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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
Amikor e sorokat olvassák, már túl leszünk az
országgyűlési választások izgalmain! Sokakkal
együtt én is nagyon vártam már a kampány végét, mert nehezen emészti az ember azt a rengeteg gyűlöletet, mocskot, amelyet a politikai hovatartozás kérdése váltott ki nem kevés emberből. Divat lett a tolerancia teljes hiánya, a másik
ember gyalázása, megalázása csak azért, mert a
napi politikai kérdésekben mást gondol egyik,
mint a másik! Az pedig, hogy van, aki gátlás nélkül, nyilvánosan leírja a másik emberről, hogy
birka, csak azért, mert más pártra fog szavazni,
az taszító! Legnagyobb szomorúságomra van
ilyen önkormányzati képviselőnk is, aki folyamatosan lebirkázza a dömsödi választókat! Csak
remélni tudom, hogy túl a parlamenti választásokon megnyugszanak a kedélyek, és minden
idegszálunkkal az előttünk tornyosuló feladatokra koncentrálhatunk. Mert az bizony van bőven!
Folyik a vizünk TwinOxidos kezelése. Egyelőre sok panasz érkezik vissza hozzám lakótársainktól, remélem, csak időlegesen. Mindenesetre április 10-ben határoztuk meg azt az időpontot, amely után döntenünk kell a hogyan
továbbról!
Felhívom az üdülőterületi utcák lakóinak figyelmét, hogy április 9-től a hulladékszállítás
hétfői napokon történik! Hangsúlyozom, csak
az üdülőterületen!
Említettem a sok elvégzendő feladatot. Nos,
kezdem a hídépítéssel. A rossz időre tekintettel
április végére toltuk ki a híd kivitelezésének határidejét. Szinte biztos, hogy azért néhány nappal az új határidő lejárta előtt, április 20-án lesz
az ünnepélyes hídavatás, és ezt az időpontot már
egy újabb szélsőséges időjárási front sem írhatja
át! Tehát már csak bő két hét van hátra, és a közlekedők ismét a megszokott úton közelíthetik
meg a Duna-partot. Itt is köszönöm a szigetben
lakók türelmét! Remélem, a szép új híd kárpótolja Őket az eddigi kellemetlenségekért! Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a híd építésével párhuzamosan új burkolatot kap a Petőfi utca
a Szabadság utca és a Petőfi-fa között. Mindkét
parton tovább szépítjük a környezetet is!

Az ünnepek előtt aláírtam az „egészségügyi
központra” vonatkozó támogatási szerződést.
Az államkincstár által is aláírt példány birtokában rövid időn belül a Képviselő-testület meghozza azokat a döntéseket, amelyek szükségesek a munkálatok tényleges megkezdése előtt.
Ügyvédi irodát kell választanunk a közbeszerzés lefolytatására, és a projektmenedzser cég és
a műszaki ellenőr kijelölése is körültekintő döntést követel majd meg tőlünk. Remélem, hogy a
közel 200 milliós beruházás majd sok kivitelező
fantáziáját mozgatja meg, így a legkedvezőbb
ajánlatot tudjuk kiválasztani!
Most már tényleg csak napok választanak el
bennünket az energetikai pályázatunk befejezésétől. Mind a négy épület megfiatalodva áll készen a dömsödi emberek szolgálatára! Nagyon
hálás vagyok Magyarország Kormányának, hogy
a pályázat sikeres résztvevői lehettünk, mivel saját forrásból – belátható időn belül – nem tudtuk
volna felújítani ezeket az épületeket!
Az egyértelmű és látványos fejlődés mellett
bizony van a mindennapjainknak egy olyan
szegmense, amely nagyban befolyásolja hangulatunkat, nem éppen pozitív irányba. Ez pedig
az útjaink állapota! A csaknem 60 kilométeres
úthálózatunk nagyobbik hányada nehezen járható, illetve szinte járhatatlan csapadékos, tél
végi időszakokban. Komoly erőfeszítéseket teszünk a javításukra, de a több évtizedes lemaradást néhány év alatt behozni nagyon nehéz. Milliárdos nagyságrendű forrásra lenne szükségünk ahhoz, hogy elfogadható minőségű útjaink legyenek. Ennek megszerzésére továbbra
sincs reális esély, így marad a javítgatás, toldozgatás-foltozgatás! Itt szeretnék beszélni arról,
hogy mostanában egyre gyakrabban fordul elő,
hogy az utat javító gép vezetőjét, illetve a mellette kéziszerszámmal munkálkodó dolgozóinkat folyamatosan zaklatások érik. Nemegyszer
ordenáré stílusban, nyomdafestéket nem tűrő
módon küldik el ingatlanuk elől az útjavítókat.
Ez elfogadhatatlan, és ismétlődés esetén meg
fogjuk tenni a szükséges lépéseket! Meg kell jegyeznem, hogy általában ugyanabban az utcá-

Fotó: Vass
ban az ott lakók nagy többsége örömmel veszi,
ha csak kicsit is, de javul az utcájuk járhatósága!
Tizenegyedik alkalommal volt módom megnyitni a „Banya bált” (egyszer, amikor beteg
voltam, Varsányi Antal alpolgármester nyitotta
meg). Most is elmondtam, mint már annyiszor,
hogy nagyon hálás vagyok a Csikósné Jutka vezette Banyáknak, mert rengeteget segítenek személy szerint nekem is, és ami fontosabb, a dömsödi embereknek! Szinte nincsen olyan rendezvény, amelyen ne vállalnának meghatározó feladatot, azt sikeresen teljesítve!
A Dömsödi Ipartestület ez évi közgyűlésén
tájékoztattam a jelenlévő iparosokat, vállalkozókat az előttünk lévő feladatokról. Külön
hangsúlyoztam, hogy terveink szerint a Hajóskastély átalakítására pályázó kivitelezők közül
előnyt fog élvezni az a cég, amely szerződésben
vállalja dömsödi alvállalkozó foglalkoztatását!
Tizedik alkalommal volt a házigazdája a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola a Fúvós
Szólisták és Kamaraegyüttesek Baráti Találkozójának! A közel kétórás koncert számomra hihetetlenül gyorsan eltelt, mert a műsorszámok
előadóinak felkészültsége a komolyzenében kevésbé jártas nézőnek – így nekem is – élményt
jelentett!
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. április 25. szerdán
14-15 óráig

A Gyermekjóléti Szolgálat hírei

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 előse-

gítését, 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.

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!

SZŰCS JULIANNA
képviselő asszony
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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Március 15-én ünnepeltünk
Idén 170 esztendeje annak, hogy Pesten kitört a forradalom, mely tiltakozás volt egy idegen hatalom elnyomása ellen.
A kerek évfordulón mi dömsödiek is megemlékeztünk, melynek látható jele már napokkal korábban érzékelhető volt falunkban. A közintézményeken s a villanykarókon elhelyezett nemzetiszín zászlók, a Petőfi-emlékhelyeken elhelyezett kis koszorúk, kokárdák félreérthetetlenül jelezték
170 év távlatában a megemlékezést.
Hogy mindez napjainkban kinek mit jelent, arra mindenki válaszoljon
magában, tükröt tartva önmaga elé.
Az ünnepi műsort az OMK nagytermében tekinthettük meg, melynek
rendezője és felkészítője Faragó Attila és Nagy Sebastian volt. A két fiatalember munkáján a dinamizmus, a kirobbanó erő érződött, melyet a szereplők összeállítása még inkább kifejezésre juttatott. Ez adott hangsúlyt az
1848-as forradalom tisztaságának. Új elemek jelentek meg a színpadon, a
tér formájának elrendezésében a forgó esernyőkkel, ami egyben az idő
forgását is érzékeltette, valamint utalt az 1848. március 15-i esős időre. A
műsorban megjelenő magyar ruhás kislány Pósa Lajos Magyar vagyok
című versét szavalva egy idős asszony gyermekkori emlékét jelenítette
meg, aki 80 évvel ezelőtt ugyanígy, ugyanebben a nagymamája által varrt
ruhában szavalta el e verset. Ő ezzel tiszteleg 1848. március 15. előtt.
A teljes produkciót a közönség vastapssal jutalmazta.
Az ünnepi beszédet Csikós Lászlóné képviselő asszony mondta el. Beszédében hangsúlyozta az ünnep fontosságát, összetartó erejét, mely

egész magyar nemzetünket érinti. Megemlékezett azokról a hősökről,
akik a forradalom zászlaját vitték és a magyar szabadságért harcoltak. Az
elhangzott gondolatok ma is aktuálisak mind az összetartás, mind pedig a
szabadság kifejezésének vonatkozásában!
A megemlékezés második felében a falu vezetése, intézményi képviselők, civil szervezetek, a helyi pártok és iskolák, egyesületek helyezték el
koszorúikat a Petőfi emlékhelyeken.
A koszorúzáson közreműködtek a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei és tanárai.
Ezen alkalommal a Petrovics-féle házban a Lengyel-Magyar Kutatóintézet és Múzeum gondozásában álló Visegrádtól Visegrádig c. kiállítás is
megtekinthető volt.
Vass Ilona

