
Lassan rendszeressé válik, hogy az adott havi
Aktuálist azzal a témával kezdem, amellyel az
előző lapszámban befejeztem a mondandómat.
Így van ez ma is, mert most a legfontosabb dolog
az életünkben (a Somogyi Béla utcai sikeres pá-
lyázat után csak titkon remélt) az, hogy kollégá-
immal együtt úgy készítsük elő a 200 milliós pro-
jektet, hogy abban kifogást ne találhasson senki
sem. Mint köztudott, a KMOP-2.1.1/B pályáza-
ton elnyert összegből három utca – Előre utca,
Ságvári utca, Felszabadulás utca – teljes vízelve-
zetését, útépítését fogjuk megvalósítani. Szerve-
sen illeszkedik ide a Szüret utca, így azt is aszfal-
tozni fogjuk, igaz, azt saját forrásból.Aszerződés-
kötést előkészítő munkák a vége felé járnak, nem-
sokára elkezdődnek a közbeszerzési folyamatok.
Az önrészhez nagyon komoly, hetvenmilliós hi-
telt kell felvennünk. A képviselő-testület sokáig
morfondírozott azon, hogy megtegyük-e ezt a lé-
pést? A válasz már egyértelmű volt. Ez egy soha
visszanemtérőalkalom,ésnemszabadelszalasz-
tani a lehetőséget, hogy százmilliós nagyságrendű
állami pénzt Dömsödön használhassunk fel. Én
úgy gondolom, jó célt fog szolgálni a hitel akkor
is, ha a következő években némi terhet jelent az
önkormányzatnak a visszafizetés.

Talán már többször említettem, hogy sokat vá-
rok az „Út a munkához” című programtól. Mos-
tanra, március végére kézzelfogható közelségbe
került az a közfoglalkoztatási tervezet, amely
alapján az eddigi segélyezettek egy jelentős ré-
szének munkát tudunk ajánlani. Március köze-
pén, Szentendrén részt vettem azon a tájékozta-
tón, amelyet Szűcs Erika miniszter asszony tar-
tott ebben a témában. Tényleg nagyon sok hasz-
nos információ birtokába kerültem, polgármes-
tertársaimmal együtt. Ezeket az információkat
most már csak kamatoztatni kell nagyközségünk
hasznára. Ez azért így kevés lenne a boldogulá-
sunkhoz, ezért aztán jónéhány munkatársam a
tényleges munka előkészítésével foglalkozott az
elmúlt hetekben. A szociális segélyben részesü-
lők közül 92 fő esetében indítjuk el azt a folya-
matot, amelynek végén látni fogjuk, hogy mek-

kora létszámmal indíthatjuk az ez évi közfoglal-
koztatási programot. Már sokan jelezték – sze-
mélyesen nálam is – hogy szívesen dolgoznának
a településgazdálkodási, fenntartási csoportunk-
nál. Ma úgy gondolom, hogy sikerül egy olyan
létszámú „csapatot” létrehozni, amely elég lehet
azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyet va-
lamennyien várunk tőlük. Kérek minden olvasót,
hogy bármi ötlete, észrevétele van településünk
szépítésére, keressenek fel bennünket.

Néhány héttel ezelőtt kezdeményeztem, hogy
a ráckevei és a kiskunlacházi kollégámmal – dr.
Dávid Lászlóval és dr. Répás Józseffel – együtt
üljünk le, és vitassuk meg a mindhárom telepü-
lést foglalkoztató közös gondokat, elsősorban a
közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket. Kis-
kunlacháza polgármestere vállalta a megbeszélés
házigazdájának szerepét. Sikerült annyira széles
körben megszerveznie a tanácskozást, amelyre
magam nem is gondoltam. Tényleg mindenki,
aki a térségben a közbiztonság területén dolgo-
zik, jelen volt, és elmondta véleményét, javasla-
tait.Ahárom polgármesteren kívül jelen voltak a
rendőrség vezető tisztjei, a polgárőrségek pa-
rancsnokai, az őrző-védő szolgálatok képviselői,
a mezőőrök vezetője. A kötelező „tiszteletkörö-
kön” kívül mindenki nyíltan, őszintén beszélt a
tényleg meglévő problémákról. A jelenlévők
megállapodtak abban, hogy tovább erősítik az
egyébként is meglévő együttműködési hajlandó-
ságot. Személy szerint nagyon fontosnak tartom,
hogy megállapodtunk a kollégáimmal, hogy kö-
zösen fordulunk az Országgyűléshez egy olyan
törvényjavaslattal, amely nagyban megkönnyíte-
né a mindennapi munkánkat.

Amúlt havi Önkormányzati hírekben már ol-
vashatták, hogy új aljegyzője van Dömsödnek
dr. Bencze Zoltán személyében. A képviselő-
testület fontos és nagyon jó döntésének tartom
azt, hogy egy dömsödi fiatalt sikerült ezzel a ki-
nevezéssel hosszútávon megtartani a köz szol-
gálatában. Jó munkát kívánok az aljegyző úrnak
felelősségteljes munkájához!

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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2 XIX.  évfolyam  4.  szám

Szü let tek:
Rajkó Tibor – Lengyel Réka

LILLA
Szabó József László – Lakatos Éva

ALEXANDRA VALÉRIA
Kis Lajos – Denke Mónika

ANNA
Lakatos Pál – Damu Stella

PÁL BRENDON
Nagy József – Kovács Katalin

NIMRÓD ISTVÁN
Tarr László – Tóth Zsuzsanna

LÁSZLÓ
Kasza László – Dr. Szabó Renáta

TÜNDE
Gergely György – Mészáros Katalin

DÓRA KATA

Házasságot kötöttek:
Preboly Gábor – Gyóni Gabriella

El huny tak:
Bak Imréné Mendi Aranka 63 éves
Denke Gáborné Lacza Julianna 88 éves
Földvári Zsigmond 52 éves
Katona Lukácsné Bárány Lídia 88 éves
Markó István 65 éves

Anya köny vi hí rek

HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel:  hétfő, szerda: 13.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök: 07.30–11.00 óráig
péntek: 07.30–11.00 óráig

II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8. 
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfő–péntek: 07.30–11.00 óráig 
csütörtök: 16.00–17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel:  hétfő, szerda: 07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00–17.00 óráig
péntek: 07.30–11.00 óráig 

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Sza bad ság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel:  hétfő, kedd, csütörtök, péntek:

07.30–11.00 óráig
szerda: 13.00–16.30 óráig

Már ci us 24-én ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad -
tuk át a Dömsöd–Apaj Gyer mek jó lé ti és Csa lád -
se gí tő In téz mé nyi Tár su lás iro da épü le tét az ott
dol go zó mun ka tár sak nak, azok után, hogy az el -
múlt hó na pok ban meg tör tént az épü let komp lex
aka dály men te sí té se és tel jes fel újí tá sa. Kö szö net
min den ki nek, aki egy ki csi vel is hoz zá já rult a
pá lyá zat si ke res meg va ló sí tá sá hoz.

Az el múlt he tek ben két ci vil szer ve zet meg -
hí vá sá nak is ele get tet tem. A Dömsödi Hor gász -
egye sü let kül dött gyű lé sén el mond tam, hogy so -
kat je lent ne künk az az in for má cióhal maz, ame -
lyet a hor gá szok tól ka punk a Du ná val és a víz -
part ok kal kap cso lat ban. Kö zö sen ál la pí tot tuk
meg, hogy kör nye ze tünk tisz tán tar tá sá ban van
még bő ven ten ni va lónk.

A Tűz ol tó Egye sü let éves ren des köz gyű lé -
sén tol má csol tam dömsödi la kó tár sa im kö szö -
ne tét azért az ál do za tos mun ká ért, ame lyet az
ön kén tes tűz ol tók tól ka punk. Szin te hi he tet len,
hogy a mai ro ha nó, pénz kö rül for gó vi lág ban
van nak em be rek, akik ön zet le nül, min den fi zet -
ség nél kül őr köd nek em ber tár sa ik va gyo ná nak
meg óvá sán. Kö szö nöm va la men  nyi ük nek!

A már ci us 15.-i ün nep ség szo kás sze rint szín -
vo na las mű sor ral adó zott a for ra da lom em lé ké -
nek. Jávorka Józsefné ve ze té sé vel az al só ta go -
za tos ta nu lók ma gával ra ga dó mű sort ál lí tot tak
ös  sze a nagy szá mú ün nep lő kö zön ség leg na -
gyobb örö mé re. Ba logh Lász ló Le ven te ön kor -
mány za ti kép vi se lő gon dol ko dás ra ins pi rá ló
kö szön tő je to vább emel te az ün ne pi han gu lat
va rá zsát. 

Ami kor ra a Hír nök meg je le nik, már csak né -
hány hét lesz vis  sza a Dömsödi Na pok ren dez -
vény so ro za tig. Ké rek min den kit, hogy ere jé hez
ké pest ak tí van ve gyen részt kö zös ün ne pünk -
ből. Aján dé koz zuk meg ma gun kat is, és az ide -
lá to ga tó kat is há rom fe lejt he tet len nap él mé -
nyé vel! Elő re is kö szö nöm se gít sé gü ket!

Bencze Ist ván

A Ma gyar Ko ro na
Gyógy szer tár
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig: 7.30 – 18.30 
Szom ba ton: 7.30 – 12.00 

Internetes ol da lun kat a
www. magyar-korona-gyogyszertar.hu

cí men ér he tik el!

