalókat néhány mondatban!
– Én továbbra is azért kívánok tevékenykedni, hogy megvédjük, ami a miénk, amiért mi,
magyarok megdolgoztunk; a tartósan növekvő
gazdaságot és jövedelmeket, a családtámogatási
rendszert, a biztonságot. Legfőbb feladatunk a
független, szabad, keresztény Magyarország
védelme és biztonsága.
Vass Ilona

A G yermekjóléti S zolgálat h írei

Dömsöd – Áporka – Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8–17.30 óráig, Szerda: 8–15.30 óráig,
Péntek: 8–11.30 óráig.
Szerdán: 8–12-ig Áporkán, 13–17-ig Apajon is
ügyfélfogadást tartunk.
Elérhetőségeink:
Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)
Telefonok:
06-24-523-128 (Christoph Gáborné intézményvezető, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (Zsinkó Márta családsegítő)
06-24-523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)
fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu
Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok

számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást. A
házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
Egyéb szolgáltatásaink:
• A nyári felzárkóztató program,
• Adományok közvetítése.
Programjaink
• Nyári napközis tábor,
• Játszóház, kézműves foglalkozások,
• Álláskereső klub.
Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata: – állandóan hívható;
– telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás;
segítség mozgósítása;
– kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,
szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.
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A Dömsödi Általános Ipartestület hírei

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

című állandó kiállítás megtekinthető az Iparos körben
minden hétköznap délelőtt, ill. csoportoknak előre
megbeszélt időpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklődni a következő számokon:
Szabó Andrea: 06 30 5947 169
Jancsó Attila: 06 20 80 221 99

Rendezvény elõzetes

„Ízek és Mesterségek Udvara”
2018. 05. 27.
Az Ipartestület rendezvénye, amelyre várjuk mindazokat a
dömsödi iparosokat, kézműveseket, kereskedőket, őstermelőket, akik termékeiket (bor, pálinka, sajt, túró, szalámi, méz,
sütemények), valamint munkáikat (kézimunkák, bőrdíszművek, kerámiák, egyéb termékek) szívesen bemutatnák a közönségnek. Az élelmiszereket tetszés szerint meg is kóstolhatják.
A bemutatón hagyományőrző programot láthatnak, és megízlelhetik a magyar gulyás ősi ízeit.
Kérünk mindenkit, aki a rendezvényen szeretné bemutatni
termékeit, jelentkezzen:
A rendezvény megszervezésére szponzorokat is szívesen látunk!!!
Elérhetőség:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
Szücsné Ágh Anikó
06 30 9 218 293
ipartestulet.d@pr.hu
Ipartestület vezetősége
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Településképi Arculati Kézikönyv (TAK),
településképi rendelet
Az Országgyűlés 2016. évben megalkotta a
LXXIV. törvényt a településkép védelméről.
A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által.
Az önkormányzatok rendeletet alkothatnak,
melyben saját településükre vonatkozóan meghatározhatják a településképi követelményeket,
településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert hozhatnak létre, önkormányzati
településkép-érvényesítési eszközöket vezethetnek be a településkép védelme és minőségi
alakítása céljából.
A településképi rendelet szakmai megalapozása céljából településképi arculati kézikönyv
elkészítése szükséges a településeken.
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI
KÉZIKÖNYV
A kézikönyv a – települések természeti és
épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi
formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és
ismerteti a településen belül jól elkülönülő
egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és
képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a
településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Ismerteti a helyi védelem alatt álló
épített és természeti értékeket, területeket is.
Dömsödön az arculati kézikönyv 2017 nyarán és őszén készült helyi lakosok, szakemberek
segítségével.
Alapvetően szemléletformáló célt szolgál.
Bemutatja a települést, ismerteti az épített és a
természeti örökségeket a helyi védelemre javasolt értékekkel együtt, meghatározza a település
karaktert adó területeit, ezekre a területrészekre
ajánlásokat fogalmaz meg építészeti útmutatóként, a községben található és követendő jó példákat bemutatja.
A kézikönyvet papíralapú formátumban a
polgármesteri hivatalban lehet megtekinteni.
Elektronikus formában a község honlapján
elérhető, lapozgatható.
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
Megalkotásának célja a település építészeti,
településképi és természeti értékeinek védelme
és igényes alakítása helyi építészeti örökség védelmének meghatározásával és szabályozásával,
a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásával, a településképi követelmények, az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök, valamint önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer meghatározásával.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközség település-

képének védelméről és minőségi alakításáról
szóló 19/2017. (XII. 21.) számú önkormányzati rendeletét megalkotta.
A rendelet hatálya a település teljes közigazgatási területére terjed ki.
A rendeletben kerültek meghatározásra a helyi értékvédelemmel kapcsolatos szabályok:
– a helyi védelem alá helyezés vagy megszüntetés előírásai,
– a védelem alá helyezés vagy megszüntetés
előkészítésének folyamata, dokumentálása,
– a helyi védett értékek nyilvántartására vonatkozó szabályok.
A helyi egyedi védett épületek, építmények
és egyedi védelem alatt álló területek meghatározása a rendelet mellékletében került felsorolásra.
A településképi arculati kézikönyvben lehatárolásra és bemutatásra kerültek a község eltérő
karakterű településrészei. Ezek a település településképi szempontból meghatározó településrészei: – Ófalu: Védgát sor – Bodrog köz –
Szabadság u. – Pósa L. u. – Kossuth L. u. – Kígyó u. – Gyóni Géza u. – Béke tér – Zrínyi u. –
Rákóczi u. – Kossuth L. u. által határolt terület.
– Átépülő falusias településrész: A település belterületébe tartozó, a helyi építési szabályzatban lakó építési övezetbe sorolt területek közül azon területek, amelyek nem az Ófalu vagy
a Kertvárosias lakó-üdülő településrészekbe
tartoznak.
– Kertvárosias lakó-üdülő településrész: A
Felső-sziget üdülő- és lakóépületekkel vegyesen beépült területei, a Felső-Duna-part a közigazgatási határig, Gesztenye sor – Tassi-csatorna – Védgát sor által határolt terület.
– Nyaralókkal beépült településrész: Dabisziget, Napospart, Neptun.
– Kertes mezőgazdasági területek: A Tókert, Öreghegy és Újhegy helyi építési szabályzatban mezőgazdasági kertes övezetbe sorolt területei.
– Gazdasági telephelyek: Ipari, szolgáltató,
mezőgazdasági üzemi telephelyek. Főként a település külterületén elszórtan elhelyezkedő területek: Nagy tanya, Petőfi tanya, Láng tanya,
Biogáz üzem stb.
– Belterületi zöldfelületek: közparkok, közkertek, temetők, sportpálya, vízpartot övező
zöldfelületek.
A rendelet III. fejezetében az eltérő karakterű
településrészekre, a helyi védelem alatt álló
egyedi épületekre és területekre, az egyes sajátos építményfajtákra, építményekre és reklámhordozókra vonatkozóan kerültek meghatározásra egyedi és területi építészeti követelmények.
Ezek közül itt ismertetésre kerülnek a leglényegesebb előírások.