Fotók: Vass Ilona Györgyi

Óvodásaink megemlékezése az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról
Az idei március sem telhetett el anélkül, hogy a Dömsödi Nagyközségi
Óvoda óvodásai és dolgozói tiszteletüket fejezzék ki az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban részt vett hazafiak iránt.
Kisebbektől a nagyobbakig, minden csoportban az ünnephez kapcsolódó mesékkel, versekkel, mondókákkal, dalokkal és katonás indulókkal ismerkedtek meg a gyerekek, ezzel is erősítve magyarságtudatukat és hazaszeretetüket. Hallhattak Petőfi Sándorról, Kossuth Lajosról, valamint a
magyar nemzeti jelképekről. Kokárdát, zászlót készítettek, csákót hajtogattak, huszárt rajzoltak.
Március 13-án a Lóca Együttes látogatott el az OMK nagytermébe,
ahol a gyerekek egy interaktív zenés műsoron vehettek részt. Élvezettel
énekeltek, mondókáztak, meneteltek, táncoltak.
Másnap délelőtt ünneplő ruhában, kokárdát viselve indultak el a Petőfiemlékhelyekre. A nagycsoportosok perelint és csákót vettek magukra az
ünnep tiszteletére. Minden óvodai csoport a Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központhoz, Petőfi térhez, Petőfi-házhoz, Petőfi Emlékmúzeumhoz érve nemzeti színű zászlót, kokárdát helyezett el, valamint elszavalták tanult versüket. A nagycsoportos gyermekek betértek a Petőfi
Emlékmúzeumba, ahol – köszönhetően Vass Ilonának – megismerkedtek
a régi idők eszközeivel, a 19. századi bútorokkal, berendezési tárgyakkal.

A tavaszias időjárásnak köszönhetően az óvodások eljutottak az emlékhelyekre. Remélhetőleg jövőre is ugyanilyen jó hangulatban készülhetünk majd a megemlékezésre.
Kertész Tünde
óvodapedagógus
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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
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Szülõi fórum
Ölbeli játékok...
A XX. sz. előtt a gyermeknevelés szerves részét képezték az ölbeli játékok. Mi is ez tulajdonképpen?
Az ölbeli játékok olyan szöveggel, énekkel
kísért kétszemélyes mozgásos-érintéses játékok, melyeket a gyermek születésétől mindaddig játszhatunk, amíg a gyermek igényli, általában 4-5 éves korig. Ilyenek a Ujjasdik – Ez elment vadászni…, Hüvelykujjam almafa…,
Tenyeresdik – Kerekecske gombocska…, Kerekes böködős, Ökölütögetők – Töröm, töröm…,
Tapsoltatók – Tapsi baba…, Süti, süti pogácsa…, Csipkedők – Csip-csip csóka…, Arcmutogatók – Sűrű erdő…, Tea, kávé…, Arcsimogatók – Ciróka-maróka…, Fejlóbálók – Szita,
szita…, Erre bic…, Homlokkoccantók – Bucc,
bucc..., Piszézők – Én is pisze…, Mutogatók –
Itt a füle…, Hátbaütögetők – Mi zörög az
úton…, Húzogatók – Húzz, húzz…, Öregapám
fát fűrészel…, Láblógatók – Lóg a lába lóga…,
Lovagoltatók – Hocc, hocc katona…, Gyi
paci…, Állítgatók – Áll a baba áll…, Sétáltatók
– Jár a baba, jár…, Sétálunk, sétálunk…, Háton
lovagoltatók – Hátamon a zsákom…, Korpát
vegyenek…, Borogatók – Szántsunk, vessünk…,
Öregapám szántogatott…, Hintáztatók – Hinta
palinta…, Altatók – Csicsijja babája…, Tente
baba …., Etetők – Tik, tak…
Szorosan kapcsolódnak a gyermek fejlődéséhez, gondozásához és neveléséhez, kísérője altatásnak, etetésnek, állni és járni tanulásnak.
Miért fontosak az ölbeli játékok? A forgás, a
pörgés, a repülés, a gurulás, az érintéses élmények, a ringatás, a hintáztatás különböző formái
hozzájárulnak az idegrendszer szerveződési folyamataihoz. Mit is jelent ez? Az újszülött bizonyos mennyiségű idegsejttel születik. Ezeknek
az agyban lévő sejteknek a száma egy ideig nő,
azután elkezd csökkenni. Melyik sejtek marad-

nak meg? Amiket használunk. Azok a sejtek,
amik sok ingerlést kapnak a külvilág ingerei által, megmaradnak és egymással is sok kapcsolatot hoznak létre. A csecsemőkorban elkezdett
forgatás, pörgetés, gurulás, érintés, ringatás,
hintázás, vagyis az ölbeli játékok hasznos ingereket biztosítanak a kicsik fejlődő agyának, ezzel segítve, hogy az agyban sok sejt legyen, sok
kapcsolattal.
Szintén fontos része az ölbeli játékoknak,
hogy szórakoztatnak, tanítanak, nevelnek, mégpedig a test és az értelem fejlődésével párhuzamosan, a gyermek életkorának megfelelően.
Rendkívül alkalmasak a gyerekkel való kapcsolatteremtésre, fontos forrása az örömszerzésnek, élményszerzésnek. A gyermeket olyan
helyzetbe hozzák, ahol alkalmazkodni kell az
állandóan változó környezethez. Ezen kívül
megismertetik őt a különféle testhelyzetekkel,
téri irányokkal, így szinte felkészítik őt a különböző szituációkra.
Mint minden egyensúlyra ható játéknál, az
ölbeli játékoknál is fontos a félelem és az öröm
kettőssége. A gyermek az egyensúlya elvesztésekor félelmet él át, mert elveszíti a talajjal való
kapcsolat biztonságát. Majd mikor ez a veszély
elhárul, az egyensúly újra beáll, ez örömérzetet
okoz. Egy kicsit hasonlít ez a mesékre, ahol a
főhős bajba kerül, majd vagy a saját erejéből,
vagy segítséggel, de kikecmereg onnan. Egy
nehéz, félelmetes feladat megoldása örömet
okoz a gyermeknek és a felnőttnek is. A kisebb
veszélyhelyzetek megismerése és megoldása
segít a gyermeknek, hogy később is el tudja viselni a nehéz helyzetek feszültségét, és mintát
ad azok megoldására. Ezenkívül a gyermek tapasztalatot szerez a bizalomról is. A pörgés, forgás egyensúlyvesztés félelme közben ott a szülő
vagy más felnőtt, aki megtartja a gyermeket,

nem engedi leesni, megsérülni. A bizalom fontos része az ölbeli játékoknak.
Az ölbeli játékok segítik az anya-gyerek öszszehangolódást is, mivel ennek során egymásra
kell figyelniük, olvasniuk kell egymás arcában,
reakcióiban. A szülőnek figyelnie kell a gyermek jelzéseire, hogy tetszik-e neki a játék,
akarja-e még. Meddig jó, mikortól félelmetes.
A gyerek is figyeli az anyja arcát, nézi, hogy
tényleg veszély van-e vagy ez csak játék, a szülő és a gyerek mindeközben tanulják érteni
egymást.
Összefoglalva tehát, játsszunk a gyerekkel
ilyen játékokat már csecsemőkorától kezdve,
hogy jobban megismerjük egymást, vidám és
örömteli pillanatokat szerezzünk mindkettőnknek, miközben segítünk neki felfedezni és megismerni saját magát és a körülötte lévő világot is.
Forrás:
Jakobi Nóra: Ölbeli játékok,
Szvatkó Anna: Billenések