Háziorvosi ügyelet 
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

Ked ves Dömsödi La ko sok!
Ké rem Önö ket, Dömsöd nagy köz ség fej -

lő dé se ér de ké ben, hogy ha sze mé lyi jö ve de -
lem adó fi ze té sé re kö te le zet tek, az aláb bi
szer ve ze tek va la me lyik e ré szé re ajánl ják fel
jö ve de lem adó juk 1%-át:

Ala pít vány Dömsöd Nagy köz ség Köz -
biz ton sá gá ért 2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.
Adó szám: 19184032-1-13

Dömsödért Ala pít vány 2344 Dömsöd,
Pe tő fi tér 6. Adó szám: 18668456-1-13

Az ala pít vá nyon be lül ez ál tal tá mo ga tás ra
ke rül nek: ál ta lá nos is ko la, óvo da, mű ve lő dé si
köz pont, könyv tár, ze ne- és mű vé sze ti is ko la,
Pe tő fi Em lék mú ze um, Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat és egyéb he lyi köz mű ve lő dé si, ok ta tá si
és nép jó lé ti te vé keny sé gek és fel ada tok.

Kö szön jük.

Ál lat or vo si ügye let
2009. április 4-5.

dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.                                                          
Tel.: 06-20-927-2366

2009. április 11-12-13.
dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.                                                         
Tel.: 06-30-265-2515

2009. április 18-19.
dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.                                                         
Tel.: 06-20-934-7625

2009. április 25-26.
dr. Vona Viktor

Ráckeve, Kossuth L. u. 85.                                                        
Tel.: 06-20-926-4293

2009. május 1.
dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.                                                        
Tel.: 06-20-924-2367

2009. május 2-3.
dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.                                                        
Tel.: 06-30-961-1694

2009. május 9-10.
ifj. dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.                                                        
Tel.: 06-30-951-0507

2009. május 16-17.
dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.                                                        
Tel.: 06-30-265-2515

2009. május 23-24.
dr. Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.                                                        
Tel.: 06-20-927-2366

2009. május 30-31.
dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.                                                        
Tel.: 06-20-934-7625



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te 2009.
már ci us 25-én meg tar tott nyil vá nos ülé sén az aláb bi dön té se ket
hoz ta.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

27/2009. (III. 25.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ülés na pi -

rend jét az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:
1. Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö zött el telt idő szak ese mé nye i ről
3. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2008. évi költ ség ve té sé ről szó ló

4/2008. (II. 15.)  ren de let mó do sí tá sa
4. Je len tés a 2008. évi bel ső el len őr zé sek ről
5. NKÖM Könyv tár ál lo mány gya ra pí tá si pá lyá zat be nyúj tá sa
6. Köz ok ta tá si Esély egyen lő sé gi Prog ram jó vá ha gyá sa
7. De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény Mi nő ség irá nyí tá si

Prog ram jó vá ha gyá sa
8. A 2009. évi köz mun ka prog ram jó vá ha gyá sa
9. Az ön kor mány zat 2009. évi köz be szer zé si ter ve
10. Bel te rü le ti víz ren de zés Dömsödön meg ne ve zé sű pá lyá zat ban sze rep -

lő 2497 hrsz-on lé vő in gat lan ki sa já tí tá sa
11. Az RSD holt ágak kot rá sá hoz kap cso lódó in gat la nok ren de zé se
12. A dömsödi 771/1 hrsz-ú in gat lan (Pe tő fi szü lői ház) te lek ha tár ren de -

zé se
13. Ivó víz mi nő ségja ví tá sa ér de ké ben pá lyá zat be nyúj tá sa
14. „Szép Dömsödért” pá lyá zat ki írás
15. Egye bek
16. „Dömsödért” em lék érem és a „Dísz pol gár” cím ado má nyo zá sa (zárt

ülé sen)
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1. Je len tés  a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

28/2009. (III. 25.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról szó ló tá jé koz ta -
tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa a két ülés kö zött el telt idő szak ese -
mé nye i ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

29/2009. (III. 25.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter két ülés kö zött el telt idő szak ban tett in téz ke dé se i ről szó ló tá -
jé koz ta tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

3. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2008. évi költ ség ve té sé ről szó ló
4/2008. (II. 15.)  ren de let mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg al -

kot ta az aláb bi ren de le tet.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
5/2009. (III. 26.) ren de le te 

Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2008. évi költ ség ve té sé ről szó ló
4/2008. (II. 15.)  ren de let mó do sí tá sá ról.

A ren de let ki hir de tésé nek  nap ja: 2009. már ci us 26.
A ren de let ha tály balé pé sé nek nap ja: 2009. már ci us 26.

A kép vi se lő-tes tü let a 2008. évi költ ség ve té si ren de let be vé te li fő ösz  -
sze gét 1.042.333.000 Ft-ról 1.049.262.000 Ft-ra; ki adá si fő ös  sze gét
1.042.333.000 Ft-ról 1.049.262.000 Ft-ra; a költ ség ve tés for rás hi á nyát
64.551.000 Ft-ról 20.072.000 Ft-ra mó do sí tot ta. A költ ség ve té si ki adá so -
kon be lül az ön kor mány zat 1.710.000 Ft cél tar ta lé kot ké pe zett.

4. Je len tés a 2008. évi bel ső el len őr zé sek ről
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen sza va zat tal egy tar tóz ko dás mel lett meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

30/2009. (III. 25.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ön kor -

mány zat és in téz mé nye i nél foly ta tott 2008. évi bel ső el len őr zé sek ről szó -
ló je len tést el fo gad ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

Az ön kor mány zat ál tal bel ső el len őr zés sel meg bí zott FO DOR Köny -
ve lő és Adó ta nács adó Kft. 2008. év ben a kép vi se lő-tes tü let ál tal jó vá ha -
gyott bel ső el len őr zé si terv ben fog lal tak nak meg fe le lő en el vé gez te a
2008. évi költ ség ve tés ös  sze ál lí tá sá nak; a 2007. évi zár szám adás ké szí té -
sé nek; a pol gár mes te ri hi va tal 2007. II. fél éves és 2008. I. fél éves át fo gó
pénz ügyi-gaz da sá gi el len őr zé sét; a 2007. évi köz pon to sí tott és szo ci á lis
jel le gű elő i rány zat ok fel hasz ná lá sá nak, to váb bá a kony ha és az óvo da ka -
pa ci tás ki hasz nált sá gá nak el len őr zé sét. A bel ső el len őr ös  sze fog la ló je len -
té sé ben meg ál la pí tot ta, hogy vizs gá la tai so rán in téz ke dé si terv ös  sze ál lí -
tá sát igény lő és utó vizs gá la tot igény lő meg ál la pí tást nem tett. 

5. NKÖM Könyv tár ál lo mány gya ra pí tá si pá lyá zat be nyúj tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

31/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a 4/2004.

(II. 20.) NKÖM ren de let sze rint pá lyá za tot nyújt be a Nagy köz sé gi
Könyv tár ál lo mány gya ra pí tá si ös  sze gé nek tá mo ga tá sá ra a Nem ze ti Kul -
tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma ál tal ki írt pá lyá zat ra.

A kép vi se lő-tes tü let az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve tés ében már
jó vá ha gyott költ ség ve té si tá mo ga tá son felül a könyv tá ri ál lo mány gya ra -
pí tás ra költ ség ve té sé ből 200.000 Ft-ot, az az Ket tő száz ezer fo rint össze get
biz to sít. A kép vi se lő-tes tü let kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a pá lyá za ton
el nyert és az ön kor mány zat költ ség ve té sé ből biz to sí tott ös  sze get a Nagy -
köz sé gi Könyv tár ál lo mány gya ra pí tá sá ra hasz nál ja fel.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: a pá lyá zat be nyúj tá sá ra 2009. áp ri lis 3.
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6. Köz ok ta tá si Esély egyen lő sé gi Prog ram jó vá ha gyá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

31/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te, fi gye lem be

vé ve az Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét és a köz -
ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tő i nek ja vas la ta it, Dömsöd Nagy köz sé gi Ön -
kor mány zat Köz ok ta tá si Esély egyen lő sé gi Prog ram ját jó vá hagy ja.

Fe le lős: Mé szá ros Pálné igaz ga tó – Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la; Orosz Lajosné óvo da ve ze tő – Nagy köz sé gi Óvo da; Kön tös Ág nes
igaz ga tó – De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény

Ha tár idő: azon nal

7. De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény Mi nő ség irá -
nyí tá si Prog ram jó vá ha gyá sa

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

32/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te, az Ok ta tá si,

Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság ja vas la tát fi gye lem be vé ve a De zső
La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény Mi nő ség irá nyí tá si Prog -
ram já nak mó do sí tá sát jó vá hagy ja.

Fe le lős: Kön tös Ág nes igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal

8. Az 2009. évi köz mun ka prog ram jó vá ha gyá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség , nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

33/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te fi gye lem be

vé ve a he lyi szo ci ál po li ti kai kerekasztal vé le mé nyét, az Ön kor mány zat
2009. évi köz mun ka  prog ram ját jó vá hagy ja.