Egyedi helyi védettség alatt álló értékekre
vonatkozó előírások:
– A védett épületeket kötelező eredeti építészeti tömegükben – beépítési mód, tömegarányok, tetőforma, tetőhajlásszög, jellegzetes
homlokzati elemek, nyílászárók aránya és osztásrendje – megőrizni.
– A tető héjazatát eredeti színéhez és formájához hasonló új építőanyaggal lehet átépíteni.
– Eredetitől eltérően felújított épület újabb
felújítása az eredetivel egyezően vagy ahhoz
közelítően történhet.
– Klíma, gépészeti berendezés csak takartan
vagy utcáról nem látható homlokzaton helyezhető el.
– Kémények csak falazott megjelenésűek lehetnek.
– Utcáról látható tetőfelületen napelem, napkollektor nem helyezhető el.
– Védett épületet bővíteni csak úgy lehet,
hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása,
utcaképi megjelenése ne változzon. A bővítés
anyaghasználata, színei a meglévővel összhangban legyenek.
– Védett épületet utólagosan hőszigetelni
csak az épület arányainak, homlokzati részleteinek megtartásával lehet.
– A kerítések legalább 30%-ban áttört kialakításúak legyenek. Anyaguk: tégla vagy vakolt
felületű egyéb szerkezet; kerítésmező fa léc,
egyszerű deszka, kovácsoltvas, egyszerű kivitelű fém pálca lehet. A kerítés és a lábazat magassága igazodjon a szomszédos kerítésekhez.
Az Ófalu településrészre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények:
– Az Ófalu területén az utcaszerkezet, a telkek kialakult utcai szélessége megtartandó.
– Új épület a településrész, adott utcaszakasz
karakterébe illően építhető. Az illeszkedésnél a
környezetbe építésének módját, jellemző tetőformáját és hajlásszögét, az utcai homlokzat
nyílászáró osztásrendjét és arányát, az utcai párkánymagasságot figyelembe véve kell az épületet megépíteni.
– A tetőhajlásszöge 35-45 fok között lehet.
– A tetőforma utcával párhuzamos vagy merőleges nyeregtető lehet a környezetében kialakult beépítés szerint.
– A tető héjazata hullámpala, bitumenzsindely, bitumenes hullámlemez, fém trapéz és
hullámlemez nem lehet.
– A tetőfelület anyaga és színe csak egységes
kialakítással készülhet az épületen.
– Utcai homlokzat párkánymagassága nem
lehet több 4 méternél.
– Homlokzat színezése csak pasztellszínű lehet.
– Előkertben, oldalkert előkerti részében kerti építmény, kereskedelmi célú önálló épület
nem létesíthető.
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– Melléképületek, gépkocsitároló egy tömegben építendő a főépülettel.
– Tömör kerítés nem építhető. A kerítések
legalább 50%-ban áttört kialakításúak legyenek. A kerítés kialakításában, anyaghasználatában illeszkedjen a főépülethez.
Az Átépülő falusias településrészekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények:
– Az egységes utcakép kialakítása érdekében
új épület, bővítés és bármilyen építési tevékenység úgy valósítható meg, hogy az karakterében,
tömegalakításában illeszkedjen a kialakult beépítési módhoz.
– Szabadon álló beépítés csak szakmai konzultáción történt egyeztetés alapján lehetséges.
– Kialakult beépítésű területen az előkert mérete a két-két szomszédos beépült ingatlan előkerti sávjában jelölendő ki.
– A magastető formájában illeszkedjen környezetéhez. Kialakult beépítésű területrészeken
30-45 fok között lehet a tető hajlásszöge.
– A tető héjazata hullámpala, bitumenes
hullámlemez, fém trapéz és hullámlemez
nem lehet.
– A homlokzat színezésénél az élénk, rikító
és sötét színek kerülendők.
– Utcai kerítés minimum 50%-ban áttört legyen. Anyagában, kialakításában illeszkedjen a
főépülethez.
– A telekhatár (vagy ha van, akkor a járda) és
az úttest közötti területen a kapubejáró szélességében létesíthető csak burkolt felület. A területek többi részét növényzettel kell fedni, vagy
vízelvezető árok létesül.
– A telek előtti közterületi járda, gépjárműbehajtó, vízelvezető árok, közterületi zöldsáv és
fasor utcaszinten egységes megjelenésű lehet.
– A kialakuló új utcákban a tető hajlásszöge
30 foknál alacsonyabb is lehet.
Az Átépülő falusias településrész területén
az 51. számú út melletti telkek – Kossuth L.
utca mindkét oldala az Ófalut kivéve – esetében
az előkertben, oldalkert előkerti részében kerti
építmény, kereskedelmi célú önálló épület nem
létesíthető. Új épület csak előkert meghagyásával épülhet. Utcai telekhatáron új épület csak
szakmai konzultáción egyeztetettek szerint helyezhető el. Az előkertet növényzettel kell betelepíteni. Tájjellegű fafajták és lágyszárú növények ültetésére kell törekedni. Az épületek utcai
párkánymagassága 4,5 m-nél magasabb és 3,5
m-nél alacsonyabb nem lehet.
A Kertvárosias lakó-üdülő és a Nyaralókkal beépült településrészekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények:
– Az épület építési helyét a kialakult állapot
figyelembevételével szakmai konzultáción
szükséges rögzíteni, amennyiben a telekszélesség és a kialakult beépítés az oldalhatáros beépítést nem teszi lehetővé.
– Két utcára nyíló telkek esetében az előkert
mélysége a két-két szomszédos ingatlan előkerti sávjába essen, irányadó előkertnek a jellem-
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zően kisebb mélységű előkert számít. Két utcára nyíló telkek esetében az épületek homlokzatát mindkét közterület felé egyenrangú főhomlokzatként kell kialakítani.
– Tömör kerítés nem építhető.
– 12 m-nél keskenyebb telken az épület gerincmagasság – telekszélesség aránya legalább
1:2 legyen.
– Az épületek tetőhajlásszöge 45 foknál nagyobb nem lehet.
– Lapostető kialakítása megengedett.
– A tető héjazata hullámpala, bitumenzsindely, bitumenes hullámlemez, fém trapéz és
hullámlemez nem lehet.
– A homlokzat színezésénél az élénk, rikító,
és sötét színek nem megengedettek.
– A homlokzat, a kerítés anyaghasználatában
illeszkedjen, harmonizáljon a táji környezettel.
– A Ráckevei Duna és a Dömsödi Holtág
partja mellett fekvő lakó- és üdülőterületeken az épületek tájba illesztését a vízfelület
és kísérő növényzete figyelembevételével
kell megvalósítani.
A Kertes mezőgazdasági területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények:
– A telken csak egy épület helyezhető el.
– Az épületek földszinti padlószintje a rendezett terepszint felett nem lehet magasabban,
mint 90 cm.
– A kerítés csak drótfonatból, hézagosan elhelyezett fa elemekből – legalább 50%-osan áttört felülettel – készülhet, vagy lombhullató növényekből telepített sövény lehet.
– A terepszint alatti beépítés megengedett.
Telkenként legfeljebb egy 60 m2 nettó alapterületű pince épülhet.
– Az épületek utcára merőleges nyeregtetővel épüljenek.
– A tető hajlásszöge 35-45 fok között lehet.
– A homlokzat és a tetőfedés anyaga tájba illő, természetes anyagokból lehet.
– A homlokzat színezése fehér vagy törtfehér
lehet.
Gazdasági telephelyek:
– A helyi építési szabályzatban meghatározott gazdasági területek építési övezeteiben
lapostetős kialakítás is megengedett.
– A helyi építési szabályzatban meghatározott mezőgazdasági területek övezeteiben, birtokközpontokon az épületek nyeregtetővel alakítandók ki. A tető hajlásszöge 25-45 fok lehet.
– Az épületeket tájba illően kell elhelyezni.
– A gazdasági épületek telkét legalább 50%ban áttört kerítéssel lehet körbekeríteni.
A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények:
– Dömsöd teljes közigazgatási területén az
országos jogszabályok és a településképi rendeletben meghatározottak szerint helyezhető el
reklámhordozó, reklám, hirdető berendezés.
– Reklámot közétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni közterületen, köztulajdonban álló ingatlanon csak a

helyi építési szabályzatban meghatározott vegyes településközponti övezetben, kizárólag utcabútoron lehetséges.
– Információs és egyéb tájékoztatási célú –
nem önkormányzati tulajdonú – táblán reklámot elhelyezni a tábla felületének 2/3-án lehet.
– Az önkormányzat által szervezett vagy
támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése transzparensen is
lehetséges.
– Hirdetőoszlop kivételével ragasztás vagy
tűzés módszerével reklám, illetve reklámhordozó nem rögzíthető.
Közterületi információs hirdető berendezések, tájékoztatási táblák létesítésének szabályai:
– Közterületen információs berendezést a
jogszabályi tilalmakra is figyelemmel úgy kell
elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület
és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű
használatát.
– Legfeljebb 11 m2 felületű közterületi információs berendezés az 51. számú út külterületi
szakaszán helyezhető el.
– Apróhirdetések, hirdetmények közzétételére alkalmas, legfeljebb 1,5 m2 felületű információs és egyéb tájékoztató célú tábla a Kossuth L.
utca belterületi szakaszán, a Petőfi téren, az
OMK előtti téren, a Széchenyi István Általános
Iskola és a Sportcsarnok által határolt közterületen, a dabi templom előtti téren, az óvodák előtti
közterületen, a Bajcsy-Zs. u. – Bocskai u. –
Tóth J. utcák kereszteződésében helyezhető el.
Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok elhelyezése
– Cégér, cégtábla, cégfelirat csak homlokzati
felületen vagy arra merőlegesen helyezhető el.
– Kerítésen csak szakmai konzultáció hozzájáruló véleménye alapján helyezhető el.
– Cégér, cégtábla, cégfelirat lombhullató és
örökzöld fán nem helyezhető el.
– Az épületek utcai homlokzatán vállalkozásonként egy darab cégér, cégtábla, cégfelirat,
címtábla helyezhető el.
– A cégérek, cégtáblák, cégfeliratok felülete
egyenként nem lehet nagyobb, mint 1 m2.
– Összes felülete nem haladhatja meg azok
elhelyezésére szolgáló homlokzat felületének
5%-át.
– Egy homlokzaton több cégér, cégtábla, cégfelirat, címtábla színben, anyaghasználatban, elhelyezésben csak egymáshoz illeszkedően helyezhető el.
– Cégér, cégtábla, cégfelirat kialakításának,
részletképzésének, színezésének az épület homlokzatával összhangban kell lennie, és igazodnia kell a nyílászárók és egyéb homlokzati elemek osztásrendjéhez.
A következő számban a településkép érvényesítési eszközökről – szakmai konzultáció,
településképi véleményezés, településképi bejelentés –, településképi kötelezésről és bírságról,
az önkormányzati támogatási rendszer lehetőségéről tájékoztatom az olvasókat.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész
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Bódult állapotban vezetés veszélyei
A kábítószer-fogyasztás kizárja a biztonságos járművezetési képességet.
A bódító hatású szerek (ide értve a kábítószereket, a kábító hatású szereket és bizonyos – bódultságot okozó – gyógyszerkészítményeket egyaránt; a továbbiakban: kábítószerek) fogyasztása rendkívül kedvezőtlenül
befolyásolja a biztonságos járművezetői képességet, gyakran teljesen kizárja azt. Ezt támasztják elő a rendőri intézkedések és a közúti balesetek
vizsgálatának tapasztalatai egyaránt. A kábítószerek káros élettani és vezetési képességre gyakorolt hatását más vizsgálatokkal is alá lehet támasztani, például laboratóriumi tesztekkel és szimulátorokkal – természetesen csak azokban az országokban, ahol az ilyen jellegű vizsgálatokat,
kísérleteket jogszabály nem tiltja.
A kábítószer-fogyasztás károsan hat fogyasztójának veszélyérzékelő és
-elhárító képességére, a rendszeresen változó forgalmi szituációk megfelelő kezelésére, és ezek a korlátok a kognitív és a motorikus funkciók működésében egyaránt jelentkeznek.

A kábítószereknek számos fajtájuk, típusuk ismert, melyek hatásai jelentősen eltérhetnek egymástól. Ami ugyanakkor közös bennük: az a
rendkívüli kockázat, mely fogyasztójának a közúti közlekedésben való
részvételekor automatikusan jelentkezik – akár gyalogosként, akár járművezetőként vesz részt az érintett a közlekedésben.
A tudatmódosító szereknek már kis mennyiségben történő fogyasztása
is azonnali változásokat idéz elő, elsősorban a szellemi funkciók vonatkozásában: megváltozik a járművezető viselkedése, értékítélete, egyensúlyi
zavarok léphetnek fel, de a reakcióidő is meghosszabbodhat. Nagyobb
mennyiségben (illetve koncentrációban) történő kábítószer-fogyasztás
esetén a motorikus képességek teljesen összeomolhatnak, mely következtében a jármű irányítása és a manőverek végrehajtása ellehetetlenül. A kábítószertől befolyásolt járművezetőnek már az egyenes vonalú haladás, a
sávtartás is jelentős problémának számít, míg az előzések, kanyarodások
végrehajtása, és különösen a váratlanul megjelenő veszélyhelyzetek, illetve az egyidejűleg jelentkező forgalmi változások kezelése gyakran megoldhatatlan feladatot jelent.
A drogos befolyásoltság alatt lévő járművezetés olyan jelentős élettani
hatásokkal is járhat, mely következtében az ilyen szert fogyasztó jármű-

vezető vakmerővé, önmagára veszélyessé válhat, a közúti közlekedés
más résztvevőit pedig számára akár „célponttá” is teheti.