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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Versenyeredményeink
Taksony rajzverseny
2. helyezés Balogh Virág Csenge 6. b
Felkészítő tanár: Gerenday Éva
Taksony mesemondóverseny
2. helyezés Balogh Virág Csenge 6. b
Felkészítő tanár: Csömöri Erzsébet
Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Ráckeve
6. osztály 78 csapatból 14. helyezés
Sas Zsuzsanna 6. b
Göllény Petra 6. b
Balogh Virág Csenge 6. b
Nagy-Molnár Martin 6. b
5. osztály 71 csapatból 45. helyezés
Katona Marcell 5. b
Baranya Ábel 5. b
Perger Panka Zsófia 5. b
Lacza Hanna 5. a
Felkészítő tanárok: Ácsné Jaksa Szilvia, Gerenday Éva
Szigethalom 5-6. évfolyam
A körzet legügyesebb csapata
6. helyezés
Balogh Virág Csenge 6. b
Sas Zsuzsanna 6. b
Liptai Áron 5. b

Takács Zita 5. a
Felkészítő tanár: Ácsné Jaksa Szilvia
NyELV-ÁSZ verseny Dunavarsány
5. osztály
3. helyezés Perger Panka Zsófia 5. b
4. helyezés Katona Marcell 5. b
Felkészítő tanár: Csömöri Erzsébet
Szavalóverseny Tököl
6. osztály
2. helyezés Balogh Virág Csenge 6. b
8. osztály
3. helyezés Rakszegi Napsugár 8. a
Felkészítő tanárok: Csömöri Erzsébet, Pethesné
Nyári Katalin
A tököli versenyen a próza részen Balogh Virág
Csenge 6. b osztályos tanulónk 2. lett.
Szépíróverseny
5. osztály
1. helyezés Horváth Fanni 5. a
2. helyezés Lacza Hanna 5. a
3. helyezés Baranya Ábel 5. b
6. osztály
1. helyezés Balogh Virág Csenge 6. b
2. helyezés Szabó Petra 6. b
3. helyezés Rakszegi Dominik 6. b

7. osztály
1. helyezés Tarr Zsófia 7. a
2. helyezés Bajnóczi Vivien Alexandra 7. a
3. helyezés Várkonyi Valéria Eszter 7. a
8. osztály
1. helyezés Mendi Klaudia 8. a
2. helyezés Takács Andrea 8. a
3. helyezés Rakszegi Napsugár 8. a
Felkészítő tanárok: Csömöri Erzsébet, Sasné
Boldizsár Mária
Kunszentmiklós Természettudományi
Verseny
5. osztály 3. helyezés
Baranya Ábel 5. b
Katona Marcell 5. b
Perger Panka Zsófia 5. b
6. osztály 2. helyezés
Balogh Virág Csenge 6. b
Sas Zsuzsanna 6. b
Nagy-Molnár Martin 6. b
Felkészítő tanárok: Ácsné Jaksa Szilvia, Gerenday Éva
Szigetújfalui Móra Ferenc Vers- és Prózamondó Verseny
Balogh Virág Csenge 6. b osztályos tanuló 1.
helyezett lett.

Házi Matematika Angol nyelvi vers- és prózamondó verseny
Szigetszentmiklós
Verseny
2018. március 27.
5. évfolyam
1. Csimma Roland
2. Matus Alexandra
3. Horváth Fanni
6. évfolyam
1. Farkas Edina
2. Sas Zsuzsanna
3. Nagy-Molnár Martin
7. évfolyam
1. Vella Donát
2. Bődi Péter
3. Tarr Zsófia
8. évfolyam
1. Rakszegi Napsugár
2. Kovács Kata
3. Kovács Adrienn

Felkészítő tanárok: Bencze Noémi, Thamó Emőke.
4. évfolyam: 1. Balogh Zoltán István, 3. Katona Vivien
5. évfolyam: 1. Takács Zita, 2. Baranya Ábel, különdíj: Bucsi András
6. évfolyam: különdíj: Balogh Virág Csenge
8. évfolyam: 2. Biricz Vivien Linda
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Ács Károly Emléktúra
„Nagy vállalkozásnak tűnt és az is volt, hogy teljesítettük osztályunk
pár tagjával az Ács Károly Emléktúrát, ami Ráckeve és Lórév között zajlott. Osztályfőnökünk, Ácsné Jaksa Szilvia tanárnő vezetésével indultunk
útnak, aki az úton biztatott és ösztönzött bennünket.
Ezúton is köszönjük a biztató szavakat. Az út 18 kilométer hosszú volt,
különböző megpróbáltatásokkal fűszerezve, miközben gyönyörködhettünk a táj szépségeiben.
Amellett, hogy megcsodálhattuk a Csepel-sziget gyönyörűségeit,
utunk réteken, dombokon, belvízzel elöntött részeken vezetett a Lórévi
kompig és vissza Ráckevére. Utunk jó hangulatú, kalandokkal teli volt.
Örök emlék marad nekem!”
Horváth Petra 6. b
„Szilvi néni toborzásával néhányan indultunk a ráckevei emléktúra sétán. Ezt egy szombati napon, március 24-én rendezték. Mi az OMK előtt
fél nyolckor találkoztunk, és onnan szülők segítségével, autókkal átmentünk Ráckevére. Mikor odaértünk, lementünk az Ady Endre Gimnázium
ebédlőjébe, ahol beneveztünk. Csapatunk a rövid távon indult, ami 18 kilométeres volt.
Ez az Ács Károly Emléktúra. Mindenki kapott egy útmutatót, ez által el
tudtunk indulni. Az útmutatóban az is állt, hogy lesznek ellenőrző pontok
is. Összesen 4 állomás volt, ahol kaptunk: almákat, ropit, ásványvizet.
Egy hosszabb részt a gáton mentünk, ami nagyon szeles és sáros volt. A
cél is a gimnáziumban volt, és mikor visszaértünk, kapott mindenki egy
emléklapot és egy kitűzőt.
Kicsit elfáradtunk, de nagyon jól éreztük magunkat.”
Göllény Petra 6. b
„Nekem nagyon tetszett. Jó volt a közösség. Nagyon jól el voltunk, futkároztunk is. Sokat nevettünk. Remélem, a többiek is jól érezték magukat.”
Sándor Emma 6. b
„Én már az elmúlt évben is voltam. Most nagyon jó volt, hogy az osztályból többen is eljöttek. Nekem nagyon tetszett és szép volt.”
Imre Péter 6. b
„Ködös reggelre virradtunk, de vidáman készülődtünk Ráckevére. A kitűzött cél nekünk a 17,8 kilométeres túra volt. Reggel 07:30-kor volt a gyülekező az OMK-nál. Összesen 10 6. b osztályos tanuló gyűlt össze. 3 autóval indultunk útnak. A csúf időjárás nem tántorított el minket. 08:25-kor sikeresen neveztünk az Ács Károly Emléktúrára. A leírások alapján elindultunk. Az első ellenőrző ponton ropit és pecsétet kaptunk. Tovább haladva
az időt beszélgetéssel töltöttük. A második ellenőrző ponton almát és pecsétet kaptunk. Innentől a gáton folytattuk utunkat. Kicsit megálltunk pihenni, és a barátnőmmel úgy gondoltuk, lenézünk az erdőbe. Rossz döntés
volt. Egy kijárt úton nagy pocsolyákkal találkoztunk. Úgy gondoltam,
hogy a köztük lévő talajon át tudunk menni. Csakhamar észrevettük, hogy
a talaj nem áll meg, és belecsúsztunk a pocsolyába. A barátnőm jobban
megúszta, de az én cipőm teljesen elázott. Szerencsém volt, hogy volt egy
plusz cipője az osztálytársamnak. Az utunkat kölcsön cipőben folytattam.
A gáton majdnem 6 kilométert tettünk meg. A harmadik ellenőrző pontnál
ásványvizet kaptunk. Hamar visszaértünk Ráckevére. A 4. ellenőrző pont
a ráckevei hajómalomnál volt. Visszaérve az iskolához kitűzőt, emléklapot
és gratulációt kaptunk. Sőt még meg is vendégeltek meleg teával és zsíros
kenyérrel. Mindenki elfáradt, de megcsináltuk!”
Sas Zsuzsanna 6. b
„2018. március 24-én a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola 6. b
osztálya és tanára, Ácsné Jaksa Szilvia beneveztek a ráckevei Ács Károly
Emléktúrára.
»Ács Károly 1824-től 1894-ig élt. 1849-ben főszolgabíróvá, majd
1865-ben országgyűlési képviselővé választották. Jelentős szerepet vállalt
az 1848-1849-es szabadságharcban, az úgynevezett „mozgó nemzetőrség” létrehozásával és sikerével. Ráckevén házat épített, a település közelében pedig birtokot vásárolt. Ide vonult vissza a közélettől az 1880-as