A köz mun ka prog ram ke re té ben 2009. év ben az ön kor mány zat 102 fő
fog lal koz ta tá sát szer ve zi meg. A prog ram brut tó bér költ sé gét a kép vi se lő-
tes tü let 79.348.170 Ft-ban ha tá roz za meg, mely bér költ ség 95%-át, az az
75.380.762 Ft-ot a köz pon ti költ ség ve tés ből igé nyel az ön kor mány zat.

A köz mun ka prog ram a ha tá ro zat mel lék le te.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a köz -

mun ka  prog ram vég re haj tá sá val ös  sze füg gő jog nyi lat ko za tok meg té te lé re.
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

A köz mun ka  prog ra mot az ön kor mány zat tel jes ter je del mé ben köz zé -
te szi a www.domsod.hu ön kor mány za ti por tá lon.

9. Az ön kor mány zat 2009. évi köz be szer zé si ter ve
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség , nyílt sza va zás) 
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

34/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ön kor -

mány zat 2009. évi köz be szer zé si ter vé nek el ké szí té sé hez az aláb bi be ru -
há zá so kat ne ve zi meg:
– élel mi szer-be szer zés, az áru be szer zés net tó ér té ke 8.000.000 Ft,
– bel te rü le ti utak fej lesz té se, az épí té si be ru há zás net tó ér té ke

166.260.000 Ft,

– bel te rü le ti csa pa dék víz-el ve ze tés ren de zé se Dömsödön – So mo gyi B.
út, az épí té si be ru há zás net tó ér té ke 47.515.000 Ft,

– hi tel fel vé tel, a szol gál ta tás meg ren de lés net tó ér té ke 12.000.000 Ft.
A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za a pol gár mes tert, hogy a fen ti ha tá ro zat

alap ján ké szít tes se el a köz be szer zé si ter vet.
Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

10. Bel te rü le ti víz ren de zés Dömsödön meg ne ve zé sű pá lyá zat ban
sze rep lő 2497 hrsz-on lé vő in gat lan ki sa já tí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség , nyílt sza va zás) 
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

35/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Kö zép-

Ma gyar or szá gi Ál lam igaz ga tá si Hi va tal nál ki sa já tí tá si el já rá st kez de mé -
nyez a Kö zép-Ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram (KMOP) ke re té ben
meg hir de tett „Víz gaz dál ko dá si te vé keny sé gek. Bel te rü le ti csa pa dék víz-
el ve ze tés és gyűj tés” el ne ve zé sű (kód szá ma: KMOP-2007-3.3.1. „B”)
pá lyá zat ban sze rep lő 2497 hrsz-ú köz te rü let meg ne ve zé sű, ma gán tu laj -
don ban lé vő in gat lan ra az 1976. évi 24. tör vény ere jű ren de let 18. § alap -
ján, út cél já ra va ló le jegy zés cí men.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség , nyílt sza va zás) 
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

36/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te vál lal ja a

2497 hrsz-ú köz te rü let meg ne ve zé sű in gat lan csa pa dék víz-el ve ze té sé nek
sa ját erő ből va ló ki vi te le zés ét, amen  nyi ben a „Bel te rü le ti csa pa dék víz-el -
ve ze tés és gyűj tés” el ne ve zé sű (kód szá ma: KMOP-2007-3.3.1. „B”) pá -
lyá zat ban sze rep lő be ru há zás be fe je zé sé ig a 2497 hrsz-ú in gat lan nem ke -
rül ön kor mány za ti tu laj don ba, egy ben ab ban az eset ben le mond az er re
eső tá mo ga tás ról, az az a költ ség ve tés sze rin ti: 1.816.186 Ft + ÁFA  =
2.179.423 Ft  90%-áról.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2009. de cem ber 31.

11. Az RSD holt ágak kot rá sá hoz kap cso ló in gat la nok ren de zé se
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség , nyílt sza va zás) 
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

37/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Képviselő-testülete a 411/1 hrsz.

és 3998 hrsz. alat ti in gat la nok meg osz tá sá hoz hoz zá já rul a GEO DO LIT
2005 Föld- és Bá nya mér nö ki Bt. ál tal el ké szí tett meg osz tá si váz raj zok
alap ján tu laj don vi szony ok ren de zé se cél já ból.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás) 
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

38/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Képviselő-testülete té rí tés men -

te sen a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba ad ja a „Rác ke vei-(So rok sá ri-) Duna-
ág Víz gaz dál ko dá sá nak, víz mi nő sé gé nek ja ví tá sa” tár gyú pro jekt ke re tén
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be lül meg va ló su ló Kis-Du na ág meg ne ve zé sű holtágak iszap kot rá sa cél já -
ból az aláb bi in gat la no kat:

411/4 hrsz 5.1551 m2

411/8 hrsz 1.0144 m2

3998/2 hrsz 2168 m2

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a szer -
ző dé sek alá írá sá ra. 

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2009. má jus 31.

12. A dömsödi 771/1 hrsz-ú in gat lan (Pe tő fi szü lői ház) te lek ha tár-
ren de zé se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség , nyílt sza va zás) 
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

39/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te hoz zá já rul a

dömsödi 771/1 hrsz-ú (Pe tő fi szü lői ház) és a 771/3 hrsz-ú (Tóth Jó zsef
ut ca) in gat la nok te lek ha tár-ren de zé sé hez a GEODOLIT 2005 Föld- és
Bá nya mér nö ki Bt. ál tal el ké szí tett 3-134. szá mú meg osz tá si váz rajz alap -
ján.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

13. Ivó víz mi nő ségja ví tá sa ér de ké ben pá lyá zat be nyúj tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség , nyílt sza va zás) 
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

40/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Köz sé gi

Víz mű ál tal szol gál ta tott ivó víz mi nő sé gé nek meg óvá sa és ja ví tá sa ér de -
ké ben a víz ke ze lés meg va ló sí tá sá ra pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter és Dukai Zol tán mű sza ki ve ze tő
Ha tár idő: fo lya ma tos

14. „Szép Dömsödért” pá lyá zat ki írá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás) 
A kép vi se lő-tes tü let 13 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

41/2009. (III. 25.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Képviselő-testülete a fa lu szé pí -

tő prog ram ke re té ben „Szép Dömsödért” el ne ve zés sel dí ja kat ado má -
nyoz. En nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben a képviselő-testület az aláb bi a kat
ha tá roz za meg: a.) A dí jak oda íté lé sé re tár sa dal mi bi zott sá got hoz lét re,
mely nek irá nyí tá sá val Is pán Ig nác képviselőt bíz za meg. A tár sa dal mi bi -
zott ság ban történő mun ká ra – a Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi és
Ide gen for gal mi Bi zott ság ja vas la tá ra – az aláb bi sze mé lye ket ké ri fel:
Kovács László, Medveczky Ot tó, Tóbisz Lászlóné, Fe hér Lászlóné, id.
Fá ra Jó zsef, Sán ta Ist ván, Patonai Istvánné, Besenyői Lászlóné, Májer
Gáborné és Nagy Zsolt. 

b.) A bí rá lat ál ta lá nos szem pont jai: dí jaz ha tó azon in gat lan tu laj do no -
sa/hasz ná ló ja, aki az in gat lan és az előtte lévő köz te rü let kar ban tar tá sát
kiemelkedően gon do san vég zi, és az in gat lan va la mint az előtte lévő köz -
te rü let külső ké pe az em ber ál ta lá nos ér ték íté le te alap ján esz té ti kus nak
minősíthető. 

A képviselő-testület „Szép Dömsödért” tárgy ju tal mat ado má nyoz 11
la kó in gat lan tu laj do no sá nak/hasz ná ló já nak és 1 egyéb rendeltetésű  (szol   -
gál ta tó, köz épü let stb.) in gat lan tulajdonosának/hasz ná ló já nak. A
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ide gen for gal mi Bi zott ság  ja -

vas la tát el fo gad va a la kos ság aján lá sai és az ön kor mány za ti hon la pon bo -
nyo lí tott sza va zá sa alap ján egy kö zön ség dí jat is ado má nyoz. 

c.) A dí jak odaítéléséről a képviselő-testület 2009. au gusz tus 5.-i ülé sén
dönt. A dí jak át adá sá ra a 2009. au gusz tus 20-i köz sé gi ün nep ség ke re té -
ben ke rül sor.

Felelős: Is pán Ig nác képviselő
Határidő: 2009. au gusz tus

A kép vi se lő-tes tü let zárt ülé sen, tit kos sza va zás sal dön tött a „Döm-
södért Em lék érem” és a „Dömsöd Dísz pol gá ra” ön kor mány za ti ki tün te té -
sek ado má nyo zá sá ról. A ki tün te té sek át adá sá ra ha gyo má nya ink sze rint a
Dömsödi Na pok ön kor mány za ti ren dez vény so ro zat ke re té ben ke rül sor.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i -
ről ké szült jegy ző köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek a
www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon ol vas ha tók. A jegy ző köny vek
ol va sá sá ra a Nagy köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz zá fé rést
biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek meg hí vó it a pol gár mes te ri hi -
va tal hir de tő táb lá ján és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz zé. Az ön -
kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det -
jük ki, és az ön kor mány za ti hon la pon is közzétesszük.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te
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A 2009. ja nu ár 01-jé től ha tály ba lé pett, a ve szett ség el le ni vé de ke -
zés rész le tes sza bá lya i ról szó ló 164/2008. (XII. 20.) FVM ren de let
el őírá sai kö vet kez té ben rész ben meg vál toz tak az ebek tar tá sá hoz és
kötelező veszettség el le ni védőoltásához kap cso ló dó sza bá lyok. 

