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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
Eddig is tudtam, hogy az édesanyák gondoskodó szereteténél nem
sok különb dolog van az életünkben! Most a nyolcadik unokám megszületése csak tovább erősíti bennem ezt a gondolatot! Ahogyan a lányom, a feleségem babusgatja, becézgeti a kis ártatlan új jövevényt –
átszellemült arccal és lélekkel – úgy csak egy anya kezelheti gyermekét! Mindenkinek van édesanyja, így mindenki tudja, hogy miről beszélek! A gyermeki hála bennünk van, fiatalban, idősben egyaránt,
amely végigkíséri egész Tőlük kapott életünket! Éppen ezért Anyák
Napja alkalmából szeretettel köszöntök minden Édesanyát, Nagymamát, Dédmamát!
Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt írtam a májusi Aktuálist,
amelynek fő vezérgondolata a híd ünnepélyes átadása volt. Ma is jó érzéssel tölt el a számunkra ismeretlen beruházás sikeres befejezése! Ez
most csak azért jutott az eszembe, mert szokásomhoz hűen mindig fellapozom az előző évi, adott hónapról szóló Hírnököt, hátha találok benne olyan betétrészt, amelynek ma is van aktualitása. Nos, a tavalyi májusi számban adtam hírt arról, hogy két „utas” pályázatot is beadtunk a
kiíró szervhez! Azóta már tudjuk, hogy mindkettőn sikeresek voltunk,
sőt a Tavasz utca, a Pósa Lajos utca és a Határ út aszfaltozásán már túl
is vagyunk! A Széchenyi út, a Petőfi utca és a Bucsi köz felújításának a
közbeszerzése már elkezdődött, reményeim szerint amikor e sorokat
olvassák, már lesz nyertes pályázónk is a kivitelezésre!
Hosszas vajúdás után pont került az építészek közötti vitára az
„Egészségügyi központ” építésével kapcsolatban. A vita eredménye az
lett, hogy az alapokig le lesz bontva a Hajós-kastély! Néhány fal megmentése olyan kockázatot jelentett volna az épület stabilitásában, amely
esetleg csak egy-két évtized múlva jelentkezett volna, mi pedig legalább száz évre szeretnénk kiszolgálni a dömsödi egészségügyet! Az
eredeti tervek módosításához, illetve a plusz költségek finanszírozásához kértünk támogatást az Államkincstártól, illetve a Pénzügyminisztériumtól! Csak remélni tudom, hogy ezzel most már elhárult minden
akadály a beruházás mielőbbi megkezdésétől!
A Képviselő-testület döntése értelmében a mini bölcsőde építésére
benyújtott pályázatunkat visszavontuk, és a két évvel ezelőtti terveket
felhasználva egy kétcsoportos, huszonnégy gyermeket befogadó bölcsőde megvalósítására pályázunk!
A hulladéklerakónk szép lassan befejezi szolgálatát, hiszen eléri
azt a telítettségi szintet, amelyre valamikor megtervezték. Ezért is
szükséges az a beruházás, amely a lerakó mellett a közeljövőben elkezdődik. Épül egy átrakó-válogató, és ezzel párhuzamosan egy
komposztáló telep! Az előbb leírt tényekből következik, hogy előbbutóbb a gyűjtési rendszer is megváltozik, még inkább a szelektív
gyűjtés kerül előtérbe! Természetesen az esetleges változásokról időben fogunk tájékoztatást kapni!
A VEKOP 4.1.1.-15-2016-00004 azonosító számú „Dömsöd – vízi-

Fotó: Vass

Május hónapban szeretettel köszöntjük az
Édesanyákat, Nagymamákat!
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túra megállóhely felújítása” projekt is célegyenesbe került! A csónakház felújítását célzó beruházásban először a csónaktároló fog megépülni az udvaron, majd ősszel, a szezon után kezdődik maga az épület felújítása!
Már 11. alkalommal került sor a „Fúvós szólisták és kamaraegyüttesek” baráti találkozójára. Csak ismételni tudom önmagam, nagyszerűen szórakoztunk a színvonalas műsorszámokon!
Számomra is meglepetést jelentett, hogy a május elsejei majális
nagyszámú érdeklődőt vonzott! Igazán jól szórakoztak azok, akik a
délutánt a művelődési házunk előtt töltötték! Gratulálok a szereplőknek és az OMK rendező csapatának! Külön köszönöm a BGB zenekar
két tagjának, Berta Zsuzsinak és Gonda Sándornak, hogy most is csak
„barátságból” zenéltek a bálozóknak!
Bencze István
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MEGHÍVÓ

Vass Istvánt
és feleségét

Patai Krisztina Margitot

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2019. május 29. szerdán 14-15 óráig

„Ehhez a földhöz is tartozik haza
ehhez a hazához is
tartozik még föld.”
(Zelei Miklós)
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves
családját a 2019. június 2-án 11 órakor
tartandó Trianon megemlékezésünkre,
amelyet a dabi református templom kertjében tartunk.
Az emlékezés koszorúit helyezzük el az
első világháborúban elesett dabi hősök emléktáblájánál és a Trianon kopjafánál.
Az ünnepi megemlékezés előtt 10 órakor istentisztelet lesz a templomban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kék-Duna
Euromusic
énekverseny

50.
házassági évfordulójuk
alkalmából
sok szeretettel köszöntik
Gyermekeik és unokáik

Meghívó
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Szeretettel Meghívja Önt és Kedves Családját

2019. június 22-én
(szombaton)
Dömsödön a Kék Duna udvarán és a Dunaparton megrendezésre kerülő

XIII.
A verseny időpontja:

2019. június 1-2.
Helyszín: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
2344 Dömsöd, Béke tér 2.

A kétnapos verseny programja:
I. nap:
június 1. szombat 11.00 órától
nemzetközi verseny,
II. nap:
június 2. vasárnap 15.00 órától
díjak átadása és gála.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Kisebbségi képviselõi fogadóóra!
LAKAT OS MÁTYÁS

XIII. DÖMSÖDI HAL-VÍZ
NAPRA

Műsorvezető:
Szombat–vasárnap: Nagy Seby

KORONA SÁNDOR
képviselő úr tart fogadóórát.

Tervezett programok:
06.00 Horgászverseny
08.00 Főzőverseny kezdete
14.00 Eredményhirdetés
A rendezvény ideje alatt vegyes szórakoztató
műsorok.
Gyermekeknek ugrálóvár, arcfestés, egyéb
szórakoztató műsor.
Mindenkit szeretettel várunk:
Bencze István Polgármester
Balogh István Ferenc Főszervező

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

Ügyfélfogadás az
OMK-ban:
Hulladékszállítással
kapcsolatosan:
péntekenként 13-18 óráig.
ELMŰ részéről:
keddenként 14-18 óráig,
péntekenként 8-12 óráig.

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfő

Idő
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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Felhívás!

MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

„Országút mentén csatakos árok,
Feküsznek benne piros huszárok.
Piros huszárok országút mentén,
Golyó a szívben, vér van a mentén…”
Gábor Andor

2019. május 18-án szombaton
8.00 – 12.00 óra között
a Fészek Bútorbolt előtti
parkolóban

elektronikai hulladékgyűjtés lesz.
Gyűjtés során leadható elektronikai
berendezések a teljesség igénye nélkül
„minden ami valaha árammal, elemmel,
akkumulátorral működött”,
kivétel a képcsöves berendezések
(régi tv, monitor).

Tisztelettel meghívjuk NAGY ISTVÁN
amatőr fotós kiállítására, amelynek témája:

Első világháborús katonai
temetők és emlékhelyek
A megnyitó 2019. május 23-án 18 órakor
lesz a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Pályázati felhívás – pedagógiai asszisztens
Dömsödi Nagyközségi Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Dömsödi Nagyközségi Óvoda

pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa György út
27/A
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pedagógiai munkát segítő feladatok ellátása,
munkaköri leírás szerint. • Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. • A pedagógiai
program eredményes megvalósítása érdekében
a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása,
az óvodapedagógusok munkájának segítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Pedagógiai asszisztensi végzettség,
• Szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év.
Elvárt kompetenciák:
• Precíz, igényes, alkalmazkodó, toleráns magatartás,
• Gyermekszeretet,
• Pontosság, megbízhatóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Szakmai önéletrajz,
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

A Dömsödi
Általános
Ipartestület
hírei

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• A szakmai gyakorlati idő igazolására szolgáló
dokumentum,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madarász Mária nyújt, a 06-20-4295379-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével
(2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2019,
valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
vagy
• Elektronikus úton Madarász Mária részére a
domsodiovi@kevenet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Az intézmény hirdetőtábláján – 2019. április 29.
• Dömsöd Nagyközség honlapján – 2019. április 29.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2019. április 25.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.

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 30 921 8293
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
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Ez történt áprilisban a Kisherceg Gyerekházban
Az elmúlt hónapban is zajlott az élet nálunk.
Nagyon örülünk, hogy sok új gyermeket és szülőt köszönthettünk. Igyekeztünk minden nap
olyan programokkal, foglalkozásokkal várni a
hozzánk járó gyerekeket, ami azon kívül, hogy
érdekes és vonzó a gyerekek részére, a fejlődésüket is segíti. Továbbra is heti rendszeres programunk Szűcs-Balázs Zsuzsi Mesevonat foglalkozása, ahol mesék, mondókák által fejlődik a
gyerekek beszédkészsége, mozgása, saját testükről való tudása, de az önkontroll és az anyagyerek kapcsolat is. Szintén hetente tartunk
mozgásfejlesztő napot, ahol a gyerekek nagyon
jól érzik magukat a trambulin, a fészekhinta, az
egyensúlyozó tölcsér, a bobo-car, az egyensúlyozó kövek és más mozgásra, az ügyességük

kipróbálására serkentő játék között. Állandó heti programunk még valamilyen, a kicsik kézügyességét fejlesztő játékfoglalkozás is. Rendszeresen készítünk olyan gyurmát, amivel a játékot még a kisebbek is kipróbálhatják és élvezhetik. De sokszor rajzolunk vagy festünk is.
A hónapban több közösségi programunk is
volt. A hónap elején a Roma Kultúra Napja alkalmából meghívott vendégünk volt Lázár Péter roma származású pedagógus, a Kedvesház
megálmodója és létrehozója, ahol hátrányos
helyzetű gyermekeket segítenek a tanulásban.
Péter két unokájával együtt látogatott el hozzánk, és nagyon jó hangulatot teremtett roma
énekekkel, mesével, játékkal, zenével. Vidám
délelőttöt töltött el nálunk és megígérte, hogy

máskor is eljön hozzánk. Szintén a Roma
Kultúra Napja alkalmából volt meghívott
vendégünk Rézműves Szilvia és Nagy Erzsébet roma származású trénerek és mediátorok,
akikkel a mai roma nők életéről és lehetőségeiről beszélgettünk.
A húsvétot hagyományosan tojáskereséssel
ünnepeltük. A kicsik nagy örömmel és izgalommal keresték a nyuszi által az udvaron elrejtett
csokitojásokat, amiket kosárba gyűjtöttek, majd
tízórai után közösen kóstoltak meg.
A hónap végén Kapitány Imola, a MOZAIK
Közhasznú Egyesület az Autizmussal élő Emberekért elnöke volt a vendégünk. Mivel településünkön is élnek érintett gyermekek, így úgy
gondolom, Imola tapasztalata és tudása nagy se-
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gítség volt a szülőknek és a szakembereknek
abban, hogy hogyan lehet kezelni az ezeknél
az eltérő módon fejlődő gyerekeknél felmerülő speciális helyzeteket, hogyan lehet segíteni őket, hogy kiteljesedjenek, és olyan felnőttekké váljanak, akik megtalálják a helyüket a világban.
KEDVES SZÜLŐK, GYEREKEK!
HA TI IS SZERETNÉTEK PROGRAMJAINKON RÉSZT VENNI, EGY JÓ KÖZÖSSÉG TAGJAI LENNI, VÁRUNK TITEKET SZERETETTEL MINDEN HÉTKÖZNAP DÉLELŐTT.
PROGRAMJAINKON A RÉSZVÉTEL
INGYENES.
Mucsi Edina

Május 1-jén az óvoda is fellépett a Majálison
A Dömsödi Nagyközségi Óvoda a Harmóniában a természettel pedagógiai programmal tevékenykedik. Hitvallásuk: A gyermek miközben
felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai
táj, a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi
kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.
Mindennapjaikban kiemelt feladatuk az óvodapedagógusoknak, hogy
a gyerekekben olyan magatartást alakítsanak ki, amelyben a környezethez
való viszonyukat a szeretet, a tisztelet, a részvét, az őszinte együttérzés, a
segítő szándék és a megértés jellemezze.

kekkel. Kiemelten fontos számukra, hogy a gyermekek figyelmét felhívják a természetünk védelmére, a természeti kincseinkre.
A baglyocska csoport a Hal-víz táncukkal a víz létfontosságú szerepének, természetes vizeink védelmének, valamint a takarékos vízhasználatnak a megértetését tanulhatták meg.
Táncukkal bemutatták, milyen fontos a halak számára az éltető víz!
2. fellépő csoport a Baglyocska csoport (kiscsoportosok)

1. fellépő csoport a
Süni csoport (középső
csoportosok)
Felkészítő pedagógusok: Madarász Mária,
Tassi Lászlóné (Ildikó
néni).
Dajka néni: Bús Sándorné (Ilonka néni).
Táncuk üzenete:
Szeresd, tiszteld az
állatokat!
A környezet védelme
is áthatja mindennapjaikat, a jeles zöld napokat
tartalmas programokkal
ismertetik meg a gyere-