évek végén. Jó barátságban volt Jókaival és rajta keresztül Petőfi Sándorral. Az elismert költő, műfordító, kutató, nyelvész Ráckevét szerető ember és jó református. Az így létrejött iskola a mai Ráckevei Ady Endre
Gimnázium, túránk rajt- és célállomása.«
18 kilométer séta volt a táv. Mikor odaértünk a rajthoz, kaptunk egy térképet, hogy tudjuk, merre kell mennünk, és nekivágtunk a túrának. Útközben hallottuk a madarak csicsergését, és közben beszélgettünk. Egy
idő után feltámadt a szél, de szerencsére elértük az első megállót. Kaptunk
egy csomag ropit és pecsétet a térkép hátuljára, aztán folytattuk utunkat.
Az út nagyon sáros volt, és a cipőnkön is jól látszódott. A második megálló egy gát elején volt. Kaptunk almát, egy újabb pecsétet, majd kicsit pihentünk. A gát nagyon hosszú volt és ott jobban fújt a szél, de a beszélgetés elterelte róla a figyelmet. A harmadik megállóhoz érkezve még egy
pecsétet és ásványvizet kaptunk. Az út felét már megtettük. Az utolsó
megálló a ráckevei piactéren volt, nem messze a céltól. Már távolról lehetett érezni a ránk váró zsíros kenyér illatát.
Amikor megérkeztünk a célhoz, szép kitűzőket és emléklapot kaptunk.
Utána ettünk, ittunk és beszélgettünk az asztalnál.
Büszkén elmondhattuk magunkról, hogy megtettük a 18 kilométert és
nagyon jól éreztük magunkat.
Reméljük, hogy jövőre is részt vehetünk közösen az emléktúrán!”
Rakszegi Dominik 6. b

A Dömsödi Horgász Egyesület
nyitva tartása megbeszélés alapján.
Telefon:

06-30/260-0957
06-30/350-8820
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Rendhagyó iskolai énekóra a Muzsikás elõadásában
becsöngetéstõl kicsöngetésig: a MOL támogatásával
2018. március 12-én a dömsödi Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központba érkezett a Muzsikás együttes, hogy a felsős tagozatnak rendhagyó énekórát tartson.
Ebből az alkalomból készítettem rövid interjút az együttes képviseletében Sipos Mihállyal, aki beszélgetőpartnerem volt.
– Ha jól számolom, idestova 45 esztendeje alakult a Muzsikás
együttes. Ez alatt az idő alatt számos magas rangú díjban részesültek,
köztük Liszt Ferenc-díjban és Kossuth-díjban is. Rendkívül hosszú
időszak ez egy együttes életében.
Most is ugyanabban a felállásban játszanak, mint 1973-ban, megalakulásukkor?
– A Muzsikás Együttest hárman alapítottuk, ifj. Csoóri Sándor, Hamar
Dániel és én magam, Sipos Mihály. Aztán az első 5-6 év után csatlakozott
hozzánk Éri Péter, később pedig volt olyan időszak amikor Sebestyén
Márta is tagja volt az együttesnek.
Ebből az 5-ös csapatból aztán 25 év elteltével ifj. Csoóri Sándor elvált
az együttestől és jött helyette Porteleki László. A jelenlegi felállásban (az
alapító tagok közül) Hamar Dániel és Sipos Mihály, a később csatlakozók
közül pedig Éri Péter és Porteleki László már közel húsz esztendeje alkotják a Muzsikás együttest. Sebestyén Mártával sokáig dolgoztunk együtt,
de ma már Ő is saját útját keresi és építi.
– Milyen felkérésre jöttek Dömsödre játszani?
– A történet egészen 2004-ig nyúlik vissza. Ekkor gondoltunk arra,
hogy miközben járjuk a világot, nagy koncerteket adunk külföldön is és
idehaza is, épp az iskolákba nem tudunk eljutni. Miután az oktatási intézmények eklézsiája igen szegény, arra gondoltunk, hogy ingyen megyünk
el játszani a gyerekeknek. Így is történt, és Budapesten évente úgy 30-40
iskolába jutottunk el. Egyik alkalommal odajött hozzánk egy fiatalos férfiú, érdeklődött az együttesről, és megkérdezte, hogy miért nem járunk vidékre is? Válaszomban elmondtam, hogy évente 30-40 alkalommal jutunk el és játszunk ingyen az iskolákban, de Budapesten túlra már nem tudunk eljutni anyagi fedezet híján. Erre ő átadott egy névjegyet és annyit
mondott, hogy ezen a számon tudnak majd nekünk segíteni ebben. Nos,
mint később kiderült, Ő volt Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója. Azóta is a MOL-nak köszönhetően járjuk az országot, s csaknem 600 iskolában voltunk már, hogy játszhassunk a gyerekeknek.
Olyan intézményekbe jutottunk el, ahol 6-18 éves korig folyik oktatónevelő munka, tehát általános, közép-, művészeti és szakiskolákba.
Egyetlen feltétel, hogy az adott intézmény igazgatója hívjon meg bennünket levélben. Ez azért fontos, mert Ő engedélyezheti, hogy iskolai tanórán
a gyerekek részt vegyenek a rendhagyó énekórán. A rendhagyó énekóra a
MOL-ban című Muzsikás előadás a becsöngetéstől kicsöngetésig magyar
népzenéről, hangszerekről, szokásokról és táncról szól, közben közösen

énekelünk. Vidám és felszabadult hangulatban telnek ezek az alkalmak,
együtt énekelünk és csujjogatunk. A vers kikiáltása népi szokás a táncban,
és ezzel vidáman fejezzük be az énekórát.
– Többféle műfajt is képviselnek?
– A kérdés jó, és én nyomatékosítom, hogy mi csak magyar népzenét
játszunk. Franciaországban például egy rock fesztiválra voltunk hivatalosak, és mi ott is magyar népzenét játszottunk. De játszottunk már úgy is
szimfonikus zenekarral Bartók és Kodály műveket, hogy ők a klasszikus
formát játszották, mi pedig a háttérben az annak megfelelő népzenét.
Nagyon érdekes, hogy a háború előtt a zsidóságnak faluhelyen egy sajátos népzenéje volt, amit használtak bálokban, táncban. Ez volt a kárpátmedencei zsidó zene. (Hívhatjuk klezmernek is.) A zsidóság elhurcolásával zenéjük is eltűnőben volt. Gyűjtéseink során találtunk néhány olyan
cigány muzsikust, akik együtt zenéltek a hajdani zsidó zenekarokban és
ismerték a repertoárt, az előadási módot. Nagyon hasonlatosak ezek mind
a magyarság, mind pedig a cigányság muzsikálási módjához. Mivel mi
ezzel foglalkozunk, ezért tudtuk e dallamokat rekonstruálni, s nagy részüket felhasználni műsorainkban is.
– A közönség részéről milyen visszajelzéseket kapnak, amelyeket
szívesen felidézhetnek?
– A legkedvesebb mindig az, amikor a koncert után a kicsi gyerekek
odajönnek és mindenképpen meg akarják érinteni az embert. Odajönnek,
megsimogatnak, és azt mondják: Jó voltál!... Ezek mindig megmelengetik az ember szívét.
Kívánom, hogy számos ilyen és ehhez hasonló visszajelzésekkel gazdagodjanak, mert a Muzsikás együttes játékával életben tartja és tanítja a
magyar népzenét!
Szöveg és fotó: Vass Ilona Györgyi
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Rendhagyó énekóra a
Muzsikás együttessel
Március 12-én hétfőn a Muzsikás együttes tartott Rendhagyó énekórát
a felső tagozatos diákoknak.
A kiskamasz és kamasz gyerekek síri csendben hallgathattak élvezetes
és lebilincselő előadást népzenéről, Bartók Béláról és Kodály Zoltánról.
És mit jelentett a muzsika az ember életében? Egyértelműen jobb teljesítőképességet, akár szellemi, akár fizikai értelemben.
Az együttes tagjai egyenként ismertették, mutatták be hangszereiket s
kalauzolták kedves közönségüket a Muzsikás világába az erdélyi népzenén keresztül. Leginkább kalotaszegi táncokat, lakodalmast mutattak be.
Különleges hangszert mutatott be Éri Péter, melyről elmesélte, hogy a
pásztorfurulyát nemcsak a levegő fújásával, hanem emellett bizony dúdolással kell megszólaltatni. Később a hegedűről is Ő mesélt.
Hamar Dániel a nagybőgőt és a Gyimesben használatos gardont mutatta be. Mindkét hangszer az alapritmust adja a zenekarban.
Tamburán játszott Porteleki László.
Hogy az emberi érzelmek széles skáláját hogyan fejezték ki muzsikával-zenével, példaként említették a halottsiratókat és a lakodalmas
örömöket.
A rendhagyó énekóra közvetlen hangulatban telt, bevonva a gyerekeket, a közönséget. Az alkalom a következő lakodalmi csujogatással zárult:
„Járd ki lábam, járd ki most / Nem parancsol senki most / Jobbik lábom
jól vigyázz / Mert a balog meggyaláz!”
A Muzsikás együttes képviseletében Sipos Mihállyal, valamint arról,
hogy miként jöttek Dömsödre, Horváth-Nagy Emesével készült interjú.
Szöveg és fotó: Vass Ilona