Számos nyugtató szedése esetén ellenjavallt a járművezetés, hiszen
azok bódult állapotot idézhetnek elő. A nyugtatók általános tulajdonsága
ugyanis, hogy lassítják az agyi tevékenységet, alacsony éberségi szintet és
túlzott nyugodtságot okoznak, erősen korlátozzák a helyes helyzetértékelést, valamint hosszabbítják a cselekvési időt. A nyugtatókhoz hasonló
hatásokkal jár az úgynevezett hallucinogén szerek fogyasztása.
A leírtak alapján úgy gondoljuk, egyértelmű, hogy a közlekedés biztonsága érdekében bódult állapotban lévő járművezetőnek nincs helye a
közutakon!
Hazánkban a kábítószertől befolyásolt állapotban történő járművezetést jogszabály tiltja.
A hatályos KRESZ 4. §-a a járművezetés személyi feltételei sorában
határozza meg, hogy „járművet az vezethet, aki a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes
ital fogyasztásából származó alkohol”. Ugyancsak tilalmazott az üzemben tartó részéről a jármű vezetésének megengedése olyan személynek,
aki az előző feltételeknek nem felel meg.
A bódult állapotban történő járművezetés bűncselekménynek minősül,
és megalapozott gyanúja esetén büntetőeljárás veszi kezdetét. A Btk. 237.
§-ba ütköző „Járművezetés bódult állapotban” bűncselekmény elkövetőjét a törvény alapesetben két év szabadságvesztés büntetéssel fenyegeti.
Amennyiben a bódult állapotban lévő járművezető cselekményével súlyos testi sértést vagy halált okoz, akkor a szankció súlyosbodik, mely maximális mértéke öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés lehet.
A kábítószer hatása alatti járművezetés – az ittas járművezetéssel
együtt – a közutak második fő gyilkosának számít kontinensünkön. Ezért
a TISPOL (European Traffic Police Network) évente két olyan európai
szintű ellenőrzést szervez, egy-egy hét időtartamban, mely kifejezetten az
alkoholtól, illetve kábítószertől befolyásolt állapotban lévő járművezetők
kiszűrésére irányul (A&D, azaz Alcohol and Drugs ellenőrzés).

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

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás
a könyvtárban
Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl.

Tel.: 06-24-519-711

Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: Egy márciusi gondolat, zárt betű: g
12.: előtag, villamossággal kapcsolatos
13.: ez évi
14.: képző, -tat a párja
15.: csacsi beszéd
16.: feszítő eszköz
17.: alsó közepe!
18.: továbbá, valamint
19.: részben elillan!
20.: török autójel
21.: tűzhelyen ételt készít
22.: lúd
23.: fortéllyal megszerzett
25.: azt a személyt
26.: indás főzeléknövény
28.: ellenőr rövidítve
29.: olasz névelő
30.: országunk autójele
31.: tartó
32.: szintén
33.: csomóz
35.: szalonnát főz
37.: esztendő
38.: mesebeli figura
39.: Németország sportjele

40.: távolra
41.: tojás németül
42.: néma mise!
43.: az ittrium és a kén vegyjele
44.: magához kéret, népiesen
45.: a túloldalra
46.: gyomnövény
47.: a mogyoró is lehet ez
51.: a gondolat második része
FÜGGŐLEGES
1.: konyhakerti növény
2.: kést köszörül, fen
3.: tengeri emlős
4.: saját kezűleg!
5.: alkoholfajta, spiritusz
6.: srácok eleje!
7.: állóvíz
8.: gyíkfarok!
9.: duda része!
10.: jelent, kifejez
11.: takarítóanyag
16.: erős a hangja
19.: fontolgat, mérlegel
20.: te és ő
21.: állatok csoportja

23.: sakkjátszma része!
24.: svéd és luxemburgi autójel
27.: azok a bizonyos személyek
31.: ablakot nyit
32.: római négy
34.: saját személye
36.: húst tartósít
37.: létezik, van
38.: te és én
40.: emelt zenei hang
41.: táplál, élelemmel ellát
44.: pörkölt egyik alapanyaga
45.: az elején ásnak!
46.: ötlet, csattanó
48.: kicsinyítő képző, a -ke párja
49.: a cérium vegyjele
50.: Manchester United rövidítve

BEKÜLDENDŐ:
VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 51.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2018. ÁPRILIS 10.

A MEGFEJTÉSEKET
NÉVVEL, CÍMMEL
ELLÁTVA,
CSAK EGY LAPON,

BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A
GYŰJTŐKBE!
KÖSZÖNJÜK!
Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében
(Dömsöd, Váczi u. 15.).
A januári szám pontos megfejtése:
„HOLDFÉNY SÜT ALÁ,
A TÉLI ÉJSZAKÁBA”
A januári szám nyertese:
TÓTH ISTVÁN
DÖMSÖD, HALADÁS UTCA 1.
A NYEREMÉNYT ÁTVEHETI
2018. ÁPRILIS 30-IG.
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán
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Mezõgazdasági hírek
Most márciusban is az 1993-ban megjelent évszaknak megfelelő aktuális kertészeti teendőkkel kívánjuk segíteni a kertészkedést
kedvelők munkáját. Az alábbiakban Tóth István és Jarosi István írásait olvashatják!

István gazda tanácsai kora tavaszi idõszerû kerti munkák végzésére
1993. március
A gyümölcsösben és szőlőben a legfontosabb tavaszi munka a metszés.
Mielőtt a gyümölcsfáink metszéséhez hozzáfognánk, ismerjünk meg néhány általános érvényű szabályt. Nem szabad a metszést túlzásba vinni, a
nagyon megmetszett, visszavágott fa – bármilyen korú is legyen – számos
új hajtás fejlesztésével reagál a sérülésekre. Ennek következtében a túlmetszett fa koronája elsűrűsödik, benne sok „vízhajtás” képződik. A sűrű
korona ápolása igen sok nehézséggel jár, nem éri a napfény és nem jut el
oda a növényvédőszer sem, aminek következtében a gyümölcsök hiányosan érnek be, a kórokozók pedig tömegesen elszaporodnak. A túlságosan
megmetszett fában megbomlik a biológiai egyensúly.
A metszésnél a másik véglet lehet, amikor
„sajnáljuk” levágni azokat a vesszőket,
amelyeket el kell távolítani. Gyümölcsfajtától függően kell végezni a metszést, az
alapkövetelmény az, hogy a sérült ágrészeket, a sűrű és egymást keresztező ágakat el
kell távolítani. Nagyon fontos, hogy a fametszéshez jó szerszámot, metszőollót, fűrészt használjunk. Egy-két éves vesszőket
éles metszőollóval, míg sérült, beteg, vastagabb ágakat fűrésszel vágjunk le. Nem
elhanyagolható a talaj hatása a gyümölcsfák fejlődésére. A jó vízellátású, tápanyagban gazdag talajokon a gyökérzet elegendő tápanyaghoz jut, erőteljes növekedésre
serkenti a gyümölcsfa föld feletti részeit, vagyis a fát kevésbé kell metszeni. A sekély rétegű talajokon, rossz vízgazdálkodású homoktalajokon viszont a fák gyengébben fejlődnek, ilyen
esetben erőteljes metszés kívánatos. A metszés mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a gyümölcsfák korát is.
A gyümölcskertész számára, aki rendszeresen megfigyeli a gyümölcsfákat, maguk a gyümölcsfák beszélnek az előző évi metszések eredményességéről. Figyeljük meg tehát módszeresen gyümölcsfáinkat, és akkor
olyan metszési stílust alakíthatunk ki, amely az adott körülmények között
a legjobb eredményt adja.
A tavaszi metszés során a fölösleges koronarészeket mindig tőből távo-

lítsuk el. Eközben arra törekedjünk, hogy minél kisebb sebeket okozzunk.
A sebek bevonására különböző anyagokat (celloid, vielmeron, fabalzsam) használjunk, amelyeknek közös tulajdonságuk, hogy víz- és légmentesen zárják le a sebfelületet. A kereskedelemben kapható fasebkátrány kifejezetten erre a célra készült és jól bevált.
A szőlőtermelés legfontosabb és egyben a termés mennyiségét nagymértékben meghatározó tavaszi munka a metszés.
A házikertben is többféle szőlőművelési mód, metszési mód található,
és ez határozza meg a metszési munkákat is. Két alapvető művelési módot különböztetünk meg, úgy mint hagyományos tőkeművelés és magas
vagy kordon (lugas) művelés. A metszési
módok alkalmazásának ismertetésére, leírására itt most nem vállalkozom, mert nagyon terjedelmes lenne. A legtöbb kertészkedő lakostárs ezt gyakorlatból tudja, de
sok jó szakkönyv is van, ahol a metszés különböző ábrákkal is illusztrálva van. Az
alapvető követelmény itt is az, hogy egyensúlyba hozzuk a szőlőtőke termőképességét, illetve annyi rügyet hagyjunk meg a
metszés során, hogy ahhoz a táperő rendelkezésre álljon. Még most nem tudjuk egyértelműen megállapítani, hogy a szőlőveszszőben a téli fagyok milyen kárt okoztak,
így bizonyos rátartással végezzük a metszést, több rügyet hagyjunk meg.
A gyümölcsfák rügypattanás előtti lemosó permetezését most kell végeznünk (almánál, körténél) ha erős volt az előző évi pajzstetű fertőzés,
mert az olajos és kéntartalmú szer a hasznos élőlényeket is pusztítja.
Csonthéjasoknál réztartalmú készítményekkel permetezzünk.
A permetszerek használati utasítását szigorúan vegyük figyelembe,
hogy ne mérgezzük feleslegesen a környezetünket, és a pénztárcánkat is
kíméljük.
Jó munkát, szép tavaszi időt kívánok minden lakostársnak.
Összeállította:
Tóth István okleveles mezőgazdász

A fóliás termesztés aktuális munkálatai
A talaj fagymentességekor első teendőnk a fólia felhúzása, amenynyiben tavalyról nem maradt meg épségben a vázon.
A fólia alatti első talajmunkával együtt dolgozzuk be a talajfertőtlenítőt
(basudin 5G 3,2 dkg/5 m2), valamint ha nem volt szervestrágyázva, úgy
komplex műtrágyát 20-30 dkg/m2-es mennyiségben.A talajmunkák után
azonnal el lehet vetni a hónapos retket, zöldséget, sárgarépát, elduggatni a
dughagymát, palántázni a salátát, karalábét, esetleg a káposztát. Lehetőleg
ügyeljünk arra, hogy ezeket a veteményeket, palántákat úgy helyezzük el,
hogy mikorra a melegigényes növények palántázására is sor kerül, vagy
már leteremjenek (retek, hagyma, karalábé, saláta), vagy mint szegélynövények ne akadályozzák a későbbi palántázást, munkát.
A kikelt, illetve kipalántázott hidegtűrő növények öntözését az
időjárás határozza meg. Lehetőleg kis adagban, többször locsoljunk,
hogy meggátoljuk a talaj lehűlését. Napos időben a fólia alatt elő lehet melegíteni az öntözővizet.