Felkészítő pedagógus: Pergel Renáta.
Pedagógiai asszisztens: Turcsán Pálné (Mártika néni).
Dajka néni: Gecző Róbertné (Andi néni).
Táncuk üzenete: Takarékoskodj a vízzel, ne szennyezd a Dunát!
Pergel Renáta
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Víz Világnapja az óvodában
Tagóvodában:
Óvodánkban március 21-én tartottuk a Víz
Világnapja jeles napunkhoz kapcsolódó játékos
tevékenységeket.
A tematikus napot megelőzően is foglalkoztunk minden nap a témával. A témához kapcsolódó verseket, mondókákat, dalokat tanultunk.
Ehhez kapcsolódó meséket hallgathattak meg a
gyermekek. Az IKT eszközöket is felhasználtuk. Okostelefonon néztünk vízi állatokat, növényeket, vízisportokról képeket. Laptopomon
pedig Vízipók-csodapók mesét néztünk. A Katica csoportosok a földgömbön szemléltetve is
megvizsgálták földünk vízmennyiségét, sétát
tettek a Duna-partra. A gyermekek otthonról a
vízi élővilágról szóló könyveket hoztak. Megismerkedhettek közvetlen környezetünk vízi élővilágával, valamint a tengerek, óceánok élőlényeivel is. Anyanyelvi szójátékok, mozgásos
játékok szintén a témához kapcsolódtak. Még a
várakozási időkben is a témához kapcsolódó
barchoba játékokat játszottunk. Festettünk, ragasztottunk is a témával kapcsolatban, számolási, gondolkodtató feladataink is a témához kapcsolódtak.
A jeles napon különböző játékos tevékenységek várták a gyermekeket. Ügyességi, mozgásos, fejlesztő játékok közül egyaránt választhattak a gyermekek. A játékok összeállításánál a
játékosság és komplexitás elve dominált.
Az ügyességi játékok közül lehetőségük volt
a padon, két pohár egyensúlyozásával átjutni a
másik oldalra. Differenciáltan, a kisebbek egy
pohár vízzel, míg a nagyobbak két pohár vízzel
egyensúlyoztak.
A mocsárjárásnál egy kék, festett (rák, polip,
hal, medúza) nylon fóliára helyezett fakorong
lapokra lépve, egyensúlyozva kellett a gyermekeknek a túlpartra jutni.
A horgászos játéknak is nagy sikere volt, főleg a legkisebbek körében.
A fejlesztő játékok esetében részletkereső,
vonalvezetős, kirakó jellegű játékok közül választhattak a gyermekek. Differenciálva állítottam össze a 3-4, 5-7 éves korosztály részére.

Akinek kedve volt, barkácsolhatott is. Színes
körlapokból készültek a hal- és kacsaformák.
A gyermekek folyamatosan cserélődtek az
egyes állomásokon.
A sokszínű tevékenységek által a gyermekek
számára biztosított volt, hogy széles körben fejlődjenek különböző képességeik, készségeik.
Fejlődött:
• megfigyelőképességük,
• bővült szókincsük,
• fejlődött mozgáskoordinációjuk,
• szem-kéz, szem-láb koordinációjuk,
• egyensúlyérzékük,
• finommotorikájuk,
• esztétikai érzékük,
• kézügyességük,
• gondolkodási képességeik,
• fejlődött kitartásuk, türelmük, szabálytudatuk,
• környezettudatosságuk,
• közösségi élményekkel lettek gazdagabbak.
A gyermekek az óvodapedagógusok számára
biztosított ingyenesen letölthető (Happy hét),
tájékoztató jellegű, felvilágosító, ismeretterjesztő képek segítségével a vízfogyasztás fontosságáról szóló képekről beszélgethettek. A csoportunkba járó gyermekek aktívan vettek részt a
beszélgetésben, egy-egy gyermeknek széles körű ismeretei voltak a témában. Sok gyermeknek
az újdonság erejével hatottak az elhangzott információk.
A szülők részére külön készítettem plakátokat, melyeket az öltözőben olvashattak el.
Fontosnak éreztem a szülők tájékoztatását is.
A héten különösen hangsúlyoztuk a víz fogyasztását, mellőztük az édes gyümölcsleveket, szörpöket. A mosdózásnál (rendszeresen
és ezen a héten is hangsúlyozottan) a vízhasználat mennyiségének helyességére is
felhívtuk a gyermekek figyelmét. A nagyobbak már a kisebb gyermekeket is figyelmeztetik.
Összességében a gyermekek ismereteit próbáltuk gyarapítani, és környezettudatos életmódra is nevelni.

PETŐ FI EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.
Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat 10–16 óráig.
Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Telefon: 06-20-253-2589

Székhelyen:
Idén 2019. március 21-én a Katica csoport
rendezte a Víz Világnapi programokat az óvodában. A játékállomások 3 helyszínen voltak kialakítva.
A földszinti folyosó játékállomásai voltak a
következők:
• memóriakártya vízi közlekedési eszközök
képeiből,
• befőttes gumik kihalászása szívószállal vizes tálból,
• PET palackból esőcsináló kipróbálása,
• műanyag labdák kiszedése szűrőkanállal vizes tálból egy másikba.
A tornaszobában egy kép segítségével végigkövethették a gyerekek óvónőjük magyarázatával a víz körforgását. A nagyobbak puzzle-ből
kirakhatták a Balatont. Mindenki kipróbálhatta
a kék vízzel töltött vizes „babzsákok” (tasakok)
nyomkodását.
Az emeleten két játék várta a gyerekeket:
• szivacs segítségével víz átemelése egyik tálból a másikba,
• virágládában hajó úsztatása legyezéssel a
láda egyik végétől a másikig.
A középsősök és a nagycsoportosok mindegyike egy finommotorikát, szem-kéz koordinációt fejlesztő, esőfűző feladatlapot kapott,
amit a csoportjukban próbálhattak ki, majd haza
is vihettek.
A visszajelzések alapján úgy érezzük, hogy
tetszettek a játékos feladatok a gyerekeknek és
az óvónőknek is. Próbáltunk új játékokat biztosítani a gyerekek számára, amelyek nem a régi
megszokottak voltak. Reméljük, a hét folyamán
a gyerekek sok ismeretet gyűjtöttek a vízről, annak óvásáról, védéséről.
Baracsi Beáta,
Szappanos-Kertész Tünde Mónika
és Kovács Zoltánné
óvodapedagógusok
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A D ezsõ L ajos A lapfokú M ûvészeti I skola h írei

Áprilisban 8-án a ráckevei Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola
által megrendezett X. Zongorás Találkozón vettek részt zongorista növendékeink: Balogh Boróka, Horváth Fanni, Béres Olívia, Keresztesi Málna,
Kuti Anna, Nyúl Tivadar, Tuska Hanna, Vajas Attila, Vakulya Fruzsina. A
találkozón a gyerekek két darabot adtak elő, egy barokk táncot, illetve egy
szabadon választott művet. A gálaműsorban két növendékünk játszott:
Horváth Fanni és Tuska Hanna. Felkészítő pedagógusok: Berki Artúrné
és Halassyné Székely Orsolya.
12-én a hagyományos fúvós találkozót 11. alkalommal rendeztük meg
a művelődési házban. A megnyitón Bencze István polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, akik a következő művészeti iskolákból érkeztek:
Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola, Hungaro-Art Alapfokú Művészeti Iskola – Taksony, Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola – Ráckeve, Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola – Tököl, Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Volly
István Alapfokú Művészeti Iskola – Kiskunlacháza, Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola – Dömsöd, Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium.
Iskolánkat Balogh Kristóf – furulya, Balogh Lelle – furulya,
Kadók Boglárka – klarinét, Stasinski Hugó – klarinét és Végvári Vivien – furulya képviselte. Felkészítő tanárok: Bai Barbara, Csernov
Miklós, Kanderka Andrea Julianna. Iskolánk volt növedékét, Tóth
Ilonát – aki a Weiner Leó Szakgimnázium fuvola szakos növendéke –
Berki Artúrné kísérte zongorán.
27-én házi társastánc versenyt rendeztünk a művelődési házban. Társastáncosaink nagy izgalommal készültek a fellépésre. Sokuknak ez volt
az első szereplésük.