Villámkérdések:
Meghívásra érkezett Dömsödre
a Muzsikás együttes
Sorban vonultak a felsőbb osztályok az OMK nagytermébe, a Muzsikás együttes rendhagyó énekórájára. Hétfő volt, s az egész hét az itt kapott
pozitív impulzussal indult, muzsikával és közös énekléssel. Nemcsak a
gyerekek, hanem pedagógusaik is érdeklődő közönsége voltak e rendhagyó alkalomnak.
Sajnos ritkán fordul elő, hogy Dömsödön ebben a műfajban ilyen rangos, elismert előadó forduljon meg, mint a Muzsikás együttes.
– Hogyan került Dömsödre a Muzsikás? – kérdeztem HorváthNagy Emese tanárnőt.
– Úgy két évvel ezelőtt írtam nekik egy e-mailt, amire azt a választ kaptam, hogy ha tudnak, úgy két éven belül majd jönnek. Konkrét választ
azonban másfél hónapja kaptam, hogy március 12-én szeretnének Dömsödre jönni.
A történetnek viszont már 2008-ban volt egy előzménye. Az akkori
munkahelyemen, Aszódon is szerveztem a Muzsikás együttessel egy
rendhagyó énekórát. Tehát innen jött az ötlet, hogy miért ne hívhatnánk
meg a dömsödi általános iskolába is Őket? Leszerveztem, írtam nekik és
most itt vannak!
– Akkor ez egy sima ügy volt.
– Igen! Még annak idején az interneten olvastam, hogy a MOL támogatásával kezdtek vidéken is tartani rendhagyó énekórákat, és már akkor
rengeteg helyen jártak.
Most is tettem egy próbát és bejött. Bár annyi idő eltelt jelentkezésünk
óta, hogy már nem is reménykedtem abban, hogy lesz ebből valami.
Mivel már nem tanítok, mert újabb anyai örömök elé nézek, átadtam a
szervezést az iskolának. És Ők mindent tökéletesen megszerveztek, lebonyolítottak.

A képen Hamar Dániel, Porteleki László, Horváth-Nagy Emese,
Sipos Mihály, Éri Péter
– Miért tartja fontosnak a népzene népszerűsítését?
– Maga a népzene oly távolinak tűnik, különösen a gyerekeknek, de
vissza kell fordulni zenei kultúránk alapjaihoz, mert az nagyon gazdag. Itt
a rendhagyó énekórán is elhangzott, hogy az éneklés kihat a teljesítőképességre, a logikára, a tanulmányokra. A zene koncentrációra tanít, így
aki műveli sokkal összeszedettebb.
A népzenével mindenfajta érzelmi állapotot ki tudtak fejezni. Az elődök életének fontos része volt a zene, minden élethelyzetben énekeltek.
Ezért tartom fontosnak a népzene népszerűsítését!
Kodály Zoltán gondolataival zárom rövid beszélgetésünket:
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő…
semmi mással nem pótolható…
Zene nélkül nincs teljes ember.”
Ennek fényében bízzunk abban, hogy fiatalok és idősek Dömsödön is
egyre gyakrabban hallgathatnak majd népzenét!
Vass Ilona
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Mezõgazdasági hírek
Április hónapban ismét az 1993-as esztendőben megjelenő aktuális kertészeti teendőkkel kívánjuk segíteni a kertészkedést kedvelők
munkáját. Az alábbiakban Tóth István és Jarosi István írásait olvashatják!

István gazda tanácsai tavaszi idõszerû munkák végzésére
1993. április
Amikor e cikket olvassa a kedves olvasó, már nem ilyen hűvös idő
lesz, legalábbis reméljük, bár az áprilist általában a változékony időjárás jellemzi. Az idei tavasz késett, és ez a tavaszi kerti munkáknál is
torlódást okoz, késve tudjuk elvégezni az időszerű feladatokat. A
márciusi számban a metszésről szóltam, illetve írtam, e munkával
már végeznünk kellett, és az utána következő tavaszi permetezéssel
is a gyümölcsfáknál.
A zöldségkertben most, április elején a magról vetett növényeket
kell vetnünk, a kora tavaszi vetésű borsó, mák, zöldség, sárgarépa
stb. magjai már földben vannak, sőt reméljük, ki is keltek. Mivel
márciusban a talaj nem tudott kellően felmelegedni, így még most, a
hónap első felében is vethetjük az előbbi növényeket is. A zöldség, a
gyökérzöldség magja elég sokára kel ki, legyünk türelemmel, de ha
még a vetés után három hétre se kel ki, ajánlatos felülvetni, és amenynyiben száraz az időjárás, öntöznünk kell.
A melegigényesebb növények magját (pl. bab, uborka, kukorica,
tök) most áprilisban ajánlatos csak elvetni, mert mint már az előbb is
említettem, a földnek fel kell melegedni 8-10 fokra, hogy ki tudjanak
kelni a magok. A vöröshagyma szaporítható magról és dughagymáról. Ha elég jó, tápanyagban gazdag, de nem frissen trágyázott talajba
vetjük a hagymamagot, és nem túl sűrűre (3-4 cm tő- és 25-30 cm
sortávolságra), termelhetünk fogyasztásra alkalmas, kb. tyúktojás
nagyságú hagymát, tehát nem dughagymát, de az öntözést biztosítani
kell. Túl mélyre ne vessük a hagymamagot, mert rosszul fog csírázni,
a túl csekély vetés pedig könnyen kiszárad. Az optimális vetésmélység 2-3 cm.
A petrezselymet csak mélyen művelt, jó szerkezetű (nem túl kötött
vagy homok) talajba vessük. Az idei magas petrezselyem, gyökérzöldség és sárgarépa árak láttán érdemes megtermelni az éves szük-

ségletet a családnak, amelyhez nem nagy terület szükséges, 40-60 m2
területen megtermelhető az éves mennyiség. A folyamatosabb zöldborsóellátás érdekében most áprilisban is vessünk még borsót, főként
a hosszabb tenyészidejű fajtát, a velőborsót.
Áprilisban a szabadföldbe ültethetünk a májusi fagyokat tűrő palántákat, mint a karalábépalántát, káposztát, salátát. A paprika-, paradicsompalántákat most még csak a fólia alá ültessük.
A gyümölcsfák rügypattanás előtti lemosó permetezését, ha nem
túl hirtelen jön a meleg idő, még most április elején is végezhetjük. E
permetezéssel alapozzuk meg az egész évi növényvédelmet, hatásosan védekezhetünk a gombabetegségek (pl. lisztharmat, varasodás)
és a rovarkártevők (pl. sodrómoly, pajzstetvek, levéltetvek) ellen.
A lemosó permetezésre alkalmas készítmények:
NOVENDA 2%-os töménységben (2 dl szer 10 liter vízhez),
BÁRIUMPOLISZULFÁT 5%-os töménységben (50 dkg szer 10
liter vízhez)
AGROL, AGROL-PLUSZ 4-5%-os töménységben (4-5 dl szer 10
liter vízhez),
NEVIKÉN 3-5%-os töménységben (3-5 dl 10 liter vízhez),
GYÜMÖLCSFAOLAJ-E 5%-os töménységben (5 dl szer 10 liter
vízhez).
A gyümölcsfaolajjal való permetezés csak erős pajzstetű fertőzéskor indokolt, és csak minden harmadik évben.
A permetezésnél szigorúan tartsuk be az előírt töménységet, a
munkavédelmi előírásokat, védőfelszerelést használjunk!
Minden olvasónak jó munkát kívánok!
Összeállította:
Tóth István
Dömsöd, Haladás u. 1.