Ebben az időszakban még nem jelent nagy gondot a növény ápolásában a levéltetű. Később mind a levéltetű, mind a gombabetegségek,
valamint a lótücsök ellen is védekezni kell.
Akinek van elegendő hely a fóliájában, annak érdemes a szabadba
szánt növény palántáját is itt felnevelni, úgy 3-4 m2-en. (Így a paradicsom, zeller, paprika, káposztafélék.) Sokkal több munkát nem
igényelnek, mégis egy kiskert szükségletét fedezik. Magvetésüket
március 8-10. körül javaslom, előtte Zineb-es vízzel a talajt fertőtlenítsük.
A kora tavaszi fagyok ellen a fólia alatt még egy „fátyolfólia”
használatával eredményesen védekezhetünk (ezt több éven keresztül
felhasználhatjuk).
A melegigényes növények palántázásának ideje március legvégére, április elejére tevődik.
Jarosi István
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Állatorvosi tanácsok

Tisztelt állattartók!

Macskák fülrühessége
A macskák külső hallójáratgyulladásának leggyakoribb oka
a fülatkák okozta fertőzés, amely
ritkábban kutyákban és vadászgörényekben is előfordul. A betegség rendkívül ragályos, s a
macskák közvetlen érintkezésével terjed. A mikroszkopikus
nagyságú atkák a külső hallójáratban élősködnek, s a hallójárat
bőrének szöveteivel, szövetnedveivel táplálkoznak, ami nagy
mennyiségű váladék képződésével s nagyfokú viszketegséggel
jár. A macskák erőteljes fülrázással és a fülkagyló vakarásával reagálnak, ami pörkös sebek kialakulását is magával vonhatja a fülkagyló körüli bőrön. Súlyos esetben másodlagos bakteriális és gombás fertőzés súlyosbíthatja a betegséget. A
gazdi sokszor csak azt veszi észre, hogy a macska sokat rázza a fejét, és a
füle tele van barnás, feketés törmelékes váladékkal. A betegség szövődménye lehet az ún. othaematoma (vérömleny a fülkagyló bőrén), amikor
is a fül belső felületén párnaszerű, hullámzó duzzanat jelenik meg, mivel a
sok fülrázás, vakarás mechanikai hatása vérzést okozhat a bőr alatti
kötőszöveten.
A kezelés alapvető eleme a fül alapos kitisztítása, amit célszerű pár naponta megismételni, egyrészt hogy az alkalmazott készítmények eljussanak a hallójárat mélyére, másrészt hogy az atkák számát mechanikusan is
csökkentsük.
Fülrühösség esetén nem elég a külső hallójárat gyulladását fülcseppekkel kezelni, hanem az atkákat is el kell pusztítanunk. Az atkaellenes fülgél
mellett hosszabb hatású nyakra cseppentős (spot-on) atkairtóra is szükség
lehet, hogy a petékből kikelő atkákat véglegesen kipusztítsuk. Ezek a készítmények 4 hetente alkalmazva megelőzésre is használhatók.
dr. Siket Péter állatorvos

A Dömsöd, Bajcsy Zs. u. 24. szám alatti rendelőm (bejárat a Bocskai u. felől, a Horváth-kert mellett!) rendelési ideje 2018. 01. 01-től az
alábbiak szerint módosul:
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 18.00–19.00
kedd, csütörtök: 8.00–9.00
szombat: 8.00–10.00
– Betegellátás,
– Védőoltások beadása,
– Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítása,
– Lágysebészeti műtétek (ivartalanítás, daganat eltávolítás, baleseti
sebek stb.)
– Ultrahangos fogkőeltávolítás,
– Állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

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

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ EBOLTÁS
Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelező!
Az ebek 2018. évi kötelező veszettség elleni oltását az alábbi napokon tartjuk:
Rendes oltások:
2018. április 04. (szerda) 16-17 óráig, Dunavecsei út, Kanól italbolt
2018. április 11. (szerda) 16-17 óráig, Rákóczi úton a malom előtti szabad téren
2018. április 12. (csütörtök) 16-17 óráig, Széchenyi út – Esze T. út sarok, parkoló
2018. április 14. (szombat) 10-12 óráig, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
Pótoltás:
2018. április 21. (szombat) 10-12 óráig, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
Az oltás díja: 4.500 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is!
Kisállat-egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesztés, pótlás, új kutya esetén)
Háznál történő oltás esetén kiszállási díjat számítunk fel!
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése alapján: ,,Veszettség ellen csak
elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható.”
A még nem jelölt ebeknél a mikrochip-behelyezés díja: 4.000 Ft.
Dr. Nagy Zoltán
állatorvos
06-20-9347-625

Dr. Siket Péter
állatorvos
06-30-9963-668

12

XXVIII. évfolyam 3. szám

Sisi Alapítvány 2018-as rendezvénynaptára
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az idei évben is több rendezvénnyel
készül a Sisi Alapítvány, mely mindegyike a gyönyörű történelmi településen, Sisi városában, Gödöllőn kerül
megrendezésre. Éppen ezért Sisi személye is jelen lesz és színesíti programjainkat. Eseményeinken fontos, hogy figyelmet fordítsunk a társadalmi szerepvállalásra, a jótékonyságra, így minden rendezvényünkön a kihelyezett urnákban
összegyűlt összeg a Szervező Bizottság
és a támogatók közös egyeztetésével kerül elbírálásra és szétosztásra.

1) III. Országos „Igazmondó” Fagyi Verseny
Erzsébet királyné és Ferenc József 164. házassági évfordulója jegyében
Helyszín: Sissi Fagylaltozó, Gödöllő (cím: 2100 Gödöllő, Főtér – Átrium Üzletház)
Időpont: 2018. április 24. (kedd) 10 óra
Szakmai zsűri: • Dr. Gundel János BGF-KVIF tanszékvezető
• Szamos László Szamos Marcipán manufaktúra
• Farkas Elemér Csokoládé Múzeum alapítója
2) III. JÓTÉKONYSÁGI Fitt Nap
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély parkja, rossz idő esetén: Lovarda
Időpont: 2018. április 30. (hétfő) 10 óra (hosszú hétvége)
Sztárfellépők: • RUBINT RÉKA aerobic edző, életmód tanácsadó
• CZANIK BALÁZS capoeira aerobik oktató, életmód tanácsadó

• Mara Fitness aerobik sportedző
• Perger Évi ZUMBA oktató
3) II. Országos „Sisi kedvenc bora”
c. verseny
Erzsébet királyné és Ferenc József
megkoronázásának 151. évfordulója
tiszteletére
Helyszín: Villa Grande Prémium
Rendezvény Centrum
(cím: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály
út 5.)
Időpont: 2018. június 7. (csütörtök)
9:30 óra
Szakmai zsűri elnöke: Nyitrainé dr. Sárdy Diána, SZIE Kertészettudományi Kar Borászati Tanszékvezető, egyetemi docens
Szakmai zsűri:
• Nyúlné Dr. Pühra Beáta borászati vezető, Nyakas Pince Zrt.
• Gálné Dignisz Éva okleveles borászmérnök
• Keményné Koncz Ildikó okleveles borbíráló, sommelier, a Pannónia
Női Borrend nagymestere
• Bozzai Zsófi főszerkesztő, Bor és Piac
A rendezők a változás jogát fenntartják!
Információ: Pintérné Rakszegi Zita kuratóriumi elnök
06 70 332 8852 • zita.rakszegi@gmail.com
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A D ezsõ L ajos A lapfokú M ûvészeti I skola h írei
Február 15-én adták át a Móra Ferenc Vers- és Prózamondó, Meseíró és
Meseillusztrációs Verseny díjait a szigetújfalui művelődési házban. A pályázatot a Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola hirdette meg.
Intézményünk több növendéke indult meseillusztráció kategóriában:
Bilász Amanda, Józan Hanna, Kunu Szebasztián, Szombati Vanda, Pénzes Roxána, Gonda Gréta, Szeibert Simon, Kadók Boglárka, Kakuk Zsanett, Balogh Zoltán, Danyi Zsanett, Imre Péter.
Helyezett növendékek: Őrsi Gabriella I. helyezés, Takács Zita I. helyezés, Katus Olivér II. helyezés, Kadók Levente III. helyezés, Varjas
Alexandra II. helyezés.
Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit és Germán Fatime.

Köszönöm a szülőknek a növendékeink szállítását: Horváth Jánosnak,
Katusné Czikora Anitának, Őrsiné Csepregi Mónikának és Riszter Ágnesnek.
Köntös Ágnes
intézményvezető

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett

fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozójára.
A rendezvény helye és ideje:
26-án a Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett népdalversenyen vettek részt szolfézsos növendékeink: Csécs Alíz, Horváth
Fanni, Laczó Bence. Horváth Fanni ezüstérmet kapott szerepléséért.
Felkészítő tanár: Donec Szergej.
Gratulálok a felkészítő pedagógusoknak és versenyző növendékeinknek az elért sikerekhez!