A következő eredmények születtek:
Csapat neve
Single Ladies
Táncoló Talpak
Dream Girls
Glitter Group
Picurkák
Starshine
Táncoló Talpak
Dream Girls
Picurkák
Glitter Group
Starshine
Balett Csoport
Picurkák
Starshine
Táncoló Talpak
Single Ladies

Koreográfia
Jive
Disco
Can't Stop The Feeling
Elvis Mix
Country polka
Csókkirály
Cha-cha-cha
Dura
Twist
Romantic Day
Feeling
Varázslat
Samba
Burlesque
Angol keringő
Cat Dance

Minősítés
ezüst
ezüst
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
arany
arany
arany
ezüst
arany
arany
arany
arany
arany

Felkészítő tanár
Bábel Brigitta
Tóth Andrea
Bábel Brigitta
Bábel Brigitta
Tóth Andrea
Bábel Brigitta
Tóth Andrea
Bábel Brigitta
Tóth Andrea
Bábel Brigitta
Bábel Brigitta
Bábel Brigitta
Tóth Andrea
Bábel Brigitta
Tóth Andrea
Bábel Brigitta

Gratulálok minden versenyzőnek a szép eredményekhez! Köszönöm
Bábel Brigittának és Tóth Andreának a felkészítést, valamint Donec
Szergejnek a pontozásban való részvételt.
Udvarunk megszépült. Köszönöm Bencze István polgármester úrnak a
segítségét, és munkatársainak a közreműködést!
Köntös Ágnes
intézményvezető

Felsõseink sikere a Baksay Sándor Református
Gimnáziumban
Ebben a tanévben is méltóképpen képviselték iskolánkat diákjaink a Kunszentmiklóson megrendezett Természettudományi
Versenyen.
A feladatok játékosak voltak, ugyanakkor
nagy tantárgyi tudást igényeltek, mely nem
fogott ki tanulóinkon.
Gratulálunk a Versenyzőknek és felkészítő Tanáraiknak!

Eredmények:
5. évfolyam 2. hely
Kadók Boglárka
Balogh Antal
Várkonyi Imre
Felkészítő: Ispánné Czibolya Andrea
6. évfolyam 2. hely
Perger Panka
Baranya Ábel

Katona Marcell
Felkészítő: Gerenday Éva
7. évfolyam 3. hely
Balogh Virág
Sas Zsuzsanna
Nagy-Molnár Martin
Felkészítő: Mészáros Pálné, Ácsné Jaksa
Szilvia
Ácsné Jaksa Szilvia
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes
befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2019/2020. tanévre.
Pályázati feltételek
Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik
középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatán az első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen
tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek
kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) valamely rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára való, a középfokú
köznevelési intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos
szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos
szolgálati jogviszony létesítésének vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a
tanulmányok ennek megfelelő – a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő – folytatásának vállalása;
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a
pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti
megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során a megyei/fővárosi rendőr-főkapitányság rendelkezésére bocsátott személyes – köztük különleges – adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés
megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a
támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor
megvizsgálhatja;
i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.
A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi
szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;
b) tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000
forint értékben – ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig
– ugyancsak számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév
alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:

da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,
db) 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
dc) 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap,
dd) 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 5000 forint/hónap
összegben;
e) kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg illetékes rendészeti szakközépiskolában.
Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2019. június 30-ig kell a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen
előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra
szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi
átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, a köznevelési intézmény által kiállított igazolás, a
bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának
vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási
szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az
alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség
kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai
állapota ezt indokolttá teszi, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:
a) az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet háziorvos által kitöltött 3/A. melléklet szerinti kérdőív;
b) 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye;
c) labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet);
d) hallásvizsgálat;
e) szemészeti lelet;
f) EKG lelet;
g) az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.);
h) férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;
i) nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.
A pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által
kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési Alosztály kiemelt főelőadójától, Szép Lászlóné c. r. alezredestől (tel.: 06/1/4435800/30-533) kérhető.
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. • Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 • E-mail: domsodote@gmail.com
Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu • Számlaszám: 51700272-10903818 • Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei – április hónapban
Az április hónap sem telt el eseménytelenül
számunkra.
Az első hét első három napján három káreset.
Hétfő: ajtónyitás erőszakos úton, mert egy
idős személyt több napja nem láttak. Személyt
megtaláltuk, a ráckevei mentők kórházba szállították.
Kedd: nagy terjedelmű nádas tűz a Némedi út
végén, a halastavaknál. Több órányi munkával
a ráckevei kollegákkal közösen sikerült a lángokat eloltani.
Szerda: ismét nagy terjedelmű nádas tűz a halastavaknál. Ugyanúgy ahogy az előző nap, a
ráckevei kollegákkal több órányi tűzoltás után
sikerült végül már a kiskunlacházai közigazgatási határnál megfogni és végül eloltani a nagy
kiterjedésű nádas tüzet. Az oltást nagyban nehezítette a nehéz terep, ahol csak gyalogosan tudtunk a tűzhöz eljutni, és a nagy szél is nehezítette a munkálatokat.
22-én pénteken délután Dömsödön egy állattartó helyre kaptunk riasztást, ahol szalmabálák
és egy karám belsejében az alom égett. A tűz
veszélyeztetett egy erdős részt, valamint faháza-

kat. A helyszínre Keve 1-es, Sziget 1-es, Sziget
víz, Dömsöd Öte 1-es és a Dömsöd Öte tartalék
is vonult.
Köszönjük Bencze István polgármester úrnak, hogy az önkormányzati erőgép a helyszínre jöhetett a beavatkozást segíteni!
A hónap utolsó napján bejelentést kaptunk,
hogy a Petőfi út és Kis-Dunapart kereszteződésében lévő kettő nyárfa felső része lehasadt. A
fák veszélyeztették a közlekedést és az ott lévő
szennyvízátemelő szivattyúkat. Az első fát helyi szakember segítségével és emelőkosaras
technikájával el tudtuk távolítani, de a második
fa magassága miatt a Dunavarsány – Délegyháza Öte létra szerét kértük segítségül.
Ezúton is nagyon szépen köszönjük a segítséget!!!
Már csak néhány nap van az 1% rendelkezéséről, így kérjük, aki még nem tette, az a Dömsödi Tűzoltó Egyesület számára ajánlja fel.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös
számon tegye meg legelőször, de ezt követően
a Dömsödi Tűzoltó Egyesület parancsnokát,

Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat
vagy akár emberi életbe is kerülhet!
Ha baj van! 105
Egyesületünk mobiltelefonszáma:
06-20-383-5407
Segítsen, hogy segíthessünk a bajban!
Segítse önkéntes munkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!
A kedvezményezett adószáma:
18688320-1-13
A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Egyesület számlaszáma:
51700272 - 10903818 - 00000000
További információk és képek a weboldalunkon, a www.domsodi-tuzolto-egyesulet.
webnode.hu-n vagy a Facebook-on találhatóak.
Pongrácz József
titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Figyelem, csalók!
Ballagók családja, rokonai, ismerősei, fokozottan figyeljünk, hogy ne váljunk sértetté!
A ballagások közeledtével a csalók is aktivizálják magukat! Minden kedves dömsödit
figyelmeztetek arra, hogy ne vásároljon ismeretlen, aznap látott, nagyközségünkön átutazótól, aki az utcán árul ékszert! Nagy valószínűséggel hamis, azaz réz ékszereket árulnak aranyozva!
Ha ballagó csemetéjüket szeretnék meglepni maradandó ajándékkal, azt
ékszerboltban vásárolják meg!
Az internetes vásárlás is rejt veszélyeket.
Pár kattintással ellenőrizzük, hogy az a cég
vagy weboldal valóban létező hátteret jelent-e.
Figyelmeztessék ismerőseiket is!
Kerüljük el, hogy
átverjenek minket!
Paksy Katalin ékszerész
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HISTÓRIÁNKBÓL
„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

Dab és Dömsöd egyesítésének emlékére
„Fenenna Isten kegyelmébõl a magyarok királynéja...”
„Fenenna Dei gratia regina Hungarie...” Így kezdődik az egyik olyan
királyi oklevél, amely Dabot és Dömsödöt együtt említi. Az oklevél 1291.
augusztus 25-én kelt Fenenna királyné (III. András felesége) rendelésére,
amelyben a királynő a Nyulak-szigeti apácáknak adományozza többek
között Dömsöd (Gumchud) királynéi birtokot Fejér megyében (a XIII.
században ide tartozott), a Fuen, Dyenus és Zumlov, Sumilov (Somlyó)
dunai szigetekkel együtt. A budai káptalan bejárta a birtok határait, amelyek érintik a káptalan Saap birtokát, Opoy (Apaj) földet, Okozthov
(Akasztó) falut, Achad földet, Tetétlen (Tetetken), Halászi (Halasci) (feltehetően Tass és Dab között volt) földeket és a Szent Márk-egyház harangtornyát. (A Szent Márk templom egy Árpád-kori templom volt
Dabon, Lazius térképe is jelzi
egytornyú templomként. Nem
tudható hol volt, két éve tudomásom szerint régészek keresték.)
Dömsöd az oklevél 5. és 9. sorában, Apaj (Opoy) a 10. sorban,
Dab (Dob portae) a 13. sorban
van említve. A három sziget közül Zumlov (azaz Somlyó-sziget) biztosan beazonosítható. A
másik kettő elképzelhető, hogy a
későbbi Petőfi- és Dabi szigetek...(?)
Az oklevél megemlíti a Dab
szót követően, hogy a porta közvetlen a Duna (Danubius, 13.
sor) mellett van, és ennek vonatkozásában annyit jegyez meg,
hogy itt van egy dunai átjáró is!
Az oklevélen gyönyörű függő
pecsét van Fenenna királyné teljes alakos képével.

engedélyhez hivatalos kérelmet kell benyújtani és megfizetni a jogszabályban előírt közlési jogdíjat. A közlési engedélyt a közzétevő személynek kell megkérni. Az engedély egy alkalomra szól.
A cikk szöveges tartalma hivatkozással idézhető. A fényképek engedély
nélkül semmilyen formában nem sokszorosíthatók, nem közölhetők.)
Szabó Andrea

(Monumenta Diplomatia Civitatis Budapest – Dl 1320.1291.)
(Az oklevélről való fényképek
jogvédettek. Bármiféle közlés
esetén a tartalomgazdától közlési
engedélyt kell kérni. A közlési

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

Tel.: 06-24-519-711

Mindenkit szeretettel
várunk!

Kútfúrás

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

110-es csatornacsővel –
garanciával.

Nyitva tartás a
könyvtári nyitvatartási
rend szerint.

06-30-964-0485
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Közösségi utcafásítás margójára
2019. április 27-én szombaton egy lelkes, jó hangulatú maroknyi csapat a Kunszentmiklósi út páros oldalán fásított a Szomor Dezső által felajánlott smaragd tujákkal, amit ezúton is köszönünk és az önkormányzati
„Fásítási” alapba befizetett támogatásokból vásárolt fákkal. A Hofi Garden Kft. kertépítő és a növényekhez értő szakembereinek, Eisenhoffer
Andrásnak és Winkler Edinának köszönjük a szakszerű irányítást, munkájukat és minőségi facsemetéket. A közművek és az út majdani szélesítése és a padka kialakítás nagymértékben befolyásolták, hogy hova is lehetett ültetni. Remélhetőleg sikerült egy egyedi arculatú, hangulatos utcaképet létrehozni. A közösségi munkát elvégezte Dr. Sitnikiewicz László,
Sitnikiewicz Szilvia, Hochman Endre, Eipel Ilona,
Cser Gábor, Fábián János,
Nagy József, Ispán Zsanett, Korona Sándor. A logisztikai hátteret biztosította és köszönet érte Németh Józsefnek, Barta Attilának, Sallai Gábornak,
ifj. Takács Istvánnak. Mivel közterületen valósult
meg ez a munka, így köszönet a segítő munkáért,
tanácsokért Csanálosi Melindának, Dr. Bencze Zoltánnak, ifj. Pongrácz Józsefnek. A fásítási akció,
ami teljes egészében a
Zöld Földes mozgalom és
a helyi civilek kezdeményezéséből, támogatásából jött létre, példa szeretne lenni a többi utca majdani fásításához. A Dömsödi Fecskék Médiacsoportnak, Ispán Imrének
és Mizsei Benjaminnak pedig köszönet a képi rögzítésért.

A polgármesteri hivatalban jelezték, hogy amint a Szenttamási
úton végeznek az útkarbantartással,
árokásással, a Kunszentmiklósi útnál fogják folytatni a padkanyesést,
az útszéli gödrök kiegyenlítését, valamint az árkok kialakítását a jó vízlevezetés érdekében. Remélhetőleg
így lesz egészen szép és jól használható ez az utca.
Köszönjük a pénzügyi
támogatásokat, a fizikai
és szellemi segítséget és
a gépi, valamint logisztikai támogatást. S szuszszanunk egyet és folytatjuk. Várjuk a pénzügyi,
esetleg fatámogatásokat,
a segítő kezeket. Az Önkormányzatnál a Gazdasági Irodánál a pénztárban lehet befizetni a facsemetékre.
Ne feledjük, a fák a
barátaink. Szóval legyen
minél több barátunk!
Még annyi kérésünk
lenne, hogy az ott lakók
locsolják, ápolják és védjék ezeket a növényeket,
hogy minél előbb oxigént termelhessenek és esztétikailag javítsák az utcaképét.
Köszönjük.
Korona Sándor

Zenés Nyári Esték 2019
Az idei Zenés Nyári Esték várható időpontjai. Reményeink szerint a Petőfi Múzeum udvarán
lesznek az előadások megtartva 19.00 órai kezdéssel.