A melegigényes növények fólia alatti termesztése
Remélhetőleg mikorra ezek a sorok eljutnak az olvasókhoz, az idő
is alkalmassá teszi a melegigényes növények fólia alatti kiültetését.
A palántázás sorrendjét aszerint sorolom fel, hogy mennyire
igénylik a meleget a növények. Először a paradicsom az a növény,
amelyik kevésbé igényli a meleget és kipalántázható. A fajták között
három csoport ismert:
– a determinált (törpe) pl. K-219-es fajta
– a féldeterminált (magasabbra növő) pl. K-3
– a folytonnövő (holland fajták)
A kipalántázandó növények egy m2-re kirakható mennyiségét
meghatározza a növekedési erényük. Így:
– a determináltból 10-12 db/m2
– a féldetermináltból 6-8 db/m2
– a folytonnövőből 4-6 db/m2
A paradicsom után a paprika következik, melyből ha erős típust is
ültetünk, úgy 12-14 tő/m2, ha nagyobb lombozatú HRF vagy Fehérözön kerül fólia alá, 6-8 db/m2 javasolt.
Palántázáskor alaposan öntözzük be a növényeket, a permetezésüket csak az eredést követő 14-16. nap után kell kezdeni. Erre a következő számban térek ki részletesen.
Az uborka kiültetését csak április közepe vagy vége felé érdemes elkezdeni, mivel ez a legérzékenyebb a hidegre. Fajtától és

termesztési módtól függően 2-4 db/m2 növény kerüljön palántázásra. Kiültetés után itt is javasolt a beöntözés és egy Orthocid, Fundazol, Unifosz kombinációs permetezés. Vegyük figyelembe az
uborka páraigényességét, és a további öntözést ennek függvényében végezzük.
Természetesen minden növény kiültetését előzze meg a talajfertőtlenítés (Basudin, Galation).
Néhány mondatban szeretnék kitérni a fólia alatti fagyvédelem lehetőségeire. Az előző számban már említett agrofólia növényekre való terítésével -5°C-ig biztonsággal kertészkedhetünk. Alkalmazásáról a gazdaboltban szívesen tájékoztatjuk a kertészkedőket.
Másik lehetőség a kora délutáni beöntözés, mely után a fólia belseje párássá válik, valamint ezt fokozva egy nagyobb edény víz melegítésével tudunk hatékonyabb védelmet nyújtani növényeinknek azon a
pár fagyos éjszakán. A víz forralásának mikéntjét a kertészkedők leleményességére bízom.
Igaz, hogy ez itt nem a reklám helye, de felhívom a figyelmüket,
hogy boltunkban folyamatosan kapható lesz palánta ezekből a felsorolt növényekből, és mindenkinek segítünk termesztési, permetezési
és műtrágyázási szaktanácsokkal.
Köszönöm figyelmüket:
Jarosi István
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Állatorvosi tanácsok

Tisztelt állattartók!

Macskák szállítása
A macskák szeretik az állandóságot, ezért számukra a szállítás komoly stresszt jelent: legyen az akár
egyik településről a másikba, vagy az
állatorvoshoz. Már fiatalon el kell
kezdeni a szoktatást a hordozóhoz, az
autóhoz. Az autóban mindig a saját
szállítódobozában legyen a macska,
ne engedjük szabadon, mert az balesetveszélyes! Egy szállítódobozban
mindig csak egy macska legyen,
mert stresszhelyzetben a macskák
egymásnak támadhatnak.
Milyen legyen a jó szállítódoboz?
Szilárd, kemény anyagból készült.
Elöl és a tetején nyitható vagy könynyen leszedhető fedelű, jól szellőző
szállítódoboz javasolt. Puha oldalfalú, textil szállítók amíg biztosítják a
megfelelő szellőzést, addig használhatók. Hátrányuk, hogy az oldalfaluk könnyen összeesik, nehezen tisztíthatóak, kevés védelmet biztosítanak. Sokszor nehéz belőlük a cicát kivenni. A drótvázas /fémketrec/ szállítókat szerencsére ma már ritkábban használják. A külvilág ingerei ellen kevés védelmet biztosítanak, ezért pléddel, törölközővel le kell takarni,
hogy biztosítsuk a macska magánszféráját.
A szállítódobozhoz hozzá kell szoktatni a macskát. Hagyjuk elöl a lakásban a szállítódobozt, hogy a macska megszokja a jelenlétét. Eleinte vegyük le az ajtót és a tetejét. Ha a cica
megszokta, akkor – záródás ellen védve – hagyjuk nyitva. Puha oldalfalúnál hagyjuk nyitva a bejárati részt. Többször etessük a macskát a szállítódobozban vagy közvetlenül mellette, esetleg rakjunk a szállítódobozba játékot. Ezt többször megismételve a macskában kialakul a reflex, hogy nem kell félni a szállítótól. A szállítóba érdemes nagyméretű plédet,
fürdőlepedőt tenni, hogy a cica el tudjon bújni alatta, ha megijed. Érdemes üres gyomorral
szállítani a macskát, hogy ne keveredjen fel a gyomra, valamint az új helyen kíváncsibb
lesz, hamarabb elfogadja az ételt. Ez szintén nyugalmat biztosít.
Az, hogy mennyi idő alatt szokja meg a szállítódobozt a macska, az egyedenként változó. Ez az idő pár naptól akár néhány hónapig is eltarthat. Itt is igaz, hogy erőszakkal nem
szabad a macskát kényszeríteni semmire, mert pánikhelyzetben komoly sérüléseket okozhatnak a gazdáiknak!
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 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
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES
1.: egy tavaszi idézet, zárt betű: r
13.: szófaj, pl.: a, az, egy
14.: becsapja, csőbe húzza
15.: földművelő eszköz
16.: az oxigén vegyjele
17.: néma masni!
18.: Libanon része!
19.: a kerület jele a geometriában
20.: hitelt nem fizetett vissza
24.: kicsinyítő képző, -ke párja
25.: késő napszaki
27.: férfi becenév, „Évi” párja
28.: jószívű
30.: a bór vegyjele
31.: kettősbetű
32.: zokog, könnyeket ejt
34.: útról, jármű elől félrehúzódó
37.: eltérő
39.: csúnya, ronda
41.: minden bogár ez!
42.: ameddig, miközben
44.: csüngő, függő
46.: lángoló
47.: a német autójel
48.: víznyerő hely
50.: Kipling kígyója
51.: cipész, bőrdíszműves szerszáma
52.: a magyar abc utolsó előtti betűje
53.: hamis, talmi
55.: központi égitest
57.: Aliga központja!
59.: római 51
60.: egy másik tavaszi idézet, zárt betűk: g, n, f
FÜGGŐLEGES
1.: szép hangú fészeklakó
2.: lyuk a jégen
3.: már nem éhes, jól van lakva
4.: ismételt tiltás
5.: fertőtlenítőszer
6.: előörs része!
7.: csúszik a földön
8.: verni, náspángolni
9.: a kálium és a vanádium vegyjele
10.: konyhakerti növény, káposzta is van
ilyen
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11.: férfinév
12.: borzong, futkos a hátán a hideg
17.: lehetőség
21.: osztrák, olasz és svéd autójel
22.: nyílik
23.: Katalin népiesen becézve
26.: dal, zenemű
29.: keszegféle
33.: papírra vet
35.: regény szerzője
36.: toldalék
38.: egyenletesen sima
40.: tartó
43.: irónia, élc
45.: díszelőadás
49.: a tantál és az oxigén vegyjele
51.: folyónak és fának is van ilyen része
54.: középen elad!
56.: Pataki Gergely!
58.: sorszámnév képzője
59.: éneklő hang

A MEGFEJTÉSEKET

A MEGFEJTŐSARKOT
LEVÁGVA,
BORÍTÉK NÉLKÜL
KÉRJÜK BEDOBNI A
GYŰJTŐKBE!
KÖSZÖNJÜK!

BEKÜLDENDŐ:
VÍZSZINTES 1. ÉS VÍZSZINTES 60.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2018. MÁJUS 10.
Nyeremény: 3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében
(Dömsöd, Váczi u. 15.).
A NYEREMÉNY FELHASZNÁLHATÓ
2018. MÁJUS 31-IG.
A februári szám pontos megfejtése:
„ÁRNYÉKÁT LÁTTA A MEDVE
ATTÓL MÚLT EL A JÓKEDVE”
A februári szám nyertese:
FABÓK FERENCNÉ
DÖMSÖD, KERTÉSZ UTCA 14/A
A megfejtéseket leadhatják:
Papír-Írószer üzlet (Horváth-kert),
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).
A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán
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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.