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
2018. március 23. péntek, 15 óra

2017. december 14-én

Csaplár József és felesége
60. házassági évfordulóját
ünnepelte.
Ebbõl az alkalomból szeretettel
köszönti õket családjuk.
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Óvodai beiratkozás
Kedves Szülők!
A 2018/2019-es nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának
időpontja 2018. április 25-én, 26-án és 27-én lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Dömsödi Nagyközségi Óvoda Központi épületében („Új” Óvodában, Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16
óráig.
NKt. 8. § (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart.
A kötelező óvodába járás tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket!!
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel
összhangban – az óvodavezető dönt.
„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az
ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek
megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, a sok gyermek
látványával, és egy új élményben részesülhessen.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a
kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant
otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első
határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel),
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a
sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési – tanulási – magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről szóló igazolások,

• szülői felügyeletről szóló végzés (a különélő szülők a gyermek
sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása
vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e
tekintetben korlátozta vagy megvonta),
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek
igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2012-2013-2014ben és 2015. augusztus 31-ig születtek. A jelenleg is óvodába járó
gyermekeknek nem kell újra beiratkozni!
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket), aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási
időszakban.
Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan
munkába állnak, hogy előfelvételisként előjegyeztessék a 2015.
szeptember 1-jét követően született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a 3
éves kor alatti gyermekek automatikus felvételét.
Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az
óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértői Bizottság
véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek
(mozgásszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő) fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekkel együtt nevelhetők.
Az óvoda Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról –
a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2018. május 28-ig.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az ügyben a fenntartó jár
el és hoz másodfokú döntést.
Madarász Mária intézményvezető

INGYEN ELVIHETÕ 250 db TATAI BONTOTT CSERÉP !!! 06-20-412-9040

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

Kútfúrás 110-es csatornacsővel
– garanciával.

06-30-964-0485

XXVIII. évfolyam 3. szám

15

Farsangi mulatság az
„Új” óvodában
Intézményünkben 2018. február 12-én rendeztük meg a farsangi ünnepséget. A gyermekek szebbnél szebb jelmezekbe bújtak ezen a jeles napon. Reggeli után az „Új óvoda” emeleti folyosóján gyűlt össze az óvoda
apraja-nagyja.
Minden csoport előadta a farsangra tanult versikéjét, majd az óvoda pedagógusai egy meseelőadással kedveskedtek a gyermekeknek. A mese
egy közös énekléssel zárult.
A délelőtt folyamán újabb meglepetés várta a gyermekeket az emeleti
folyosón. Az általános iskola 4. a osztályos tanulói egy táncot mutattak be
az óvodások nagy örömére.
Végezetül pedig délig egy hatalmas télűző farsangi mulatság következett zenével, tánccal és csupa-csupa jókedvvel, vidámsággal.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni először is az óvoda dolgozóinak a
farsangon nyújtott segítségükért, a szülőknek, hogy kreatív jelmezeket
készítettek gyermekeik számára, és végül, de nem utolsósorban a 4. a osztályos gyermekek osztályfőnökének, Major Annának, a tánctanároknak,
Balogh Heidinek és Kultsár Tomaj Soltnak, és a 4. a, illetve 1. a osztályos

táncos lábú tanulóknak,
hogy műsorukkal színvonalasabbá tették farsangi
ünnepségünket.
Szőke Bettina
óvodapedagógus

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!
Ezúttal olyan témában állítok össze tesztet, ami szinte mindennapos
téma, úgy a médiában, mint a közösségi oldalakon. Rengeteg ajánlat, méregtelenítő kúrák. Idézetek a kitartásról.
Húsvét közeledtével kezdetét veszi a böjt.
Önök szerint szükség van-e a megújulásra?
Én ezt több területre vetíteném ki: egészségügyi
szempontok szerint sokféle böjt terjedt el (léböjt,
salátaböjt, gyümölcsnapok, különböző kúrák, speciális diéta). A keresztény böjt (a karácsony előtti
advent; húsvét előtti negyven nap, hamvazószerda, nagypéntek) a bűnbánaton, az áldozathozatalon túl a megtisztulást is szolgálja. Magyarországon régen ebben az időszakban a kamrába zárták
azokat az élelmiszereket, melyeket negyven napig
nem fognak használni. Ebben az időszakban nem
tartottak lakodalmakat, mulatságokat sem. Valamennyi vallásban megtalálható, a görögök, az
egyiptomiak, a keleti jógatanítás mind szellemi
tisztítókúraként tartják számon a böjtöt.
Az ókorban Hippokratész fontos öngyógyító
módszernek tartotta – „Ép testben ép lélek”
Mindezek hatalmas lemondásokkal járnak. Mi
segíti az embereket, Önöket abban, hogy kitartásuk legyen lemondani, bármilyen céllal is? Fontosnak tartják-e?
Az alábbi kérdésekből kideríthetik! A kérdésekre Igen, Nem, Nem vagyok biztos válaszok
adhatóak.
1. Vallásos ember Ön?
2. Szokott-e templomba járni?
3. Szokott-e imádkozni?
4. Szokott-e másokért is imádkozni?
5. Vannak-e megszokott, építő gondolatai?

6. Előfordul-e, hogy mélyen magába száll?
7. Fontos-e az Ön számára egy spirituális személy követendő példája?
8. Követ-e valamilyen felekezeti szertartásokat?
9. Igyekszik-e gondolataiban, tetteiben úgy
megnyilvánulni, hogy senkit ne sértsen meg?
10. Fontosnak tartja, hogy saját maga üdvösségéért imádkozzon?
11. Önzetlenül segít másokon?
12. Szokott-e böjtölni?
13. Ösztönzi-e Önt az egyházi tanítás?
14. Van-e szüksége „szellemi táplálékra”?
15. Ismeri a Bibliát?
16. Képes Ön megbocsátani?
17. Könnyen ellenáll bármilyen „kísértésnek”?
18. Fordult-e már Istenhez segítségért?
19. Ha beteljesülnek az imái, meg szokta-e köszönni?
20. Ön szerint szükség van-e a hitre?
21. Nagy jelentősége van-e az anyagi világnak
az Ön számára?
22. Elfogadja-e az Önétől eltérő nézeteket valló
embereket?
23. Igyekszik, hogy mindig tiszta legyen a lelkiismerete?
24. Elgondolkodott-e azon, hogy változtasson
életmódján?
25. Szokott-e beszélni saját hitvallásáról, nézeteiről?
26. Képes-e túllépni a saját büszkeségén?
27. Együttérző ember Ön?
28. Toleráns embernek tartja magát?
29. Nincs meggyőződve róla, hogy csak az Ön
életmódja a leghelyesebb?
30. Szokott-e meditációs gyakorlatokat végezni,
esetleg jógázni?
Kiértékelés
Az Igen válaszok +1, a Nem válaszok -1, a

Nem vagyok biztos válaszok
0 pontot érnek. A teljesség
igénye nélkül, a pontszámoknál ezúttal sokkal fontosabb, hogy a kérdéseken elgondolkodva, őszintén
Önmagukba nézhetnek. A Nem válaszok általában azt jelzik, hogy talán követnek el hibákat.
Pontozás
21-30 pont: Ön vallásos ember. Fontosnak
tartja az egyházi tanítást. Igyekszik ennek szellemében, illetve törvényei szerint élni. Szükségét
érzi a „szellemi tápláléknak”, ezért pontosan betartja a böjtöket. Önnek ez ad erőt és kitartást.
Mindenben mértékletes.
11-20 pont: Ön azok közé az emberek közé
tartozik, akiknek van hitük, de nem rendelik alá
teljességgel magukat ennek. Nem tartja fontosnak mindenáron betartani a böjtöket, inkább az
egészsége megőrzésének érdekében képes a lemondásokra. Fontosnak tartja ezt, és ennek érdekében akár az anyagi áldozatok sem számítanak. Kitartása bámulatos.
0-10 pont: Ön az az ember, aki sok mindenben
hisz. Szinte mindent kipróbál, időnként „szellemi
táplálékot” is keres. Próbálkozásai ellenére általában kudarcot vall. Sokkal inkább azért, mert úgy
érzi, hogy „kilógna a sorból”, ha nem végezne Ön
is, egyesekhez hasonlóan méregtelenítő kúrát,
böjtöt. Próbálja megkeresni azt az utat, ami Önnek hitet ad. Ez lesz majd a kitartásának a kulcsa.
Negatív pontozás: Ön, függetlenül attól,
hogy milyen nézeteket vall, esetleg mi a hitvallása, pazarló életet él. Olyan „egyszer élünk” típus.
Mindenkit lenéz, aki bármilyen indíttatásból
böjtöl, tisztítókúrát tart. Titkon azért el szokott
gondolkodni ezeken, és irigyli mások kitartását.
Biricz Márta Enikő
mester okleveles pszichoterapeuta
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Arany oldal
2018-ban olyan írók és költők munkáival
folytatjuk az elmúlt évben elindított rovatot,
akik dömsödiek voltak, vagy hosszabbrövidebb időt töltöttek Dömsödön, de ma már
nincsenek köztünk.
Márciusban Petőfi Sándor 1845 és 1846ban Dömsödön írt verseiből válogatunk. Itt íródott a Piroslik már a fákon a levél; Száműztem
magamat…; Levél Várady Antalhoz című verse, valamint a Salgó című verses elbeszélése is.
Levél Várady Antalhoz című versében elsőként jelennek meg a költő forradalmi gondolatai.
Velláné Bucsi Mária és a Múzeum Dömsödi
facebook oldalán teljes terjedelmében olvashatják mind a négy verset az érdeklődők.
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Megbékülő jobbom fogadd el, oh világ,
Nem volnál rossz, ha nem volnál boldogtalan.
Boldogtalan vagy s én sajnállak tégedet,
S akit sajnálunk, gyülölnünk nem lehet.
(Dömsöd, 1846. május)

Piroslik már a fákon a levél
Piroslik már a fákon a levél,
Süvölt köztök, süvölt az őszi szél,
Homályos a nap, a mező deres;
Pásztor, betyár meleg tanyát keres.