2019. június 22.
2019. július 20.
2019. augusztus 17.

szombat
szombat
szombat

Zenés program / Nyitó est
Ady emlékest
Népi színmű / Záró est

A részletes programról a későbbiekben tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket.
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Állatorvosi tanácsok
Pajzsmirigy alulmûködés kutyában

A hiányos pajzsmirigyműködés, vagy más néven hipotireózis, az
egyik leggyakrabban előforduló endokrinológiai zavar a kutyák körében – felmérések szerint minden 150. állat küzd a betegséggel.
Szerencsére, ha időben azonosítjuk és kezeltetjük, nem jelent súlyos
veszélyt a kedvencünknek.
Kiváltó oka lehet veleszületett enzimhiány, nem megfelelően kifejlődött pajzsmirigy, gyulladások, ritkán jó-, illetve rosszindulatú
daganatok, valamint – igen ritkán – jódhiány. Leggyakrabban azonban ismeretlen marad az ok. A hypothyreosis főleg a kutyák megbetegedése. Ilyenkor a pajzsmirigy nem termel elegendő thyroxin hormont.
A kutyák pajzsmirigy problémája általában a bőr és szőr elváltozásából vehető észre: a szőrzet durvává válik vagy elvékonyodik és
kihullik, a bőrre pedig fokozott hámlás jellemző. Előfordul, hogy
ezek a tünetek csak a kutya farki részén jelennek meg, ezt hívjuk
patkányfaroknak. A szőrhiányos (alopéciás) foltok szinte mindig
szimmetrikusak, zömmel a törzsön és a végtagok külső felén jelennek meg. A fej és a lábvégek ritkán kopaszodnak. A szőrzet fakóbb
színű lehet, az egész bunda zsíros kinézetű, fénytelen, gyakran korpázik. A szőrhiányos területeken főleg, de máshol is, a bőr megvastagszik, sötét színűvé válik. Nagyon ritkán nyálkás anyaggal telt,
apró hólyagok jelennek meg a kutyusok bőrén. Az elváltozások helyén a kültakaró könnyen elfertőződik, ilyenkor a gyulladás miatt az
állatok vakaróznak.
A betegségnek azonban nem csak bőrgyógyászati tünetei vannak,
jellemző a kutyák hirtelen elhízása is. A súlynövekedés azonban
csak akkor jelent rosszat, ha az állat ugyanannyit eszik és mozog,
mint azelőtt. A pajzsmirigy alulműködésben szenvedő kutyáknál
gyakran előfordul még a bágyadtság, a mozgás iránti hirtelen érdektelenség. Ezt természetesen más betegség is okozhatja, sőt, az is lehet, hogy teljesen ártalmatlan, de feltétlenül vizsgáltassuk ki kedvencünket, ha ilyesmit tapasztalunk. Az intő jelek közé tartozik
még az arcidegbénulás, a fejoldaltartás és a nyelési zavarok. Tenyészállatoknál a meddőség is komoly probléma.
Leggyakrabban a 4 és 10 év közötti állatok küzdenek ezzel a betegséggel, de nem csak rájuk jellemző. Néhány hetes kölyköknél is
jelentkezhet, amely elmaradott fizikai és mentális fejlődéssel jár.
Bár egyes kutyafajták (a golden retrieverek, a boxerek, az uszká-

rok, a szetterek, a huskyk, a cocker spánielek,
a malamutok és a máltai selyemkutyák) az átlagosnál hajlamosabbak a betegségre, bármely más fajta esetében is fennáll a megbetegedés veszélye.
Minél korábban felismerjük a problémát,
annál könnyebben és eredményesebben kezelhető. Emiatt fontos, hogy alaposan tájékozódjunk az esetleg felmerülő tünetekről,
hogy időben felmérjük, ha szakemberhez
szükséges fordulni. A tünetek azonban csak
akkor jelentkeznek, amikor már a pajzsmirigy szövetek 75 százaléka elpusztult, így
kedvencünk egészségének megőrzése érdekében nélkülözhetetlen a rendszeres állatorvosi kontroll.
Ha már kialakult a betegség, szükségessé
válik gyógyszer adagolása a kutya egész életén át. Ez a probléma jól kezelhető a hiányzó
hormon gyógyszeres pótlásával. Már 1-2 hét
után láthatóak a javulás jelei. A bőrelváltozások 1-2 hónap alatt
rendeződnek. A gyógyszer adagolását az állat élete végéig folytatni kell.
dr. Siket Péter
állatorvos

Tisztelt állattartók!

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!)
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A Chip
Kopor Tihamér legfrissebb
regényének címe: A CHIP.
Május 03-án, az OMK-ban
megtartott könyvbemutatón a
Szerző mesélt most megjelent
könyvéről.
A CHIP címen íródott regény
műfaját tekintve krimi. Célja az
olvasó szórakoztatása, a minőségi szórakoztatás, mely egyúttal
gondolkodásra ösztönöz. Az
egész történet hátterét az a napjainkban
is különösképp aktuális népvándorlás adja, melynek során egyre szembetűnőbb a különböző kultúrák találkozása. A Szerző kihangsúlyozta azt a kulturális sokkot, melyet a keresztény alapokon nyugvó
európai kultúrának, valamint az ide özönlő tőlünk
teljesen idegen muszlimok szokásrendjének keveredése okoz. Ebből bontakozik ki az egész történet, mely jól érzékelteti az idegen szokásrend
valóságos jelenlétét.
A regény bemutatása során Ócsai Juli olvasott
fel belőle részleteket.

Kopor Tihamér most megjelent könyve immár a hatodik. Írásai kivétel nélkül olvasmányosak,
stílusában igényesek. Bátran ajánlom mindenkinek olvasásra, aki
szereti a fordulatokban gazdag,
izgalmas krimiket!
A könyvek (A folyondár, Végvár, Talán, A remete, Parasztház,
A Chip) Dömsödön, a Papír-írószer boltban megvásárolhatóak.
Vass Ilona Györgyi

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:
Plébános:

Vasárnap 9 órakor
Nemeskürti Ferenc

Változásokkal kapcsolatosan a
plébánián érdeklődjenek.