Sötét felhõk a dömsödi
labdarúgás egén
Nehezen indult a szezon a megyei másodosztályú focicsapat háza táján.
Több játékos és az edző is elhagyta az egyesületet. Ezenkívül az állandó esők és a pálya nehezebb megközelíthetősége is akadályt jelentett a kezdésnél.
A Tököl : Dömsöd, Dömsöd : Örkény és az Üllő : Dömsöd mérkőzések későbbi időpontban lesznek lejátszva.
A Dömsöd : Újlengyel mérkőzést hazai pályán sikerült lebonyolítani. A mérkőzésen a vendégek kétszer is vezettek, de a mieinknek sikerült kiegyenlíteni. A játékvezető a mérkőzés folyamán összesen 7 sárga lapot osztott ki. Ebből 5öt a vendégek kaptak.
Dömsöd : Újlengyel 2 :2 (0:1)
Csapatunk góljait Rösch Péter és Cserna Gábor szerezte.
A következő mérkőzést Szigetbecsén sikerült lebonyolítani.
Dömsöd : Diósd 1:1 (0:1)
Ezen a mérkőzésen is az ellenfél vezetett, de Papp Zoltánnak sikerült egyenlíteni a 77. percben.
A két mérkőzésen szerzett két döntetlen egyértelmű sikernek mondható a nehéz körülmények miatt.
Április 8-án Újhartyán lesz az ellenfél itthon, majd csak április 29-én játszik ismét csapatunk a Pereg ellen. A másik csapatunk, a DUSE a megyei harmadosztályban sem oszlatja a felhőket a labdarúgásunk egéről, hiszen továbbra is a nagyarányú vereségek jellemzik szereplésüket.
Az idén lejátszott mérkőzések eredményei:
Tárnok : Dömsöd 9:1
Dömsöd : Dunavarsány 3:7
Dömsöd : Délegyháza 2:6
A következő hazai mérkőzés április 8-ra van kiírva a Dunaharaszti csapata ellen.
Felhívom a sportszerető közönség figyelmét, hogy látogassuk a mérkőzéseket, és szurkolásunkkal buzdítsuk csapatainkat a jobb eredmény elérésére.
Varsányi Antal

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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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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Arany oldal
Az elmúlt évben elindított rovatunkat 2018ban olyan írók és költők munkáival folytatjuk,
akik dömsödiek voltak, rövidebb vagy hosszabb
időt töltöttek településünkön, de ma már nincsenek köztünk.
Áprilisban Nyerges László verseiből válogatunk, melyek Velláné Bucsi Mária és a
Múzeum Dömsödi facebook oldalán lesznek
olvashatók.

1909–1984

Dömsöd
Ihletett perceimben
angyalt küldött Isten hozzám,
Ő serkentett, hogy rólad is
zengedezzek, szülőhazám.
Szeretném most a tündöklő
csillagokat rímeknek
szivárványba befoglalni,
amint égnek, reszketnek.
Akkor is csak halvány mását
tükrözné e költemény
határtalan szerelmemnek,
mit irántad érzek én.
Kacagnak, hogy most tudok egy
szürke falun szeretni,
szeretek e kacagókon
szánalmamban nevetni.
Miért, hogy a honszerelmet
magyarázni nem lehet?
Van, volt és lesz, akinek nincs,
drága kincsen sem vehet.
Piros-tornyú, akácerdős falum,
hol van szebb nálad,
ha estente aranyárban
fürösztget a napszállat.
Szeretem a nádfödeles,

15
gólyafészkes viskóid,
poros-sáros kacskaringós
utcáid és utaid.
Szeretem a harangszódat,
imádom a népedet,
búsulok, ha maradozol
s ujjongok ha lépegetsz.
Megbabonáz ringó-rengő
arany-kalász tengered,
elbűvöl a hótakarós,
csípősszelű, bús teled.
Vágyva vágyom tavaszodat,
lesem őszödnek jöttét,
százszor élek, ha kél napod
s fénye ömlik szerteszét.
Ábrándozom estéiden
s jövődet építgetem,
itt is, ott is ünneplőbe
öltöztet képzeletem.
Kiandalgok temetődbe,
ha az akác virágzik,
elmerengek sírjaidon,
hej az élet mily más itt!
E jóleső némaságnak
átengedem magamat,
félig élet, félig álom,
nem bánt semmi gondolat.
Felkeresem szigetedet
s renyhe, vén, de szép Dunád,
hol a békák csúf dalára
olyan búsan leng a nád.
Lelkemből az emlék rajzik,
ha folyódra gondolok,
amint úsznak csendes vizén
a fürdőző angyalok.
Perzselő nyár csónakséták,
ébredj diákszerelem!
De elmúltál. Ha nem gondom
jobb, ha másra terelem.
Piros-tornyos, akácerdős falum,
hol van szebb nálad?
Ha ég és föld gyűlölne,
én akkor is imádnálak.
Fáj a szívem tőled távol,
nyugtomat nem találom,
indulóban s érkezőben
könny reszket a pillámon.
Én a tiéd, te az enyém,
örök ölelkezésünk
nincsen erő szétbontani.
Halálban is egy leszünk!
(Dömsöd, 1928)

Szerencséhez
Rég láttalak, bíz úgyse rég,
hűtlen barát, adsza kezed,
vezéreljen hozzám az ég
minél gyakrabban tégedet!
Mért kerülöd házam táját,
mint csaholó kopót a nyúl,
üsd le nálam sátrad fáját,
hisz szeretlek mondhatatlanul.

Menni készülsz? Nem bocsátlak,
ne fuss, lásd meg fojtó könnyem
hiszen százszor visszasírlak,
hogy elhagytál hűtlen-könnyen!
(Dömsöd, 1927)

Mit írjak?
Tollam rágom, fejem töröm,
miről írjak? Bánat, öröm,
boldogság vagy keserűség
zengjen lantomon?
Adj tanácsot nekem, óh ég,
könyörülj meg fiadon!
Búról nem írhatok,
róla írni fáj,
víg pedig nem vagyok.
Lantom hallgassál!

Mi a tudás?
Nem gazdagok pénzes zsákja,
nem hamvadó eszmefákja,
nem ifjuság, nem öregség,
csodás emberi örökség!
Ahogy pereg az életorsód,
úgy telik a tudás-korsód,
s akár a bibliában,
kínálgathatod javában,
mert bár mások szomját oltod,
mindig telibb lesz a korsód.
Jó agyvelő merő erő,
viadalban biztos nyerő,
rútságban is örök szépség,
csonka testben több mint épség.
Vagyon, erő, vas és márvány
szétfoszlik mint a szivárvány.
De tudás örök élet,
ifjú agyban újjá éled.
És egyetlen olyan birtok,
mit elvenni sosem bírtok!

2018. április 20-án pénteken
18 órakor Ráckevén
a Patay László Városi Képtárban
(2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 26.)
kiállítással egybekötve
kerül bemutatásra

Bazsonyi Arany:
Szigorúan időrendben
c. verseskötete.
A kiállítás megtekinthető
2018. június 17-ig, hétfő kivételével
10-16 óráig. Telefon: 06 24 519 035.
Részletes információt a Múzeum
Dömsödi facebook oldalán találnak
az érdeklődők!
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Mú z e u m i b e s z á m o l ó • Mú z e u m i b e s z á m o l ó
Visegrádtól Visegrádig címmel nyílt kiállítás március 10-én a Petrovics portán, mely több mint
két héten át volt látogatható. A 21 molinóból álló kiállítás a kezdetektől dolgozta fel Magyarország,
Csehország és Lengyelország közös kapcsolódásait. Közös uralkodók, szentek, nemzeti és népi
hősök, kereskedelmi kapcsolatok, oktatás… egészen 1993-ig, mikor Lech Valensa, Vaclav Havel és
Antall József Visegrádon ismét megerősítették az országaik közti együttműködést.
A kiállítási anyag a Lengyel-Magyar Kutatóintézet és Múzeum gondozásában áll, Ők bocsátották
rendelkezésünkre.
Több iskolás és felnőtt csoport, illetve egyéni érdeklődő tekintette meg ezt az anyagot, mely magyar történelmünk jelentős területe, ám a tankönyvekben méltatlanul kevés szó esik róla.
Március 21-én a Lengyel Múzeum munkatársa, Balázs István történész tartott látogatóinknak tárlatvezetést.

A kiállítás megszervezésében nyújtott segítségért köszönet illeti Nemoda-Stiasny Mártát, aki
nélkül ezt a remekül összeállított anyagot nem
tekinthettük volna meg itt Dömsödön!