Ezért az Or szá gos Főállatorvos és a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra az
aláb bi tá jé koz ta tó val kí ván ja el őse gí te ni az ál lat tar tók jogkövető ma -
ga tartását: 

1.)A ko ráb bi ak tól eltérően 2009. ja nu ár 01-jétől az eb tar tó ja nem a
te rü le ti leg il le té kes ön kor mány zat nak, ha nem az ál la ta ál lat-egész ség -
ügyi fel ügye let ét el lá tó, az eb tar tó ja ál tal sza ba don vá lasz tott ma -
gán-ál lat or vos nak kö te les be je len te ni, ha az ál la ta a há rom hó na pos
kort el ér te, el hul lott vagy el kó bo rolt, vagy új tu laj do nos hoz ke rült. 

2.)Az új tu laj do nos nak az eb tu laj do ná ba ke rü lé sét be kell je len -
te nie az ál ta la sza ba don vá lasz tott, az ál la ta ál lat-egész ség ügyi fel -
ügye let ét el lá tó ma gán-ál lat or vos fe lé. A be je len tés nek tar tal maz nia
kell a leg utób bi ve szett ség el le ni védőoltás hely szí nét, időpontját, a
védőoltást be adó ál lat or vos ne vét és ka ma rai bélyegzőjének szá mát is.
A be je len tés tör tén het a ku tya ol tá si köny vé nek be mu ta tá sá val is. 

3.)Az ebek ve szett ség el le ni védőoltásának be ada tá sa to vább ra is
a ku tya tar tó já nak kö te les sé ge. 

Az ál lat tar tó kö te les min den há rom hó na pos élet kort el ért ebet 30
na pon be lül ve szett ség el len sa ját költ sé gén ma gán-ál lat or vos sal be ol -
tat ni, az ol tást az első oltást kö ve tően 6 hó na pon be lül meg is mé tel tet -
ni, majd ezt kö ve tően a ku tyát éven ként ve szett ség el len be ol tat ni. 

4.) A ku tyák ve szett ség el le ni védőoltását va la men  nyi ma gán-ál -
lat or vos el vé gez he ti. Az ol tást végző ma gán-ál lat or vos kö te les az ol -
tás be adá sát a hely szí nen az ál lat ol tá si köny vé ben és/vagy az egy sé -
ges eu ró pai ál lat út le ve lé ben a sa ját kezű alá írá sá val és a ka ma rai
bélyegzőjének le nyo ma tá val iga zol ni. 

5.) A ren de let 2009. ja nu ár 01-jétől kezdődően a ku tyák ve szett ség
el le ni védőoltásának iga zo lá sá ra vagy a ku tyák, macs kák, gö ré nyek
kö zös sé gen be lü li moz gá sá hoz va ló út le vél min ta lét re ho zá sá ról szó ló,
a Bi zott ság 2003. no vem ber 26-i 2003/803/EK ha tá ro za tá nak mel lék -
le te sze rin ti út le ve let (egy sé ges eu ró pai ál lat út le vél), vagy egy új,
pon to san meg ha tá ro zott tar tal mú ol tá si köny vet (Kis ál lat Egész ség -

ügyi Könyv) ír elő. Az új tí pu sú ol tá si köny vek egye di leg sor szá mo -
zot tak, a sor szá mo kat a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra ad ja ki. 

6.) 2009-ben az ebek ve szett ség el le ni védőoltásának iga zo lá sá -
hoz csak azok nak az ál la tok nak kö te lező az új, a ren de let el őírá sa i nak
meg fe lelő Kis ál lat Egész ség ügyi Könyv ki ál lí tá sa, ame lyek 2009. ja -
nu ár 01-jéig még nem kap ták meg az első ve szett ség el le ni védőoltá-
sukat, vagy az ol tá si köny vü ket pó tol ni szük sé ges, eset leg az ál lat tu -
laj do no sá nak a sze mé lye meg vál to zik. Min den egyéb eset ben a
2009. év fo lya mán vál to zat la nul hasz nál ha tó ak a ko ráb ban ki ál lí tott
ol tá si köny vek.

2010-ben va la men  nyi, a ren de let elő írá sa i nak meg nem fe lelő
ol tá si köny vet le kell cse rél ni legkésőbb ak kor, ami kor az ál la tot ve -
szett ség el len be olt ják. 2010. ja nu ár 01-jétől már csak a ren de let el ő -
írá sa i nak meg fe lelő Kis ál lat Egész ség ügyi Könyv ben vagy az egy -
sé ges eu ró pai ál lat út le vél ben iga zol ha tó a ve szett ség el le ni vé -
dőoltás be adá sa. 

7.) Azt az ebet, ame lyik nem ré sze sült az élet ko rá nak megfelelően
elő ír tak sze rin ti (ér vé nyes) ve szett ség el le ni védőoltásban, ve szett ség
szem pont já ból ag gá lyos nak kell tekinteni. A ve szett ség szem pont já -
ból ag gá lyos ál la tot ti zen négy nap ra ha tó sá gi meg fi gye lés alá kell
von ni, és – amennyiben még nincs – az ebe ket elekt ro ni kus azo no sí tó
transzponderrel (bőr alá ül te tett mikrochippel) a tu laj do nos költ sé -
gé re meg kell je löl ni. A meg fi gye lés meg szün te té sé vel egy időben az
ér vé nyes ve szett ség el le ni védőoltással nem rendelkező eb ve szett ség
el le ni be ol tá sát el kell ren del ni. Az ol ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá -
sa kor az ál lat tar tó já val szem ben bír ság is ki szab ha tó. 

8.) Az ál lat tar tó kö te les az ol tá si köny vet megőrizni, azt a ve szett -
ség el le ni védőoltás be ada tá sát ellenőrző ál lat-egész ség ügyi ha tó ság
fel szó lí tá sá ra be mu tat ni, il let ve tu laj don át ru há zás ese tén az új tu laj -
do nos nak át ad ni, to váb bá biz to sí ta ni, hogy az ol tá si köny vet a köz te -
rü le ten az eb re fel ügyelő sze mély ma gá nál tart sa az ol tás ér vé nyes -
sé gé nek bi zo nyí tá sa cél já ból. 

Bu da pest, 2009. ja nu ár 05. 
Or szá gos Főállatorvos

Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra 

Az ebek 2009. évi kötelező veszettség elleni oltását az alábbi
napokon tartjuk:

– Rendes oltások: 2009. április 15. (szerda) 15 órától 18 óráig
2009. április 17. (péntek) 15 órától 18 óráig
2009. április 22. (szerda) 15 órától 18 óráig
– Pótoltás: 2009. április 25. (szombat) 9 órától 13 óráig

Az oltás helye:
2009. április 15. Dunavecsei úton a Kanól italbolttal szemben
2009. április 17. Rákóczi úton a malom előtti szabad téren
2009. április 22. Széchenyi út – Esze T. út sarkon az egykori ját-

szótéren
2009. április 25. Dömsöd, Petőfi tér 6. (polgármesteri hivatal

udvara)

Az oltás díja: 3000 Ft/eb.
Féregtelenítés: 200 Ft / 10 kg-onként.
Kisállat egészségügyi könyv (a régi oltási igazolvány helyett):

500 Ft
Háznál történő oltás esetén: 3500 Ft/eb

Az oltás alól elvont ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárást
kezdeményezünk!

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján az oltás alól elvont ebek
tulajdonosa bírsággal sújtható!

Dr. Nagy Zoltán
állatorvos

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrr    ÁÁÁÁllllllllaaaattttoooorrrrvvvvoooossssiiii    KKKKaaaammmmaaaarrrraaaa    ttttáááájjjjéééékkkkoooozzzzttttaaaattttóóóó
kkkköööözzzzlllleeeemmmméééénnnnyyyyeeee

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ EBOLTÁS
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Dömsödön, a Petőfi tér 5. szám alat ti épü -
let ben je len leg a Dömsöd–Apaj Gyer mek jó -
lé ti és Családsegítő Szol gá lat, il let ve a Pol -
gár mes te ri Hi va tal szo ci á lis, va la mint gyám -
ügyi igaz ga tá si iro dá ja működik. A be ru há -
zás cél ja a Gyer mek jó lé ti és Családsegítő
Szolgálat irodaépü le té nek komp lex aka dály -
men te sí té se volt, amely egy aránt ma gá ba
fog lal ja a fi zi kai és az infokommunikációs
aka dály men te sí tést. A pro jekt se gí ti a te le pü -
lés hos  szú tá vú cél ja i nak meg va ló su lá sát, így
az esélyegyenlőség szem pont ja i nak fi gye -
lem be vé te lé vel a köz szol gál ta tás ok hoz va ló
egyenlő hoz zá fé rést. A ter ve zett fej lesz tés
ke  re té ben meg va ló sult a moz gás sé rült em be -
rek esélyegyenlőségét biz to sí tó fi zi kai aka -
dály men te sí tés (par ko ló moz gás kor lá to zott -
nak, csú szás men tes já ró fe lü le tek, rám pa, a
be já rat, az in for má ci ós szol gá lat és az előtér
át ala kí tá sa, tisz tál ko dó he lyi ség és il lem hely
át ala kí tá sa ke re kes szé ket hasz ná lók szá má -
ra, kap cso lók át he lye zé se). 