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Lelkipásztor:
Szappanos Tibor
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„Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek
elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk”
Ismét búcsúznunk kell egy óvodai dolgozótól ebben a nevelési évben,
aki a „Régi Óvodában” dolgozott. Magdi néni már a 4., aki örökre eltávozott közülünk. Mindannyiukhoz sok-sok emlék fűz személyesen is.
Elsőként Ica néni (Muzsai Józsefné, született: Bugyi Ilona, 1932. 07.
17.) 2018. 11. 05-én hunyt el, 86 évesen. Dajka nénim volt.
Őt követte Zsófika néni (Wulz Károlyné született: Gálpál Zsófia), aki 1928.
május 13-án született. Zsófika néni 2019. január 22-én hunyt el, 90 évesen.
Majd Irénke óvó nénim is eltávozott (Tóth Dezsőné született: Gergely
Irén, 1935. 01-09-én), elhunyt: 2019. 02. 08-án, 84 évesen.
Örök nyugalomra tért Magdi néni vezetőtársam/kollégám: (Odor
Béláné született: Makrai Magda: 1931. 02. 03., elhunyt: 2019. 04. 01.).
Odor Béláné Magdi néni Nyírbátoron született 1931. február 3-án.
1976. január 16-tól nyugdíjazásáig, 1986. február 3-ig a helyi óvodában
dolgozott, azt megelőzően szakmai életútja: Óvónőként tevékenykedett
Bugyin 1951. 05. 01. – 1951. 09. 01., Dunakeszin 1951. 11. 01. – 1953.
08. 31, Budapesten a Maglódi úti Óvodában 1953. 09. 01. – 1954. 12. 01.,
Nyírbátoron 1957. 01. 01. – 1957. 04. 20. és Dunaharasztin 1957. 05. 01.
– 1964. 06. 30., Taksonyban 1964. 07. 01. – 1969. 08. 15., 1969. 11. 11. –
1972. 12. 18. Budapest XX. kerület Sortex üzemi óvoda, Dunaharasztin
1972. 12. 19. – 1976. 01. 15. Áthelyezéssel került Dömsödre a 22/1976.
számú tanácshatározat alapján az I. sz. óvoda pedagógiai vezetőjévé
1976. január 16-tól 1981. augusztus 31-ig vezető óvónőként, majd 1981.
szeptember 1-jétől nyugdíjazásáig, 1986. február 3-ig vezetőhelyettesként
és beosztott óvónőként a gyermekek nevelése-oktatása érdekében tevékenykedett a Bajcsy-Zs. úti, hétköznapi használatban a „Régi óvodában”,
ahonnan a „Dabi óvodai” csoportokat is irányította. (1978. november 27től 1 csoportot, majd 1985. november 4-én adta át a termelőszövetkezet
az újabb két csoportot.) 13,5 évet dolgozott intézményünkben, hiszen a
nyugdíj mellett még 1986. 10. 01-től 1987. 07. 31-ig, majd 1987. 10. 15től 1988. 08. 31-ig, kettő nevelési éven át segítségünkre volt, amikor szakképzett óvónői hiánnyal küzdöttünk.
1991 decemberében költöztek Kecskemétre, Helvécián is még dolgozott nyugdíjasként 2 évet helyettesítő óvónőként.
2015 óta Taksonyon, a Szent Erzsébet Idősek Otthonában volt az ideiglenes tartózkodási helye.
Én magam abban a szerencsés helyzetben részesülhettem, hogy 1977
szeptemberétől nyugdíjazásáig egy intézményben dolgozhattam Vele,
majd az első hívó szóra visszajött dolgozni nyugdíjasként is, így még 2,5
évig élvezhettük szakmai tapasztalatát, melyet szívesen osztott meg
mindannyiunkkal.

Ez a középső csoportos csoportkép nyugdíjazása előtt, még aktív időszakában, 1981-82-ben készült, középen áll Magdi néni.

1981-82-ben készült középső csoportos csoportképen évzáró ünnepségen a Régi Óvoda udvarán.

A kép 1983. május 31-én készült kollégái körében a Régi óvodában.
Óvónői oklevelet szerzett a Nyírbátoron az Óvónőképzőben 1951. 02.
21-én.
Aranyoklevele átadásán: 2001. június 29-én kollégák körében ünnepeltük, az évzáró nevelőtestületi ülésünk napján köszöntöttük.
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Gyémántoklevele és a pedagógus szolgálati emlékérem átadására:
2011. június 1-jén került sor. A községi pedagógusnapon ünnepélyes keretek között köszöntöttük a gyémántoklevele átvétele alkalmából családjával közösen. Egy életpálya eredményeinek elismeréseként méltóképpen
megkapta felterjesztésemnek köszönhetően a Nemzeti Erőforrás Minisztériumától a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is.
Az alábbi képek az ünnepségen készültek:

Utolsó találkozásunk nem sokkal nyugdíjba vonulásom előtt volt.
Vasoklevelét Béla unokája segítségével a régi kollégák közül ketten
Gizikével (Kovács Martinné: sz.: Szűcs Gizella) adtuk át: 2016. június
16-án Taksonyban a Szent Erzsébet Idősek Otthonában látogattuk meg.
Ezzel az idézettel köszöntöttük:
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még
oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető
érzést, hogy megtehetted.”
(Albert Schweitzer)

Váratlanul ért a hír haláláról, hogy 2019. április 1-jétől végső álmát
alussza.
Emlékét az óvoda archívumában lévő képek alapján is megőrizzük!
Szép kort élt meg!
„Miért múlik el, minden ami szép?
Miért fáj a szívünk az elmúlt tegnapért?
Miért nem lehet örökös a ma?
Akkor nem kellene elválni soha.”
Őszinte részvétem Magdika és Zsuzsika lányainak és családjaiknak!
Szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban osztozom.
Magdi néni kérésére 2008-ban elhunyt férje hamvaival együtt 2019.
április 4-én vettünk búcsút mindkettőjüktől.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik utolsó útján elkísérték, a családok fájdalmában osztoztak.
Nyugodjanak békében!
Dömsöd, 2019. április 4.
Orosz Lajosné volt kollégája/vezetőtársa
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
Kedves Olvasóink!
Az önök 2018. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil szervezetek, egyesületek
s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a

D Ö M S Ö D É RT
ALAPÍTVÁNY
Adója 1%-ának felajánlása nem kerül önnek egy fillérjébe sem, de ezzel hozzájárulhat családja, értékei, a saját
és a közösség biztonságának javításához.
Ha Ön úgy dönt, hogy adója 1%-át egyesületünknek
ajánlja fel, akkor kérjük használja ezeket az adatokat:
A kedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
A kedvezményezett neve: Dömsödi Tűzoltó Egyesület

Suli Persely
1%

Kedves Olvasók!
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok éve támogatja a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskolát.

Tisztelt Adózó!

Ezúton kérjük az adófizetőket,
hogy adójuk 1 százalékával támogassák az iskolát
az alapítványon keresztül.

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi
István Általános Iskola

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat
költségvetéséből nem tud
támogatni.

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

Az alapítvány neve:

Pro Musica Alapítvány Dömsöd,
adószáma: 18681189-1-13

Suli Persely Alapítványa
részére.

Adószám:
18679212-1-13

Tisztelettel és köszönettel:
a kuratórium

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!

részére.