Bazsonyi Arany: Száműztem magamat
(illusztráció)
Levél Várady Antalhoz

Meleg tanyát a pásztor csak talál,
Vár ott reá kulacs bor, tele tál.
Ha kifogy a kulacs bor s tele tál,
Lágy párnán felesége vele hál.
Betyár embernek jó tanyája nincs,
Mindenfelől csörög rá rabbilincs.
Száraz bokorban húzza meg magát,
Átkozza a hűs őszi éjszakát.
(Dömsöd, 1845. augusztus)
Száműztem magamat…
Száműztem magamat az emberek közül
Magányba mentem és mélyen rejteztem el;
Magam voltam csak ott és mégsem egyedül,
Együtt valék a múlt ezer emlékivel.
És minden emlék oly gyászdolgokat beszélt,
Mik fölforgathatnák a szív s ész tengelyét.
Végigtekintettem tulajdon sorsomon
És a világ során. Az éj oly sötét!
S az éjben, mely minket homályával bevon,
Nem látjuk már az ég vezérlő jobb kezét;
Csak ugy botorkálunk majd ide, majd oda.
Ha botlunk s elesünk, valóban nem csoda.
Igy van. S e gondolat, ez oly engesztelő,
Nagy úr ez, mely minden megbántást eltemet;
E gondolat, miként varázsvessző, előIdézi ama mély rejtekből lelkemet,
Amelybe zárkozék, midőn az emberek
Olyan sokszor s olyan nagyon sértettenek.
Megengesztelt szivem egy zöld olajfa-ág!...
Minden tőled kapott sebem felejtve van;

Hát megtörtént a párbaj? s élsz-e még?
Ha főbe lőttek, – tudósíts felőle,
Írd meg tüstént, hogy Pestre felrohanjak,
És bosszut álljak éretted, barátom…
Szó ami szó, de nekem igazán
Nem tetszik, hogy te minden balgaságért
Kész vagy kockára tenni éltedet.
Azt gondolod: lelked-tested szakáll? s ha
Leborotválnak, újólag kinősz?
Csalódol; mert az élet csizmatalp,
S ez nem lesz új, ha egyszer elkopott,
Azért kiméld a drága csizmatalpat,
Amelyet nem szab kétszer senkinek
Az ég vargája, a kőszivü sors. –
S azt gondolod tán: annyi a barátom,
Mint fönn az égen a csillag? ha egy
Lehull közűlök, észre sem veszem?
Hiszen tudod jól: mily kis számotok van
Nektek, kik engem őszintén szerettek,
Kik föntartjátok szívem melegét.
Mért e kis számot megfogyasztani? –
És Ida, Ida, e kedves leány,
Ha téged elveszt ő, mivé lesz? ő
Kinek kívüled nincsen senkije.
Te vagy világa… Lennél oly kegyetlen,
Reászakadni hagynád a világot?
S van még egy… a hon! vagy már elfeledted,
feledhető-e, amiről beszéltünk
A lelkesűlés lángóráiban?
Ki tudja, mit hoz a kétes jövendő,
Mely álmainknak legkedvesbike,
S akkor hazánknak ránk szüksége lesz. –
Látod barátom, élted mily becses,
Azt a világhoz mennyi lánc köti,
S te mégis könnyelműn kockáztatod.

Ha még nem tértél, térj eszedre már,
S ne légy, mint voltál, oly balgatag,
Vagy igazabban: oly kétségb'esett…
Kétségbeesni!... milyen gyávaság!...
Kinek van erre több s nagyobb oka,
Mint énnekem? de én szégyenleném ezt.
A szenvedésnek lángjában szivem
Szét fog pattanni, mint a porcelán,
De, mint a jégcsap, szétolvadni nem!...
Megállj, ha Pestre ismét fölmegyek,
Majd megtanítlak én kétségbeesni,
Hogy unokád is megemlegeti.
Vásárra ott benn termek nálatok,
S viszek portékát, de nem holmi gyapjút,
Vagy bőrt, vagy posztót s effélét, azért
Nagyon hiszem, hogy nem lesz kelete.
mert haj, jó gazda ám a magyar ember!
Amit kutyákon, kártyán s más egyében
Eltékozol, meggazdálkodja könyven.
A könyvvel úgy van, mint hajdan zsinóros
Nadrágjával s prémes mentéivel volt,
Melyet nagyapja s édesapja vett;
Az szolgált még az ő fiának is.
Hazám, mégsem vagy oly boldogtalan,
Minőnek első pillanatra látszol,
A lelki szükség nem bánt tégedet,
Minden szükséged van, de lelki nincs,
Ettől az egytől megmentett az Isten…
– Amint mondottam: a vásárra majd
Meglátsz barátom: akkor fölmegyek,
S te rám sem ismersz, úgy megváltozám;
A szép természet megváltoztatott,
Beteg kedélyek e hü orvosa,
Beteg valék én ott tinálatok
A pesti utcák holt hideg kövén,
Hosszú, sötét árnyként vonult utánam
A csüggedés, az életunalom. –
Ujjászülettem!... a falusi lég, a
Sötét erdőknek zúgó lombjai,
Lombok felett a csattogó madár,
A fák alatt a hallgatag virágok
Föléleszték elájult lelkemet;
Nem gyűlölöm, mint eddig a világot:
Már csak haragszom rája, csak haragszom…
Hogy olyan gyáva, föl nem kiált
Elzárt, elorzott boldogságaért, hogy
Meg nem torolja kincse elrablóin
Évezredeknek szenvedéseit. –
De hinni kezdem, hogy dicső napoknak
Érjük maholnap fényes hajnalát,
Midőn a népek mind fölemelik
A föld porába gázolt fejöket,
S végigmennydörgik a föld kerekén:
„Legyünk rabokból ismét emberek!”
Ez nagyszerű, de véres kor leszen,
És úgy is illik, hogy véres legyen!...
Már vízözön volt, most egy vérözön kell,
Hogy megtisztuljon a világ a szennytől,
Amely fölötte meggyülekezék;
Egy vérözön kell! és ha az lefolyt majd,
A megmosdott föld tiszta szép leend,
És lakni fognak emberek fölötte,
Hasonlitók az Isten képihez.
(Dömsöd, 1846. május 22.)
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Kalendárium: virágvasárnaptól húsvéthétfõig
A húsvéti ünnepkör
Virágvasárnap: Ezen a napon van Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapja. Ekkor az
emberek pálmaágakat szórtak Jézus lába elé,
melynek emlékére hazánkban elterjedt szokás,
hogy barkát szentelnek a katolikus templomokban. A szentelt barkát hazaviszik, mivel úgy vélik, hogy távoltartja a betegségeket, a villámcsapást a háztól.
Virágvasárnap egyházi és népi ünnep is egyben. Régen téltemető céllal ezen a napon volt a
kiszehajtás vagy kiszejárás szokása. Ennek legismertebb változata Zoboralján és az Ipoly menti palócoknál maradt fenn. A lányok szalmabábut készítettek, asszonyruhába öltöztették, majd
csoportosan végigvitték a falun, végül pedig
vízbe dobták vagy elégették. Ezzel a telet és a
betegségeket űzték el a faluból, valamint már a
böjt végére is utaltak vele.
Nagycsütörtök: A katolikus vidékeken ilyenkor elnémultak a harangok (a nép szerint „Rómába mennek”). Helyette kelepelnek a templomtoronyban, egészen nagyszombatig. Több
helyen a gyerekek csoportosan kereplővel járták az utcákat. A kerepelés szokása a gonoszűzés nyomaira utal.
Nagypéntek: Az egyház Krisztus halálára
emlékezik ekkor, tehát a legnagyobb böjt és
gyász ideje. Már a középkor óta ilyenkor a körmenetek és passiójátékok (szenvedéstörténet)
felidézése szokásos. A pénteki napot a nép szerencsétlennek vélte, de a Nagypénteket különösen. Ekkor tiltották az állattartással és földmű-

veléssel kapcsolatos munkákat. A tilalmak
többsége a női munkákra vonatkozott (például
aki ilyenkor kenyeret süt, kővé válik a kenyere).
A víznek és a tűznek különleges erőt tulajdonítottak. A lányok és legények hajnalban megmosdottak a patakban, hogy egészségesek legyenek. A tüzet eloltották a házban és csak
nagyszombaton gyújtották meg újra, a templom
udvarán égő tűz parazsából. Az új tűzről azt tartották, hogy jó egészséget, a házi tűzhely szerencséjét biztosítja. Ha a marhacsordát keresztülhajtották a füstjén, úgy gondolták, megvédi
az állatokat a dögvésztől.
Nagypénteken festették a húsvéti tojásokat.
Ez az asszonyok feladata volt, és ismerni kellett
hozzá a faluban szokásos díszítőmintákat.
Ezeknek a mintáknak a régi neve: hím, a szó
megtalálható a díszítést jelentő hímzés szóban.
Húsvétvasárnap: Húsvét vasárnapja a tavaszi
napéjegyenlőséget (március 21.) követő legelső
holdtölte utáni első vasárnap, így a húsvét évenként változó időpontja március 22. és április 25.
között van. A keresztény egyház legnagyobb
ünnepe, Krisztus feltámadásának emlékére.
Nagyszombat délutánján megkezdődött a húsvét ünnepe, megszólaltak a harangok, és a katolikusok körmenetet tartottak.
Az ekkor szokásos határkerülés a huszadik
századig fennmaradt szokás. A falu lakói körmenetben járták végig a határt, megnézték a vetést, a bő termésért imádkoztak, tehát mágiával
óvták a vetést a gonosztól, a jégveréstől.
A régi húsvét legszebb eseménye az ételszen-

telés volt. Katolikus vidékeken a délelőtti misére gondosan előkészített cifra kendővel letakart kosárral mentek (kalács, sonka, tojás volt
benne, esetleg húsvéti bárány is). A misén a
pap megáldotta az ételeket. Délben ezeknek
az ételeknek az elfogyasztásával kezdődött újra a húsos étkezés a nagyböjt után.
A szentelt ételek fontosságát mutatták a
hozzájuk fűződő hiedelmek is: siettek vele haza, mert aki először hazaér, az lesz az első a
mezei munkában is. Az ételmaradékot megőrizték, pl. a kalács morzsáját a tűzbe dobták,
hogy megvédje a házat a vihartól és a villámcsapástól.
Húsvéthétfő: A locsolás korábban a párválasztás előtt álló fiatalok ünnepe volt, a locsolásból kimaradni nagy szégyen volt. Nem
kölnivel locsoltak, hanem a kúthoz vitték a
lányokat, és egész vödör vízzel öntötték le
őket. A legények jutalmul általában hímes
tojást kaptak, de a Felvidéken az is szokás
volt, hogy a lányok „megkorbácsolták” a legényeket (suprikálás). A székelyföldi Csíkban, Szatmárban és a Nyírségben a lányok
kedden visszaadták a kölcsönt, megöntözték
a legényeket.
A locsolás eredetileg termékenységvarázsló szokás volt, a víz újjászületést, a termékenységet jelképezte. Erre utal az is, hogy
húsvéthétfőt a régi kalendáriumokban vízbevető vagy vízbehányó hétfőnek nevezték.
(Forrás: Mindennapi kultúránk hagyományai;
Népi kultúra, Magyar néprajz VII.)