A hal lás sé rül tek nek in duk ci ós, hor doz ha tó
ké szü lé ket he lyez tek el az előtérben, az ér tel -
mi sé rül tek tá jé koz ta tá sa pe dig az in téz mény
fa lán in for má ci ós pult ki épí té sé vel és pik to -
gram ok el he lye zé sé vel tör té nik. A táb lák
Braille -írás sal is el ké szül tek. 

A te le pü lés la kos sá gá nak há rom és fél szá -
za lé ka fo gya té kos ság gal él (a 6158 la kos ból

210). Az épü let szol gál ta tá sait igénybevevők
10-11 szá za lé ka fo gya té kos sze mély, te hát
ha von ta át la go san 91 em ber re kiterjedő ügy -
fél for gal mat je lent. Dömsödön köz le ke dé si
tá mo ga tás ban 119 felnőtt, 8 gyer mek része sül,
az is ko lá sok kö zött 33 él fo gya té kos ság gal,
Apajon ez a szám 13 felnőtt és 1 gyer mek. 

A komp lex aka dály men te sí tés ke re té ben
ki ala kí tott fej lesz té sek nem csak a fo gya té -
kos sze mé lyek, ha nem a te le pü lés sok idős
la kó ja szá má ra is jelentős se gít sé get nyúj ta -
nak min den na pi ügye ik in té zé se kor. A pá lyá -
zat előkészítését, a pro jekt le bo nyo lí tá sát, a
ki vi te le zé si mun kák ko or di ná lá sát a Pol gár -
mes te ri Hi va tal műszaki cso -
port ja vé gez te el. A be ru há zás
ko moly ki hí vás elé ál lí tot ta a
meg va ló sí tás sal fog lal ko zó
köztiszt viselőket, ugyan is az
or szág ban komp lex mó don
ön kor mány za ti iro da épü let
aka  dály men te sí té se még ke -
vés he lyen va ló sult meg. A pá -
lyá za tot tar tal ma zó be ru há zá -
son kí vül az épü let korsze -
rűsítését is el vé gez ték, kor -
sze rű, ener gia ta ka ré kos fűtés -
rend szer ké szült, a nyí lás zá -
rók cse ré je és az épü le t
hő szi ge  telése is meg tör tént. 

Az épü let tel jes műszaki át adá sa 2009.
már ci us 17-én meg tör tént. A lé te sít ményt az
ott dol go zók és az ügy fe lek vár ha tó an 2009.
áp ri lis 15-től ve he tik igény be. 

(X)

Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ
Intézményi Társulás irodaépületének komplex

akadálymentesítése
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Program ke re té -

ben kiírt „Önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító közszolgálta -
tá sok akadálymentesítése” című pályázaton támogatást nyert. 

A támogatás összege 8 841 600 forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a közreműködő
szervezet a VÁTI Kht. Budapesti Területi Irodája volt. 

A Gólyahír Egyesületet támogatják azok, akik a Telekom Adományvo -
na lat hívják a 1788-as számon március és április hónapban! A Szervezet célja
a válsághelyzetben levő várandós anyák támogatása, olyan körülmények biz-
tosítása, melyek lehetővé teszik, hogy biztonságban kihordhassák és megszül-
hessék gyermekeiket. Az Egyesület önkéntes munkatársai a Magyar Telekom
által támogatott, ingyenesen hívható krízisvonalon várják a segítséget kérő
anyák jelentkezését. Képzett szakemberek (védőnők) a telefonos tanácsadás és
felvilágosítás mellett segítenek az Egyesület krízisszállóján történő elhelyezésben, a kórházban
való szülés biztosításában és a későbbi anyaotthonos elhelyezésben is. Amennyiben a segítséget
kérő anya a születendő gyermek felnevelését nem tudja vállalni, a Gólyahír Egyesület segít, hogy
számára nyílt örökbefogadással találjon örökbefogadó családot. A Gólyahír Egyesület a
Telekom Adományvonal hozzájárulásával egy új, több várandós befogadására alkalmas
krízisszállást hoz létre.A Telekom Adományvonal (1788) a Magyar Telekom vezetékes és mobil
hálózatából érhető el, a hívás és az sms-küldés ára 100 forint. A két hónap alatt beérkező hívások
ára a hívók adományaként teljes egészében a Gólyahír Egyesületé. Adója 1%-át adhatja a
Gólyahír Egyesületnek: Adószám: 18687343-1-13. Bankszámlaszám: 64800073-10705005.
Gólyahír E. telefonszáma: 06-30/251-7120. www.golyahiregyesulet.hu. Köszönjük!

F E  L  H Í  V  Á SF  E  L  H Í  V  Á S
A Gyer mek ba rát Egye sü let 2005 óta te vé -

keny ke dik Dömsödön. Kö  lyök Mű hely né -
ven rend sze re sen kéz mű ves ját szó há zat mű -
köd te tünk. Éven te 2-3 al ka lom mal au tó bu -
szos ki rán du lást szer ve zünk ál ta lá nos is ko lás
gyer me kek ré szé re. Mű kö dé sünk höz pá lyá -
za tok út ján tud juk csak biz to sí ta ni az anya gi
fel té te le ket. Kér jük Önö ket, se gít senek min -
ket adó juk 1%-ával!

Gyer mek ba rát Egye sü let Dömsöd
adó szá ma,

mely re a fel aján lást vár juk:
18706787-1-13
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Nyer ges Lász ló val foly ta tott be szél ge té sem so rán
az ra ga dott meg leg in kább, aho gyan gon dol ko dik!
Dömsödön ne vel ke dett, majd 1981-től az or szá got
csa lád já val el hagy va már más hol ka ma toz tat ta tu -
dá sát. Vé gül Né met or szág ban kö tött ki. Nem vá lo -
ga tott a mun ká ban, az itt hon ta nult is me re te ket
ügye sen al kal maz va, ter ve zett komp lett ke rék pár -
tás ká kat, ülő gar ni tú rá kat gyár tot tak, és még so -
rol hat nánk, men  nyi min dent meg ra ga dott mun ka
te kin te té ben! Egyet len egy do log, a ma gyar sá ga,
dömsödi szár ma zá sa, ami ről so sem fe led ke zik
meg! Mind ezt tet tei bi zo nyít ják! Se gí tő kész sé gét
nem egy szer s nem két szer ta pasz tal hat ták Döm-
söd la kói, hi szen orosz lán részt vál lal a test vér vá -
ro si kap cso la tok ala kí tá sá ban, ado má nyok szer ve -
zé sé vel a fa lu egész ség ügyi el lá tá sát se gí ti.

– Ked ves fe le sé gé vel rég óta pat ro ná lói fa -
lunk nak. Mi motiválja eb ben Önö ket? – kér -
dez tem Nyer ges Lász lót.

– Min ket na gyon bol dog gá tesz, ha se gít he tünk
va la ki nek. Még a fü lünk be cseng Ko dály Zol tán
mon dá sa: „Nem elég ma gyar nak meg szü let ni,
ezért ten ni is kell va la mit.” Ná lunk ez úgy mű kö -
dik, mint egy ak ku mu lá tor, ha va la ki nek se gít sé get
tu dunk nyúj ta ni, vagy örö met okoz ni, ez ál tal fel -
töl tő dünk. Ha azt érez zük, hogy „me rül az ak ku -
mu lá tor”, ak kor kap cso la to kat ke re sünk Ma gyar -
or szá gon (Dömsöd, Bag, Gödöllő…) élők kel,
akik nek se gít he tünk és örö met okoz ha tunk. Apu -
kám örök sé gé vel élünk, őszin te ség ben!

– So ha nem érez te, hogy ki hasz nál ják az ősz-
in te sé ge mi att?

– Nem, sze rin tem ép pen így le het sok ba rá tot
sze rez ni! De azt sem rej tet tem so ha vé ka alá, hogy
ma gyar va gyok! Ib ra him Krison egyik köny vé ben
a ma gya rok kal fog lal ko zik, amely ben ezt ír ja: „Az
Is ten meg ad ta azt a le he tő sé get a ma gya rok nak,
hogy a szív osz tá sá nál két szer áll hat tak sor ba, ezért
mind egyi kük nek két szí ve van!” Mi u tán el hagy -
tam az or szá got, pró bál tam min dig ma ga mat ad ni!
Ha kel lett, a szom széd nak se gí tet tem, ha kel lett, a
mun ka társ nak vagy egy tel je sen ide gen rá szo ru ló -
nak, és so ha nem vár tam ér te sem mit cse ré be, mert
azt gon do lom, ha te szünk má so kért, az tel jes szív -
vel, ön zet len ség gel le gyen, ne vár junk ér te ho no rá -
ri u mot! Ám ha még is, ak kor in kább ne is csi nál -
junk sem mit! Olyan cím mel je lent meg ná lunk egy
új ság cikk, hogy a Lász ló szí ve ma gya rul do bog!

– A kö zös sé gek éle té ben igen lé nye ges do log
az ös  sze tar tás! Ho gyan lát ja ezt a né me tek nél,
és ho gyan a ma gya rok nál?