2019-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!
Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000
év Dömsödért” Egyesületet adója 1%-ával a
2018. évi adóbevallásakor, 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
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi rendelés

Született:
Laki-Tatár Sándor – Szadai Ágnes
SZONJA
Garai Vilmos – Nagy Tímea
LAURA
Csonka Csaba – Bábel Emese
OLÍVIA BELLA
Vitéz János – Várkonyi Mariann
JÁNOS

Házasságot kötöttek:

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: május 20.
Kérjük a lapzárta pontos betartását, azon túl beérkező anyagokat, illetve a pdf formátumban küldött cikkeket nem áll módunkban megjelentetni!
Várható megjelenés: június eleje

Pongrácz József – Csanálosi Melinda
Korponai Ádám – Varga Beatrix Klaudia

Az írások és fotók elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Elhunytak:

Rovatvezetők és az újság megjelenésében
közreműködők:
Ácsné Jaksa Szilvia, Balogh István Ferenc, Baracsi
Beáta, Bencze István, Budai Szilvia, Christoph
Gáborné, dr. Csanády Károly, Fábián Ilona Krisztina, Földvári Attila, Gáspár László, Habaczellerné
Juhász Judit, Iván Zsuzsanna, Korona Sándor,
Kovács Zoltánné, Köntös Ágnes, Mucsi Edina,
Orosz Lajosné, Paksy Katalin, Pergel Renáta,
Pongrácz József, dr. Siket Péter, Szabó Andrea,
Szabó Sándor, Szappanos-Kertész Tünde Mónika.

Nagy Sándorné Farkas Ilona Erzsébet
73 éves
Szeifert Miklósné Balla Margit
92 éves
Fábián József
78 éves
Ronyecz Lajosné Gyökeres Mária 82 éves
Pozsár József
72 éves
Bognárné Szlávik Éva
58 éves
Bozzai Pálné Joó Ilona
92 éves
Gergely Bálintné Csupa Klára
77 éves
Páliné Lázár Rozália
64 éves
Kolompár Lajos
81 éves
Kolompár Lajosné Kovács Aranka 74 éves
Odor Béláné Makrai Magda
88 éves
Szőnye Antalné Dömötör Terézia 85 éves
Csepregi Józsefné Makács Mária
77 éves

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

06-20-383-5407

Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

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 Horgász Egyesület nyitva tartása
HORGÁSZIRODA:
DÖMSÖD, KOSSUTH L. ÚT 31.
MÁJUS – JÚNIUS – JÚLIUS HÓNAPOKBAN:
MINDEN SZOMBATON DE. 10-12 ÓRA
KÖZÖTT.
AUGUSZTUS HÓNAPTÓL AZ EGYESÜLET REGISZTRÁCIÓS PONTJAIN:

DÖMSÖD
CÉLPONT(Y) HORGÁSZ SZAKÜZLET
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ
DUNAHARASZTI
VÍZIPÓK HORGÁSZ SZAKÜZLET (FŐ
ÚT 33.)

TÁJÉKOZTATÁS:

06-30-260-0957; 06-30-350-8820

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: 7.3011.30 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
Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a
rendelési idő 2018. június 25-től az alábbiak szerint változik:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-12 óráig
Szerda: 12-15 óráig
Tanácsadás: csütörtökön 13-15 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.

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetősége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

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

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Mit kell tudni a vásárlók
könyvérõl?
A vásárlók könyvét panaszkönyvnek nevezzük.
Arról a könyvecskéről van szó, amely a boltban található, ahova
vásárolni járunk. A panaszkönyv a vásárlók számára jó lehetőség a jogaik érvényesítésére és a kereskedők figyelmének felhívására.
Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni – a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan
számozott oldalú – vásárlók könyvét, azaz a panaszkönyvet. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A bejegyzés vonatkozhat az
üzletben forgalmazott termék minőségére, biztonságosságára, a
szolgáltatás minőségére, esetleg a személyzet magatartására, de kerüljük az alaptalan vagy az eladók személyét sértő bejegyzéseket!
A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóság hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját.
A vásárlók könyve nyomdai úton előállított, másolópapír nagyságú (A/4) vagy fele akkora méretű könyvecske, legalább tíz lapot tartalmazó nyomtatvány. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő
nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az
egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját.
A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és
bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a rá
vonatkozó előírásoknak.
A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi
tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejűleg megtett – kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint

2019. 04. 25.
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Támogatott pályázat!
Megkezdődik a Dömsödi út Móra Ferenc utca és Vízér utca
közötti szakaszának, valamint az Erdész utca Vásártér utcáig és
Vásártér utca felújítása.
Ráckeve Város Önkormányzata eredményesen pályázott a
PM_ONKORMUT_2018 számú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és

használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű
aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazol- Dr. Csanádi Károly
elnök
ja.
A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok
két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.
Ha az üzlet személyzete nem teszi hozzáférhetővé vagy nem adja
át a vásárlónak a vásárlók könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy abba bejegyzést tegyen, a vásárló – akit a békéltetésben fogyasztónak nevezünk – a jegyzőnél panaszt tehet. Jó, ha tanú is van,
aki vállalja a történet bizonyítását.
Ha a tisztelt Olvasónak a termék vagy a szolgáltatás minőségével,
rendeltetésszerű alkalmasságával – általában a hibás teljesítéssel –
van problémája, akkor mint Pest megyei lakos, a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulhat, fogyasztói jogvitát kezdeményezhet,
ha ezt megelőzően a jogvita rendezését közvetlenül a vállalkozással
megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
A fogyasztói panasz a Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. sz. alatti címére postán megküldhető. A kérelemhez szükséges mellékleteket másolatban, 2-2 példányban csatolni kell. A Békéltető Testület a mellékletekből egy sorozatot a bepanaszolt vállalkozásnak továbbít. Szükséges melléklet az
árajánlat, webáruház kínálata, megrendelés, számla vagy nyugta, a
szerződés, építési napló, felmérési napló, szakvélemény, fénykép, a
vállalkozással történt levelezés, meghatalmazás, továbbá írásos hibabejelentés termék esetében a forgalomba hozónál vagy a szervizben, illetőleg a szolgáltatónál készült jegyzőkönyv.
Dr. Csanádi Károly
elnök
Pest Megyei Békéltető Testület

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén” címmel megjelent pályázati kiírásra.
A felújítandó utak hossza 1679,5 m, a fejlesztett járdák hossza 497
m, a fejlesztés révén megvalósuló vízelvezetés hossza 2 188,5 m. A
Dömsödi út és Erdész utcai csomópont átépítésre kerül merőleges útcsatlakozásként "T" csomóponttá, a Dömsödi úti óvoda előtt forgalomlassító berendezés létesül, továbbá a Dömsödi út egyes szakaszán a
régi járda elbontása után új járdaszerkezet készül.
A projekt címe: Ráckeve, Dömsödi út és Erdész u. – Vásártér
utca felújítása.
Projektazonosító: PM_ONKORMUT_2018/161
Támogató: Pénzügyminisztérium
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.
A projekt összes költsége: 105, 26 millió Ft.
Támogatás mértéke: 95%.
Az elnyert támogatás: 99,99 millió Ft.
A támogatott tevékenység kezdési időpontja: 2019. május hó, befejezési időpontja: 2019. december hó.
Ráckeve Város Önkormányzata
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Nagyszombati írókázás
képes összefoglaló

Fotó: Fábián
Ilona Krisztina
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