Húsvétra készülõdve
„Piros hajnal sütött e ház ablakára,
Ragyogó verőfény ömlött e ház udvarára.
Feltámadt a Jézus, örömtüzek égnek.
Örömünnep van ma földön és az égen.
Hírül hozta nékünk Isten szent angyala,
Hogy ma megérkezett húsvét másodnapja.
Kora reggel felkeltem, kiskertembe mentem,
Harmatos rózsától harmatos vizet vettem.
Ezzel megöntözöm e ház minden egyes tagját,
Hogy még sok-sok évben érjék meg
Húsvét másodnapját.”
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket március 31-én, Nagyszombaton 10
és 14 óra között!

Megismerkedhetnek a hagyományos tojásdíszítéssel: íróka, méhviasz, hagymahéj
felhasználásával.
Húsvét jegyében locsolóverset tanulunk,
tojásfát készítünk. A legügyesebb gyerekek talán
rátalálnak a húsvéti tojásokra is!
Kifújt tojásokat csak
korlátozott számban tudunk biztosítani, célszerű
1-2 főtt tojást hozni a festéshez.
Próbálja ki, hogyan lehet igazi írókával, méhvi-

asszal, hagymahéjjal hímes tojást készíteni!
Aki eljön, új élményekkel lesz gazdagabb!
Helyszín: Petőfi Sándor Emlékmúzeum
(Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.)
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Villámkérdések
Zumba, capoeira aerobik
Perger Évivel
Hatodik esztendeje, hogy Dömsödön Perger
Évivel zumbázhatnak a mozogni vágyó lányok,
asszonyok. Érdeklődés szempontjából bizony
vannak hullámok, hol fent, hol lent, de a zumba
marad! Számos fellépés, izgalmas maraton
vagy farsang teszi változatossá az edzések sorát.
Idén is egy jól sikerült farsangi zumba partyn
búcsúztatták a telet, ahol fergeteges hangulatban végezték a gyakorlatokat.
Évi egy héten több alkalommal is tart edzéseket a művelődési házban. Ennek kapcsán kerestem meg Őt és beszélgettünk.
– Örömmel hallom, hogy szinte teltházasak a zumba órák az OMK-ban!
– Igen, ennek nagyon örülök, hiszen a közelmúltban volt némi visszaesés, de most ismét azt
tapasztalom, hogy intenzív az érdeklődés. A régi csapatból többen is úgy gondolták, hogy újra
elindulnak. Emellett jöttek új emberek, akik nagyon lelkesek, és hoztak magukkal még több új
embert. Így egy egészen nagy csapat lettünk, az
OMK nagytermét megtöltjük!
– Milyen a korösszetétel?
– Teljesen vegyes! A legfiatalabb még óvodás, a legidősebb hatvan éven felüli. Fantasztikusak!
– Mikor, hol, milyen edzéseket tartasz?
– Dömsödön hétfőnként zumbát tartok, szerdánként erősítés gyanánt aerobikot, csütörtökön
pedig gerinctornát.
Apajon kedden és pénteken tartok zumbát.
Szerdánként pedig az IBIDEN-ben tartok órákat, ami kérés szerint lehet aerobik vagy zumba.

– Hogyan kerültél az IBIDEN-be?
– Az irodai dolgozók számára indítottak
egészségprogramot, és megbíztak egy céget annak a lebonyolítására. Én ezzel a céggel vagyok
kapcsolatban, és megpályáztam ezt a lehetőséget, megnyertem, és így kerültem oda.
– Több helyre is hívnak zumbát tartani?
– Igen. Most például Kunszentmiklóson vállaltam egy fitt délutánt, ahol gerinctornát tartottam, de a rendezvényen ott volt Czanik Balázs
és Katus Attila is. A közeljövőben Gödöllőn
vállaltam el egy rendezvényt, ahol Rubint Rékával és Czanik Balázzsal dolgozunk majd
együtt.
– Sokszor elnézem, ahogyan levezényelsz
egy-egy alkalmat, és azt látom, hogy lendületes, változatos, a zene jó és a résztvevők is jól
érzik magukat. Hogyan lehet ezt csinálni?
Képzed magad?
– Természetesen! A legközelebb Budapesten
vannak képzések, én oda szoktam járni. Erre nagyon nagy szükség van, mert így lehet frissíteni

a gyakorlatsorokat. Új elemeket tanulunk, amelyeket be tudok építeni én is a saját gyakorlatsoromba. Minden alkalommal öt új koreográfiát
tanulunk, és itt megtanítják a karjelzéseket is,
hiszen nekünk mindig előre kell mutatni, hogy
milyen elem fog következni. Fontos, hogy fejben is meglegyen a gyakorlatsor, meglegyen a
megfelelő karjelzés, mert tudnunk kell, hogy mi
mi után következik. A képzésen megtanítják
ezeket és újra átismételjük.
– Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozólag?
– Több dolog is kavarog a fejemben, mint
például egy nyuszi maraton vagy egy sport délután valamilyen sztár edzővel. De konkrétumok
még nincsenek.
Reméljük, az elképzelések valósággá válnak, és egyre többen, kitartóbban mozognak
majd Perger Évivel a zumbázni, aerobikozni
vágyó emberek!
Vass Ilona

Ács Károly Emléktúra, Ráckevei Gyalogjáró
„Egy mérföld az aprónéppel”
Gyalogos teljesítménytúrák Ráckeve – Szigetszentmárton – Szigetújfalu – Lórév – Szigetbecse környékén

2018. március 24. (szombat)
Útvonal:
Hosszútáv (38 km): Ráckeve – Kis-Duna-gát – Szigetszentmárton – Szigetújfalu – Nagy-Duna-gát – Lórév – Szigetbecse – Ráckeve. A hosszútávon
indulók 7.00 és 8.00 között indulhatnak. Szintidő: 9 óra
Középtáv (27 km): Ráckeve – Nagy-Duna-gát – Lórév – Szigetbecse – Ráckeve. A középtávon indulók 7.00 és 9.30 között indulhatnak. Szintidő: 7 óra.
Ács Károly Emléktúra (18 km): Ráckeve – Nagy-Duna-gát – Ráckeve. Az Ács Károly Emléktúrán indulók 8.00 és 10.30 között indulhatnak. Szintidő 6 óra.
„Aprónép Túra” (8 km): Ráckeve – Öt út – Köztársaság utca – Hajómalom – Ráckeve. Az „Aprónép Túrán” indulók 8.00 és 10.00 között indulhatnak.
Szintidő nincs.

Nevezési díj:
900 Ft (hosszútáv), 800 Ft (középtáv),
700 Ft (Ács Károly Emléktúra),
500 Ft („Aprónép Túra”). MTSZ és TTT
tagoknak, valamint Magyar Turista Kártyával
rendelkezőknek kedvezményt biztosítunk.
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Kedves Olvasóink!
Az önök 2017. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek,
egyesületek s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel,
és támogassanak dömsödi szervezeteket!
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd
sok éve támogatja
a Dezső Lajos Alapfokú
Művészeti Iskolát.
Ezúton kérjük az adófizetőket,
hogy adójuk 1 százalékával
támogassák az iskolát
az alapítványon keresztül.
Az alapítvány neve:
Pro Musica Alapítvány Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13

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!

Tisztelettel és köszönettel:
a kuratórium

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

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 működési
költségre (30%-ban) kívánjuk fordítani!
Ezt megtehetik a munkáltatójukhoz történő bejelentéssel, vagy személyes adóbevallás esetén az egyesület adószámát tüntetik fel
bevallásukban:

Adószámunk:
1 9833293-1-13
Nyugdíjasaink nevében köszönjük:
H.E. Elnöksége

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a

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

Adószám:
18668456-1-13
Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.

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

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!
Nagylelkű felajánlását, támogatását előre is köszönjük.
Egyesület adószáma: 18670062-1-13
Tisztelettel: Korona Sándor, az Egyesület elnöke

Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy támogassák a

Dömsödi Tűzoltó Egyesületet
adójuk 1%-ával.
Az egyesület adószáma:

18688320-1-13
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„Végezd el ezt a szent szolgálatot...”
(II. Móz. 13.5)
A Dabi Református Gyülekezetben a közelmúltban presbiterválasztások voltak. Ezzel együtt új
gondnokot is választott a gyülekezet.
Bődi László gondnok úr tizennyolc évi szolgálat után átadta a teendőket Varsányi Antal testvérünknek, ő maga pedig presbiterként szolgál tovább gyülekezetünkben. Hálásan gondolunk vissza
erre a tizennyolc évre... Bődi László Dömsödön nőtt fel, ahol már gyermekkorától fogva templomba
járt szüleivel együtt. Polgári foglalkozását tekintve autótechnikusként dolgozott, Dabra 1983-ban került, amikor megnősült. Joó Sándor után vette át a gondnoki feladatokat 2000-ben. A gyülekezet
gondnokaként fontos feladatokat látott el. Gondja volt a templom felújítására, karbantartására, amikor a harangkötél elszakadt, amikor a vihar megrongálta a tornyot. Tárgyalt mesteremberekkel, igyekezett nagy gondot fordítani a református örökségre. Mindezt felelősséggel és teljes odaadással végezte. Az ő feladata volt a presbitérium összefogása. Rendszeresen járt az egyházmegyei közgyűlésekre, ahol találkozott más gyülekezetek problémáival. Meglepődve látta, hogy sok gyülekezetben
nincs egyetértés a presbitérium és a lelkész között. Dabon mindig erős összefogás volt az egyházközösségben. Soha nem fordult elő, hogy ne egyeztek volna a gondolatok a gyülekezet dolgaiban. Mert
a gyülekezet feje Krisztus volt. Laci Bácsi megértő és elfogadó. Szeretettel és türelemmel közelít az
emberekhez. Mindig nagyon a szívén viseli a gyülekezet dolgát. Elkötelezett a keresztyén értékrendben és az erkölcsökben is. Bármink legyen is, az mind semmit sem ér, ha nincs meg bennünk a szeretet. Aggasztja őt a keresztények helyzete. Míg a keresztyének toleránsak másokkal, velünk nem mindig toleráns a világ. Veszélyben van az Isten szerint való értékrend. A világ megcsúfolja Isten munkáját. Templomokat adnak el, gyülekezetek válnak semmivé. Próbák idején hit növekszik... mi hiszünk
ebben. Vannak gyermekek, vannak ifjak, akik itt növekednek fel, akikben az Úr elveti a magot. Az
elöljárók jó példája nem merül feledésbe. Presbitériumunknak sok fiatal tagja van. Ők viszik tovább
a szolgálatot. Az evangélium hirdetését, a diakóniát.
Lesz sok feladat...
„Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek,
hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (Csel. 20,28)
Hálát adunk ezért a hűséges szolgálatért, Isten áldását kívánjuk Bődi Lászlónak és Varsányi Antal gondnok úrnak, aki 2017 decemberében tette le az esküt. A presbitérium pedig járjon elöl a hitben, a missziós és diakónia munkában, hogy növekedhessen a gyülekezet.
„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.” ( I. Korinthus 1:18)
Szabó Andrea

Egyházközségek
elérhetõségei
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő:
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.: 06-24-955-716
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
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 idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise: a téli hónapokban vasárnap 9 órakor
Plébános:
Nemeskürti Ferenc

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

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

rend
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Nagyheti és húsvéti alkalmak
gyülekezeteinkben

PETŐFI
EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany

Dabi Református Egyházközség
Március 28. szerda
Március 29. csütörtök
Március 30. péntek
Március 31. szombat
Március 30. Nagypéntek
Április 01. Húsvétvasárnap
Április 02. Húsvéthétfő

18.30
18.30
18.30
18.30
9 óra
9 óra
9 óra

Bűnbánati Istentisztelet
Bűnbánati Istentisztelet
Bűnbánati Istentisztelet
Bűnbánati Istentisztelet
Istentisztelet
Istentisztelet és úrvacsoraosztás
Istentisztelet és úrvacsoraosztás

9.30
17.00
9.00
17.00
10.00

Istentisztelet
Istentisztelet
Ünnepi Istentisztelet
Ünnepi Istentisztelet
Ünnepi Istentisztelet

és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon:
06-20-253-2589

Baptista Gyülekezet
Március 30. Nagypéntek
Április 1. Húsvétvasárnap
Április 2. Húsvéthétfő

Belépőjegyek:
felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft.

A Római Katolikus Gyülekezet alkalmai a szentmiséken elhangzottak szerint,
valamint a hirdetőtáblán feltüntetett módon.

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
Március 25. vasárnap
Március 28. szerda
Március 29. csütörtök
Március 30. péntek
Április 01. vasárnap
Április 02. hétfő

10 óra
18 óra
18 óra
10 óra
18 óra
10 óra
10 óra

Virágvasárnapi Istentisztelet a gyülekezeti házban
Bűnbánati Istentisztelet a gyülekezeti házban
Bűnbánati Istentisztelet a gyülekezeti házban
Nagypénteki Istentisztelet a templomban
Passiós Istentisztelet a gyülekezeti házban
Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával a templomban
Húsvéti Istentisztelet úrvacsorával a templomban

A Dömsödi Horgász
Egyesület
nyitva tartása
megbeszélés alapján.
Telefon:

06-30/260-0957
06-30/350-8820

Dömsödi Horgász Egyesület 2018. évi horgászengedély díjak:
Megnevezés
Egyesületi tagdíj
Állami + fogási
Szövetségi
RSD Területi
Összesen: RSD-s

Felnőtt fő tag
Női tag
2 bot
(alanyi jogon)
2 bot
2800
1000
2200
2200
2000
1000
27000
27000
34000
31200

70 év felett
2 bot
1000
0 + 200
1000
27000
29200

Ifjúsági
18 év betöltéséig
1 bot
0
2200
1000
5000
8200

Állami jegyes
felnőtt tag
2 bot
2800
2200
2000
Napijegy
7000

Állami jegyes
70 év felett
2 bot
1000
0 + 200
1000
Napijegy
2200

Állami jegyes
női horgász
2 bot
1000
2200
1000
Napijegy
4200

Országos: 69900,- * általános gyermek* 2500,- + 200,-* = 2700,-; Duna-ági gyermek 500,- + 200,- = 700,-.; mellékvizi területi ára: 20000,-; bojlis –
behordós területi jegy ára: 35000,-** kiegészítő halelviteli felnőtt 13000,*RSD mellékvizeit; Kunságit; Tassi V-VI-os vizet is tartalmazza! (www.mohosz.hu) ** hal-elvitelre nem jogosít!!
Fizetési lehetőségek: befizetését teljesítheti:
– átutalással az egyesület OTP banknál vezetett: 11742214-20030133
számlájára,
– készpénzben a tagsága érvényesítésekor!
Horgászengedélyét érvényesítheti: nyitvatartási időben (Kiskunlacházán megszűnt!)
– Célponty Horgászbolt, 2344 Dömsöd, Kossuth L. út – Átrium Üzletház

– Vízipók-Csodapók Díszállat-, Horgászbolt, 2330 Dunaharaszti, Fő út
33. (Némedi úti elágazásnál)
– DÖMSÖDI H.E. iroda, 2344 Dömsöd, Kossuth L. út 31.
Iroda nyitva tartás március és április hónapokban minden hétfőn és
pénteken du. 15-18 óra között (kivétel április 16. hétfő), szombaton pedig
de. 9-12 óra között.
H.E. elnöksége
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Dömsödi Tűzoltó
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

Március 23.
a lengyel-magyar
barátság napja
Ebből az alkalomból adom közre néhai
Kovács Sándorné családi archívumából ezt a
képeslapot.
„Magyar–lengyel baráti találkozás a viszszafoglalt ezer éves határon
Uzsok 1939. III. 18.”
(Magyar Film Iroda kiadása)
A képeslapot 1939. április 19-én Brassó
Bálint küldte Ungvárról feleségének Dabra.
Közreadta: Vass Ilona

Pályázati felhívás
Dömsödi Nagyközségi Óvoda a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján
pályázatot hirdet

DÖMSÖDI NAGYKÖZSÉGI
ÓVODA ÉLELMEZÉSVEZETŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű helyettesítés céljából 2018.
05. 01. – 2018. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2344
Dömsöd, Táncsics u. 5. Konyha.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
– A főzőkonyha irányítása, működésének
biztosítása
– Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása
– Eltérő korcsoportú – hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelő – intézményi étkeztetés szervezése, szociális és intézményi étkeztetés szervezése, közvetlen irányítása.
– Az étkezés zökkenőmentes és időben történő megszervezése, élelmiszer-biztonsági
szabályok betartása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés.
– Anyaggazdálkodás, nyersanyag megrendelés-kiadás, raktárkészlet vezetés, nyersanyagnorma számítás, étlapkészítés, étkezési nyilvántartások, naplók vezetése,
HACCP előírások betartása.
– A konyhai dolgozók munkájának szervezése, felügyelete. Tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartása, kapcsolattartás
az intézményvezetővel, önkormányzattal.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• Középfokú élelmezés-vezetői képesítés;
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); magyar állampolgárság; büntetlen
előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Élelmezésvezetői tapasztalat – legalább 1-3
év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű önálló munkavégzés, felelősség és kötelességtudat, együttműködési készség, csapatmunka.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget
igazoló oklevelek másolata; szakmai évek
meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata; erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők
a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. május 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Madarász Mária nyújt, a 06-20429-5379-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi
Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:
13/2018., valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.
• Elektronikus úton Madarász Mária részére a domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető bírálja el az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
április 6.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• Az intézmény hirdetőtábláin – 2018. január 23.
• Dömsöd Nagyközség honlapján – 2018. január 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2018. január 22.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv
felel.

Álláshirdetés
Dömsödi méhészetbe munkatársat keresünk!
Akár idény jelleggel is.
Tel.: 06-30-684-3804
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Született:
Galambos Zsolt – Kupec Piroska
ÁRON
Juhász István – Kiss Anett
ZSÓFI
Juhász-Tóth Sándor – Németh Anikó
DORKA

Házasságot kötöttek:
Pados Liliána Erzsébet – Galambos Zsolt

Lapzárta: március 25.
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A Magyar Korona Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

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

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Biricz Márta Enikő, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Földvári Attila, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Jarosi István, Köntös Ágnes, Madarász Mária,
Orbánné Kiss Judit, Pintér-Rakszegi Zita, Richter
Gyuláné, Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Sándor, Szabóné Lévai Csilla, Szücsné Ágh Anikó,
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 lévő horgásztanya üzemeltetése, az emeleti vendégszobák értékesítése, a horgásztanya állagának
megőrzésében való közreműködés, a horgásztanyán lévő telekbérlők ügyeinek koordinálása, a Csepel Horgász Egyesület által forgalmazott értékcikkek árusítása.
Az üzemeltetés csak és kizárólag horgászati, vendéglátói és olyan tevékenységre
üzemeltethető, 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 Üzemeltetői Pályázat” címzéssel, a 1213 Budapest, Hollandi út 240. címre
A pályázatról bővebb információt telefonon az Egyesület elnöke (Mészáros Ferenc
06/20/917 13 32) tud adni.

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Előjegyzés 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:
hétfő, 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: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelőkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel: hétfő, 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: hétfő: 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
időpontkérés szükséges.

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idő: hétfőtől–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.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434
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Késve érkezett a tél

A felvételeket készítették: Bencze István, Tarr-Sipos Zsuzsa, Velláné Bucsi Mária, Vass Ilona