– Ve gyünk úgy egy or szá got vagy egy te le pü -
lést, mint egy há zat! Kik tart ják rend ben a há zat?
Akik ben ne lak nak! Egy ház pe dig olyan, mint akik
lak ják. Ezért gon do lom, hogy min dig le het vagy le -
het ne ten ni va la mit a job bí tás ér de ké ben, mert min -
dig van meg ol dás! Le he tet len ség nincs, csak te he -
tet len ség! Kint Né met or szág ban azt ta pasz tal tam,
hogy az em be rek ál do za to kat hoz nak a köz ér de ké -
ben. Tár sa dal mi mun kát vé gez nek, és tel je sen ter -
mé sze tes, hogy azért nem kap nak fi ze tést.

Ta valy volt Knüllwald-Remsfeld-ben a 900
éves év for du ló, mely re Dömsödről is ér kez tek
ven dé gek. Az ün ne pi al ka lom ból egy óri á si nagy
sát rat ál lí tot tak fel, ami fe le ke zet től és po li ti kai ho -
va tar to zás tól füg get le nül meg telt em be rek kel. A
szó no kok közt két evan gé li kus pap is be szélt, s
mind ket ten azért imád koz tak az Úr hoz, hogy se -

gít se pol gár mes te rü ket a mun ká ja vég zé sé ben!
Amit ő el ter ve zett, az si ke rül jön, azt vég hez tud ja
vin ni! Ott ilyen a men ta li tás! 28 éve élek kint, ez
alatt a ma gyar men ta li tás saj nos so kat vál to zott, és
bi zony nem elő nyé re! Em lék szem, apu kám me sél -
te, hogy ami kor Dömsödön az uta kat épí tet ték, bi -
zony a la ko sok is oda áll tak és sa ját szer szá ma ik kal
dol goz tak az út há ló zat ki épí té sé ben. Ter mé sze te -
sen tár sa dal mi mun ká ban! Ma ez a faj ta hoz zá ál lás
el kép zel he tet len! A ma gya rok nál gyor san jött a de -
mok rá cia, nem vol tak erre meg fe le lő en fel ké szül -
ve. Ezért van az, hogy min den ki sza ba don be szél -
het, és az a fon tos, ki mit mon dott! De nem ez a lé -
nyeg! A lé nyeg az, hogy ki mit tett vagy tesz! Saj -
nos úgy ér zem, hogy ma Ma gyar or szá gon őszin té -
nek len ni szin te kel le met len!

– A kü lönb sé gek el le né re Knüllwald és Döm-
söd közt na gyon jó test vér vá ro si kapcsolat ala -
kult ki, mely ben Ön és fe le sé ge, Esz ter is orosz -
lán részt vál lal nak! Ho gyan kez dő dött?

– Knüllwald 16 te le pü lés ből áll, mely egy köz -
igaz ga tás alá tar to zik. A mi te le pü lé sünk Baggal lé -
pett kap cso lat ba. Ün nep sé get ren dez tek a szer ző -
dés alá írá sa al kal má val, ahol mi Esz ter rel el ha tá -
roz tuk, hogy jó vol na egy ha son ló kap cso lat Döm-
södnek is. Dömsödön jár tunk kor vet tük ész re, hogy
a dömsödiek is ugyan azt gon dol ták. Itt fu tot tam
össze az ak ko ri dömsödi pol gár mes ter rel, Sit-
nikiewitz Lász ló val. Ezt kö ve tő en meg hív tuk őket
Malsfeldbe egy ki sebb de le gá ci ó val, ahol be mu tat -
tam na gyon jó ba rá to mat, Jörg Müllert, Knüllwald
pol gár mes ter ét. Az öt le tet mind két fél jó nak tar tot -
ta. Tu laj don kép pen en nek sem mi fé le aka dá lya nem
volt. Ar ra gon dol tunk, hogy a sport ra, a fo ci ra le -
het ne ala poz ni! Köl csö nö sen meg lá to gat tuk egy -
mást. El kez dő dött ez a jó kap cso lat, elő ször a kó ru -
sok kö zött, majd ké sőbb a ze né szek kel és tes tü le -
tek kel is. A következő pol gár mes ter nő is nagy am -
bí ci ó val foly tat ta a kap cso lat fenn tar tá sát. Po zi tív
volt mind vé gig a re a gá lás mind két fél ré szé ről,
ezért meg tör tént az alá írás a két te le pü lés kö zött. Az
idők so rán ta pasz tal tuk, hogy ez a do log olyan,
mint ha a va sat for mál ni akar juk, azt is min dig me -
le gen kell tar ta ni. A mi cé lunk és fel ada tunk a kap -
cso lat me le gen tar tá sa. Pol gár mes te rek vál tot ták
egy mást, cik lu sok kez dőd tek s ér tek vé get, még is
te le pü lé se ink közt az együtt mű kö dés to vább ra is
tö ret len! Fon tos nak ér zem a la ko sok be vo ná sát, kü -
lö nös te kin tet tel az if jú ság ra! Egy-egy lá to ga tás al -
kal má val min dig ar ra tö rek szem, hogy meg is mer -
jük egy más kul tú rá ját, a ma gyar a né me tét, a né met
a ma gya rét. Pél dá ul egy né met le gyen az zal tisz tá -
ban, hogy a go lyós tol lat, mellyel nap mint nap ír, a
ma gyar Bí ró Lász ló ta lál ta fel. Tu da to sul jon ben -
nük, hogy mi egy eu ró pai kul tú rá val ren del ke ző
nép va gyunk! A ven dé gek ma ra dan dó él mé nyek -
kel tér je nek meg ott ho na ik ba, ne az ma rad jon meg,
mi lyen jó kat et tünk-it tunk vagy mu la toz tunk! 

– Más te rü le ten is bá mu la tos egy sze rű ség gel
ta lál ja meg an nak a mód ját, hogy ho gyan se gít -
hes sen Dömsödnek! Ezek a tö rek vé sek több -
nyi re si ke re sek még ak kor is, ha nem az el kép -
ze lé sek nek meg fe le lő en fe je ződ nek be! Hon nan
jön nek az öt le tek?

– Az öt le te ket túl nyo mó részt az adott szi tu á ci ók
ad ják! Be teg sé gem ből ki fo lyó lag en gem na gyon
so kat vizs gál nak mű sze rek kel, és egy ilyen ult ra -
han go zás nál meg kér dez tem az or vost, men  nyi

idős ez a gép? Ő azt vá la szol ta, hogy tíz éves, de a
ke nye rét még szol gál ja, az tán vis  sza kér de zett,
hogy mi ért ér de kel ez en gem? Mond tam ne ki,
hogy én egy 6000 fős te le pü lés ről szár ma zom,
ahol egyet len ilyen gép sincs, a 16000-es Melsun-
genben meg van 20 db is. Mi lyen hasz nos len ne
Dömsödnek is egy ilyen! Az or vos meg ad ta an nak
a ke res ke dő nek a te le fon szá mát, aki új és hasz nált
ké szü lé kek ér té ke sí té sé vel fog lal ko zott. Fel vet tem
ve le a kap cso la tot, ki de rült, hogy ket tő db ilyen gé -
pe van, en  nyi be ke rül, és gyor san el kell dön te ni,
hogy kell-e, mert vin nék Ro má ni á ba. Nos, a pénzt
meg sze rez tem két nap alatt, s az egyik Bagon, a
má sik Dömsödön Rókusfalvy dok tor nő nél se gí ti a
be teg el lá tást. A gép hasz ná la tát a knüllwaldi or vos
mu tat ta meg a dok tor nő nek. Úgy ér zem, ez a ké -
szü lék hasz nos le het, mert így a vizs gá la tok ra nem
kell el utaz ni sem Ráckevére, sem Bu da pest re, és
ta lán ha baj van, az ide jé ben ki de rül! Egy má sik,
szá mom ra em lé ke ze tes ak ci ót is az adott élet hely -
zet kí nál ta fel! Utol só mun ka he lyem a Bra un cég -
nél volt, ott rak tá ros ként dol goz tam. A meg ren de -
lé sek sze rint ad tuk ki az áru kat az egész ség ügyi in -
téz mé nyek nek. Ezek ka té te rek és kü lön bö ző egy -
szer hasz ná la tos gyógy ásza ti se géd esz kö zök vol -
tak. Saj nos elő for dult, hogy nem azt kap ták amit
kér tek, ezért vis  sza küld ték, de a cég nek már nem
ér te meg vis  sza ven ni a rend szer be. Ezek ből si ke -
rült kb. húsz rak lap nyi ado mányt sze rez nem, me -
lyet egy is me rő söm ju tá nyos áron el is tu dott szál -
lí ta ni. Mi vel Dömsödön eze ket nem tud ták hasz -
no sí ta ni, ezért a rác ke vei ren de lő in té zet kap ta meg
az ado mányt. Er ről egy el fo ga dó nyi lat ko za tot kel -
lett a Bra un cég fe lé ten ni, ami egy ben az áru meg -
ér ke zé sét, más részt azt iga zol ta, hogy én nem nye -
rész ked tem ezen a tranz ak ci ón. Még is nyert ve le
Dömsöd! A te le pü lés min den év ben hoz zá já rul a
rác ke vei ren de lő in té zet mű köd te té sé hez bi zo nyos
ös  szeg gel. Dr. Szanyó, az ak ko ri igaz ga tó az ado -
mány fe jé ben há rom év re el en ged te ezt a tá mo ga -
tá si hoz zá já ru lást, ami kb. 3 000 000 Ft volt.