Március 31-én Nagyszombaton a Petőfi Emlékmúzeumban immár
második alkalommal nyílt lehetőség hagyományos tojásfestésre.
„A hagyományt nem őrizni, hanem élni kell!” Ezen kijelentés jegyében
élesztgetjük az írókával való tojásdíszítés technikájának elsajátítását.
A tojásokra méhviasszal felvitt minta szépen kirajzolódik a festék
lében. Ezek a minták lehetnek tradicionálisak, mint pl. rózsa, kereszt
alapformájúak, de egyéni is lehet, saját fantázia alapján. Vannak akik
otthon is folytatják, próbálkoznak, s egyre szebb, igényesebb hímesek készülnek így el.
A köszöntő rigmusok mindig örömet okoznak a hallgatóságnak, ezért
érdemes igényes, szép köszöntőt tanulni húsvétra és más alkalmakra is!
Míg a hímesek elkészültek és a tojásfára kerültek, a húsvéti nyúl is átcikázott a múzeum udvarán… A gyerekek örömmel állapították meg ennek
nyomait, hiszen finom csokifigurák jelezték útját.

XXVIII. évfolyam 4. szám
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Mú z e u m i b e s z á m o l ó • Mú z e u m i b e s z á m o l ó
Március 15-re készülődve óvodások és iskolások látogattak el a
Petőfi Emlékmúzeumba. Az első osztályosok hosszabb időt töltöttek
itt, így közösen készítettünk kokárdákat, pártákat, csákókat és kardokat. Megbeszéltük nemzeti színeink jelentését, hogy mi az erő, a hűség és a remény. Az óvodás nagy- és középső csoportok, valamint a
másodikosok érdeklődve hallgatták, hogy forradalmi költőnk, Petőfi
Sándor miként fordult meg Dömsödön, hogy itt íródott azon verse
Levél Várady Antalhoz címmel, melyben elsőként fogalmazta meg
forradalmi gondolatait.
Szöveg és fotó: Vass Ilona

A Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskola hírei
Március 11-én társastáncosaink részt vettek a Magyar Látványtánc
Szövetség által Budapesten megrendezett Területi Bajnokságon.
Növendékeink a következő csodálatos eredményeket érték el: Mészáros Dániel – Szabó Fanni: 1 arany és egy 2. helyezés; Hefler Patrik –
Hefler Petra: 1 arany, 3. helyezés és különdíj; Zsákai László – Kolompár Petra: arany; Bődi Gergely – Józan Zita: arany; Csipet Csapat:
ezüst, Dynamic: arany és különdíj; Atlantisz: arany; Angels: arany; Szirének: 2. helyezés; Homunculus: 2. helyezés.
Felkészítő tanár: Mihó Diána.
23-án Tökölön a Weöres Sándor Általános Iskola által hirdetett
rajzpályázat díjkiosztója volt. A pályázók kortárs költők verseihez
készítettek versillusztrációt. Pénzes Roxána és Varjas Alexa 1. helyezést értek el.
Felkészítő tanárok: Brusztné Firnigl Judit és Germán Fatime.
Valamennyi versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak gratulálok a
gyönyörű eredményekhez, és további sikeres versenyzést kívánok!
15-én növendékeinkkel együtt részt vettünk a községi ünnepélyen. A
fúvós együttest és a kórust Kanderka Andrea és Kovács Eszter, valamint
Donec Szergej készítette fel. Köszönöm növendékeinknek és a felkészítő pedagógusoknak az ünnepen való részvételt és közreműködést!
Ugyancsak 23-án rendeztük 10. alkalommal a Fúvós Szólisták és
Kamaraegyüttesek Baráti Találkozóját. Résztvevők: Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szigetszentmiklós), Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola, Hungaro-Art Alapfokú Művészeti
Iskola (Taksony), Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola (Halásztelek), Ránki György Alapfokú
Művészeti Iskola (Ráckeve), Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola (Tököl), Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Volly István Alapfokú Művészeti Iskola (Kiskunlacháza), Weiner
Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola (Budapest) és a
vendéglátó Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola.
A rendezvényünket a művelődési házban tartottuk. Zenével köszöntötte a vendégeket Csernov Miklós (eufónium) és Halassyné Székely
Orsolya (zongora), ezután Bencze István polgármester úr köszöntötte a
vendégeket, majd az iskolák növendékei koncertet adtak. Felkészítő tanáraink: Berki Artúrné, Csernov Miklós, Halassyné Székely Orsolya,
Kanderka Andrea, Kovács Eszter, Kovács Ferenc, Donec Szergej. Köszönöm nekik és iskolánk NOKS-os és technikai dolgozóinak, a művelődési ház vezetőjének és dolgozóinak, valamint a szülőknek, hogy
hozzájárultak a rendezvény gördülékeny lebonyolításához!
Köntös Ágnes intézményvezető
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In memoriam D. Nagy Judit
Rövid szenvedés után 87 évesen hagyott itt
bennünket D. Nagy Judit, településünk tiszteletteljes polgára. Igazi lokálpatrióta volt Ő a
szó legnemesebb értelmében.
Gyermekkora meghatározója volt a Soroksári-Duna, Dömsöd, majd később Kolozsvár,
ahol tanulmányait folytatta. A család mindig
az első helyet foglalta el életében, s nemcsak
az ősöket tartotta számon, hanem különös figyelmet szentelt a fiatalabb generációknak is!
Ősei olyan útravalóval látták el, melyben
első helyet foglalt el a hit, a szeretet, a tisztelet
és a szorgalom. Ezt követte s adta tovább másoknak is.
A háborút követően családját meghurcolták, melynek következményei hatással voltak
reá is. Budapesten vállalt munkát, később így
segítette idősödő szüleit.
A művészet (képző- és zeneművészet),
valamint az irodalom jelentős szerepet töltött be életében. Gyermekkorától hegedült,
majd zenekarban játszott. A nehéz élethelyzetekben hite és a muzsika nyújtott számára
kapaszkodót.
Nyugdíjba vonulása után fontos volt számára, hogy szülőfalujában, Dömsödön maradjon. Így került 1986-ban a Nagyközségi
Könyvtárba, ahol 2001-ig dolgozott. Szívvellélekkel segítette kollegái munkáját és tájékoztatta az olvasókat. Higgadtságával, bölcsességével és érdeklődésével igaz emberi
kapcsolatokat tudhatott magáénak.
A Dömsödi Hírnök alapításától hosszú évtizedekig publikált. Elsősorban Dömsöd és
Dab története foglalkoztatta, levéltári és

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

egyéb kutatásainak eredményeit a „Históriánkból: – Nappal gyújt lámpát aki a múltat
idézi –” című rovatban, illetve a „Találtam
egy képet” c. rovatban közölte.
Feldolgozta Szent Mártonnak szentelt katolikus templomunk történetét, mely napjainkra egyetlen összefüggő forrásként szolgál
a kutatók és érdeklődők számára.
Dömsöd életének meghatározó mozgatórugója volt, akinek véleményét a falu elöljárói
fontosnak tartották és figyelembe vették egyegy jelentős döntéshozatalnál.
Élete utolsó szakaszában is érdeklődő volt.
Emlékét így őrizzük meg, hálával gondolunk reá.
Vass Ilona
Dömsödi Hírnök felelős szerkesztő

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

BÚCSÚZÁS
Fájó szívvel köszönünk el

HORVÁTH GYULÁNÉ
szül. Füstös Edit
szerettünktől,
akinek elvesztése fájdalmas űrt hagyott családunkban.
Köszönjük mindazoknak, akik sírjára koszorút, virágot helyeztek el
és fájdalmunkban velünk voltak.
„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.”
Szenes Hanna
GYÁSZOLÓ CSALÁD

PETŐFI
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és
Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépőjegyek:
felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Az e havi anyakönyvi híreket a következő
számunkban olvashatják.

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.

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

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán jegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: április 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat, illetve
a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: május eleje
Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!
Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bencze István, Budai Szilvia, Földvári Attila,
Habaczellerné Juhász Judit, Harsányi Zoltán,
Jarosi István, Madarász Mária, Mucsi Edina,
Orbánné Kiss Judit, Richter Gyuláné, Siket Péter,
Szücsné Ágh Anikó, Tóth István,
Varsányi Antal.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

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 06-20-917-1332) 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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Március 15. képekben

Fotó: Vass Ilona Györgyi

Húsvét a múzeumban

Fotó: Vass Ilona Györgyi