– Most mi vel fog lal ko zik?
– Je len leg be teg ál lo mány ban va gyok, mert

2001-ben ta lál tak ná lam egy da ga na tot. Az óta kü -
lön bö ző ke ze lé sek, mű té tek so rán men tem ke resz -
tül. Most ke ze lés re já rok. Az or vo sa im min dig azt
mond ják, hogy egy rák di ag nó zis nem egyen lő a
ha lál lal! Ezért to vább ra is nagy am bí ci ó val me gyek
az em be rek kö zé, po zi tí van gon dol ko dom, nem
sza bad be gu bóz ni! Kü lö nö sen fon tos szá mom ra a
csa lá dom, gyer me ke im, az uno ká im, a test vé rek, a
ba rá tok, a nászomék! Uno ká im mal csak ma gya rul
be szé lünk, is ko lá ba jö vet-me net be jön nek. Ter mé -
sze te sen né met ven dég je len lét ében nyel vet vál -
tunk. Fon tos nak tar tom, hogy meg őriz zék anya -
nyel vün ket, és to vább vi gyék ezt a kul tú rát! Ami -
kor édes apám Dömsödön la kott, a te le pü lé se éle té -
ben hoz zá já rult az ő tu dá sá val, hoz zá ál lá sá val,
hogy a fa lu ban több kul tu rá lis ese ményt, ün nep sé -
get a ma guk mód ján meg tud ja nak ren dez ni, tar ta -
ni. Vol tak ku dar cok is, ő még is ki tar tó an dol go zott
azért, amit elhatározott. Mi ugyan úgy va gyunk:
igaz, hogy Dömsödtől tá vol, de meg pró bá lunk a
ma gunk mód ján hoz zá já rul ni, se gí te ni a te le pü lés
la ko sa i nak. Ha erőnk, egész sé günk en ge di, ez még
so ká ig így fog ma rad ni, és re mél jük, a csa lá don be -
lül gye re ke ink, uno ká ink leg alább olyan am bí ci ó -
val áll nak ez ügy ér de ké ben.

A dömsödi la ko sok ne vé ben sze ret ném meg -
kö szön ni fá rad ha tat lan mun ká ju kat, amit köz -
sé günk ér de ké ben tet tek és tesz nek. Jó egész sé -
get és Is ten ál dá sát kí vá nom az egész éle tük re,
csa lád juk ra!                                                            -V.I.-

DDDDöööömmmmssssööööddddiiiinnnneeeekkkk    lllleeeennnnnnnniiii,,,,    ddddöööömmmmssssööööddddiiiinnnneeeekkkk
mmmmaaaarrrraaaaddddnnnniiii............    ((((ffffoooollllyyyyttttaaaattttáááássss))))
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2009. má jus 1. /péntek/
18.00 óra XV. Dömsödi Na pok ün ne pé lyes meg nyi tó ja
A ren dez vényt meg nyit ja: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Kö szön tőt mon da nak test vér vá ro sa ink pol gár mes te rei: Jávorka Fló ri án,
Für pol gár mes te re (szlo vák), Jörg Müller, Knüllwald tar to mány pol gár -
mes te re (Né met or szág).
Dömsödért Ki tün te tő Em lék ér mek át adá sa. Ren dez vény hely szí ne:
Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont.
A he lyi és kör nye ző te le pü lé sek ön kor mány za ta i nak, ci vil szer ve ze te i nek,
vál lal ko zó i nak, mű vé sze i nek, vi rág kö tő i nek, ker té sze i nek be mu tat ko zó
ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja. Mű sor: Nagy köz sé gi Óvo da cso port jai, Haj-
du Lász ló tá ro ga tó, Ju és Zsu Tár su lat

2009. má jus 2. /szombat/
9.00 óra Ara nyos Ku pa Or szá gos Díj ug ra tó Baj nok ság (egész na pos
prog ram). A ren dez vény szer ve ző je: Al fonz Lovasklub. Az egész na pos
ren dez vényt meg nyit ja: a De zső La jos A. M. I. majorette tánc cso port ja.
A ren dez vény ide je alatt ki ra ko dó vá sár, bü fé. 
19.00 órá tól a Pe tő fi Sán dor OMK-ban Dömsödért Ala pít vány Jó té -
kony sá gi Bál ja. MŰ SOR! Tom bo la, Bü fé.
Be lé pő díj va cso rá val együtt: 2000 Ft

2009. má jus 3. /vasárnap/
8.00 óra Autocross Országos Bajnoki Futam. A futamok között amatőr
betétfutam is zajlik. 10.00 órától futamok, 14.00 órától döntő. Kira ko dó -
vásár, körhinta, büfé!

9.00 óra Gyer mek- és Pó ni lo va sok Or szá gos Szö vet sé ge (GYEPOSZ)  
Gyer mek ügyes sé gi lo vas ver seny (egész na pos prog ram)
A ren dez vény szer ve ző je: GYEPOSZ    
Az egész na pos ren dez vényt meg nyit ja: a De zső La jos A. M. I. majorette
tánc cso port ja.
A ren dez vény ide je alatt ki ra ko dó vá sár, bü fé.
13.00 óra Anyák-na pi aján dék mű sor
Meg nyit ja a De zső La jos A. M. I. majorette tánc cso port ja, a Mik ló si
Big-Band mű so ra
13.40 óra Ke rin gőt tán col nak a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
7. a osz tá lyo sai
14.00 óra Sztárven dég: DESPERADO együt tes
14.30 óra a dömsödi De zső La jos A. M. I. tár sas tánc-be mu ta tó ja
15.00 óraAnyák-napi mű sor a Ju és Zsu Tár su lat elő adá sá ban
16.30 óra A Kiskunlacházi Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la ta nu ló i nak tár -
sas tánc-be mu ta tó ja 
17.00 óra Sztárven dég: ope rett- és nó tacso kor: Szóka Ju li, Do bó Ka ti ca,
Pász tor ka Sán dor operett-nóta éne ke sek, Ko vács Kál mán zon go ra mű -
vész elő adá sá ban.
18.00 óra Sztárven dég: a FI ES TA együt tes
18.30 óra a dömsödi De zső La jos A. M. I. tár sas tánc-be mu ta tó ja 
19.00 óra Ko vács Mag da Pol gá ri Ze ne ta no da nö ven dé kei (pop, tánc -
dal, ope rett, jazz)
20.00 óra A Kiskunlacházi Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la ta nu ló i nak tár -
sas tánc-be mu ta tó ja
20.30 óra Sztár ven dég: Zol tán Eri ka és tán co sai

ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí tás
a könyv tár ban Ko vács Lász ló ta ní tó úr gyűj te mé -
nyé ből. Nyit va tar tás a könyv tá ri nyit va tar tá si
rend sze rint.

ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben, szerdán ként
19.00 órá tól. Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály

MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓ BÁI
Pén te ken ként 18.00 órá tól a Szé che nyi úti Ál ta lá -
nos Is ko lá ban

NYUG DÍ JAS KLUB
Két he ten te ked den (pá ros hé ten).
Ve ze ti: Ferenczi Lászlóné

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör pró bái
18.00 óra kor. Ve ze ti: Feketéné Párkányi Éva

KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak be mu ta tó ja
az OMK elő te ré ben.

FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét be mu ta tó ki -
ál lí tás ra hí vunk min den vál lal ko zó ked vű be mu -
tat ko zót.

BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

FALUGAZDÁSZ
szerdánként 13-14.30-ig, pénteken 8-14 óráig

A Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ 2009. április

havi programjai
2009. április 8. /szerda/ 14, 00–18, 00 óráig

Szórakozás! Tanulás! HÜLLŐKIÁLLÍTÁS a
dömsödi P. S. OMK-ban. A hűllők mind a négy

csoportja látható (krokodilok, kígyók, óriás-
gyíkok és teknősök)

2009. április 10. /péntek/ 10–14 óráig
Húsvéti Játszóház a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat szervezésében.

2009. április 18. /szombat/ 9,00 órától 12 óráig
BABA BÖRZE. Minden kismamát és anyukát

szeretettel várunk!

2009. április 18. /szombat/ 16 órától a dömsödi
IRINGÓ  Színjátszó Kör előadásában

THOMAS BRANDON: CHARLEY NÉNJE
/zenés vígjáték 3 felvonásban/

Belépődíj: felnőtt: 500 Ft, gyermek: 300 Ft      
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

2009. április 20. /hétfő/ 14 órától
SZAVALÓVERSENY a Gróf Széchenyi

István Általános Iskola  szervezésében. Nagyon
sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2009. április 21. /kedd/ 10:30-tól  
OVIS SZÍNHÁZ Tavaszi köszöntő.

Belépődíj: 400 Ft. Minden picurt és kisiskolást
sok szeretettel várunk!

2009. április 22. /szerda/ 17 órától
Fúvós szólisták és kamara együttesek
találkozója.A Dezső Lajos A. M. I.

szervezésében. Helye: OMK nagyterem

2009. április 23. 15,00–17 óráig
Látásvizsgálat és szemüvegvásár!

Kereteink árából annyi % kedvezményt
adunk, ahány éves Ön! Pacsirta Optika – 

telefon: 06-1-242-4903 

2009. április 25. /szombat / 19,00 órától
SULI BÁL

2009. április 26. /vasárnap/ 16,00 órától
MUSICAL és FILMZENEI DALEST

A Ju és Zsu Társulat előadásában
Belépőjegy: felnőtt: 500 Ft, gyermek: 300 Ft
Szeretettel várunk minden kedves vendéget!

ELŐZETES

2009. május 1-2-3.
DÖMSÖDI FALUNAPOK

2009. május 9. 10 óra
I. Házi Társastánc Verseny

a Dezső Lajos A. M. I. növendékeinek

2009. május 22-23-24.
VI. EUROPOP NEMZETKÖZI

GYERMEK, IFJÚSÁGI 
és FELNŐTT ÉNEKES FESZTIVÁL

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

XV. Dömsödi Napok: 2009. május 1. – május 3.
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Skribek Pál, az Ipar tes tü le tek Pest Me gyei
Te rü le ti Szö vet sé gé nek (IPTSZ) al el nö ke
egyez te tő fó ru mot hí vott ös  sze a Vecsési Ipar -
tes tü let szék há zá ba 2009. már ci us 11-én. A
meg hí vot tak a me gyé ben mű kö dő ipar tes tü le -
tek ve ze tői vol tak. 

Meg hí vást ka pott a ren dez vény re Sol ti Gá bor
úr is, az Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé gé nek
(IPOSZ) Nem zet kö zi és Ok ta tá si igaz ga tó ja, dr.
Martinkó Károlyné, az IPOSZ ál tal de le gált Re -
gi o ná lis Fej lesz té si és Kép zé si Bi zott ság
(RFKB) tag ja és Kövesi Ágo ta, az IPOSZ Pest
me gyei szak kép zé si ko or di ná to ra.

A fó rum főbb cél jai:
1. a szak mun kás kép zés mi nő sé gé nek ja ví tá sá ra

tör té nő fel ada tok egyez te té se,
2. az áp ri lis ban ki írás ra ke rü lő de cent ra li zált

alap ból fi nan szí ro zott pá lyá za tok fel tét ele i re
ja vas la tok ös  sze ál lí tá sa a mikrovállalkozások
ér de ke i nek ér vé nye sí té sé re.

A fó rum el sőd le ge sen a szak kép zés ben ki ala -
kult hely zet re sze re tett vol na meg ol dást ta lál ni.
Or szá gos prob lé ma, hogy a kéz mű ves szak mák -
ban nincs elég ta nu ló, és a jó szak em ber is egy re
ke ve sebb. A gyer me kek nem is me rik a szak má -
kat és a ta nu lá si le he tő sé ge i ket sem, a szü lők
nem akar ják, hogy gyer me kük szak mun kás le -
gyen, nincs presz tí zse a szak mák nak. A szak is -
ko lá ban ta nu lók tan mű hely ben töl tik a gya kor la -
ti ide jü ket, és nem a mes ter em be rek nél. Ezek
meg ol dá sá ra ta valy óta a Zánkai Gyer mek és
If jú sá gi Cent rum Ok ta tá si és Üdül te té si Köz -
hasz nú Tár sa ság és az IPOSZ együtt mű kö -
dé sé ben az or szág ban 19 ipar tes tü let, egy mű vé -
sze ti is ko la és egy szak mai szer ve zet pá lya ori en -
tá ci ós te vé keny sé get vé gez az ál ta lá nos is ko la 6.
osz tá lyá tól. Fő cél ja a szak mák meg is mer te té se
(osz tály fő nö ki órák, ki ál lí tá sok, mű hely lá to ga tá -
sok, pá lyá za tok szer ve zé se). A pro jekt ben Pest
me gyé ből a Szent end rei Kis tér sé gi Ipar tes tü let,
a Vecsési Ipar tes tü let, a Dömsödi Ál ta lá nos
Ipar tes tü let, a Tápiómenti Ipar tes tü let és a Gyá -
li Ipar tes tü let vesz részt. Ed dig a me gyé ben
majd  nem ezer ta nu lót si ke rült meg szó lí ta ni, de a
tan év vé gé re ter ve ink sze rint ez a szám a két sze -
re sé re fog nő ni. Az ipa ro sok ide gen ked nek a ta -
nu ló szer ző dés sel va ló ta nu lótar tás tól. A sok ad -
mi niszt rá ció, az akkreditáció bo nyo lult sá ga mi -
att, il let ve at tól, hogy anya gi lag nem éri meg.
Mi vel egy szak ma csín ját-bín ját csak a mű hely -
ben le het meg ta nul ni, a fó rum ezek re pró bált
meg ol dá so kat ta lál ni, az er re vo nat ko zó tör vé -
nyek fi gye lem bevé te lé vel. A fel me rült prob lé -
mák ra a meg ol dá sok ki dol go zás alatt van nak.

A ta va lyi de cent ra li zált pá lyá zat nál csak a kö -
zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban nem fo gyott el a
pá lyá za ti ös  szeg, s a ki osz tott ke re ten be lül ná -
lunk volt na gyon ala csony a vál lal ko zók pá lyá -
za ta i nak ará nya. Fon tos meg ta lál ni az oko kat,
hogy mi ért is tör tént ez így. Az ipar tes tü le tek a
tíz fő alat ti vál lal ko zá sok ér de ke it kép vi se lik,
ezért na gyon fon tos nak tart ják, hogy en nek a ré -
teg nek kü lön pá lyá za ti ki írás ké szül jön. A cent -
ra li zált alap esz köz fej lesz té si tá mo ga tá sa i nál az
al kal ma zott nél kü li vál lal ko zá sok is pá lyáz hat -
nak, ösz tön zés cél já ból en nél a pá lyá zat nál sem
kel le ne ki zár ni sen kit sem. Fon tos len ne a na -
gyon rö vid be adá si ha tár idő meg hos  szab bí tá sa.

El hang zott még, hogy több egyez te tő fó rum -
ra len ne szük ség az ipa ro sok igé nye i nek fel mé -
ré se és az in for má ci ók el jut ta tá sa mi att. Fon tos
len ne szak mák meg is me ré sét elő se gí tő pá lya -
ori en tá ci ó ra va ló pá lyá za ti le he tő ség meg te rem -
té se is. 

A fel so rolt ja vas la to kat ter mé sze te sen to váb -
bít juk az RFKB fe lé, mi vel a de cent ra li zált pá -
lyá za ti ki írást ő ké szí ti és bí rál ja el.

A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let vár ja a ta -
nu lót tar tó vál lal ko zá sok je lent ke zé sét, mert a
kö zel jö vő ben két esz köz be szer zé si pá lyá zat
(ked ve ző fel té te lek kel) is ki írás ra ke rül. Kér jük
kí sér jék fi gye lem mel a www.a-pestmegye.hu
WEBoldalt, ahol friss in for má ci ó hoz jut hat nak
a vál lal ko zá sok.

A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let
el ér he tő sé gei:

2344 Dömsöd, Pe tő fi S. u. 11-13.
tel.: 06-24-435-416

e-mail cím: ipartestulet.d@invitel.hu

Szak mun kás kép zés, pá lya ori en tá ció,
Mikrovállalkozások ér de ke i nek ér vé nye sí té se

Pest me gyei ipar tes tü le tek egyez te tõ fó ru ma

Gépjármû-tulajdonosok
figyelem!

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását 
kedvező díjakkal kösse

a Közlekedési Biztosító Egyesületnél!

További szolgáltatásaink:
Casco

Otthon biztosítás
Lendület start casco

(kötelező és casco egy áron)
Önrész biztosítás (bárhol kötött casco mellé)

Biztosítását megkötheti a területi képviselőnél:
Dömsödi Általános Ipartestület

Szücsné Ágh Anikó
Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

Tel.: 06-24-435-416, 06-30-9-218-293



XIX.  évfolyam  4.  szám 11

Gyermek- és
Bababörze
2009. április 18-án
szombaton, 9-12-ig

JUTÁNYOS
ÁRON

(alsó-felső ruházat
nagyobbaknak

200-300 Ft,
csecsemőknek

100-150 Ft
értékben)

eladni, vásárolni

Asztalfoglalás:
30/588-9383 Szűcsné Vali
Ill.: 70/614-7368 Orosz Kata
400 Ft/asztal
Az asztalfoglalásból
befolyt összeggel – a
Még 1000 év Döm-
södért Egyesületen
keresztül – támo-

gatjuk az épülendő
dömsödi játszóteret.

Köszönjük az OMK igazgatójának,
hogy a helyiség biztosításával támogat
bennünket!

Reménységem lévén az Istenben, hogy a mit ezek maguk is várnak,
lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. 
/Apostolok Cselekedetei 24,15/

KÖNYVTÁRUNK 2009. ÁPRILIS 10-ÉN (SZOMBATON)
ÉS ÁPRILIS 14-ÉN (KEDDEN) ZÁRVA LESZ.

NYITÁS: 2009. ÁPRILIS 15-ÉN

Minden kedves olvasónknak áldott, békés
húsvéti ünnepeket kívánunk!

***

Játszó délelõtt a Könyvtárban
2009. április 18-án 9–12-ig.

Sok szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

KKoovvááccss  IIssttvváánn
és

BBaannggóó  IIlloonnaa

66660000    éééévvvveeeessss
házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszönti õket,

további életükre

sok boldogságot és jó egészséget kíván:

Fia és családja

T I S Z T E L T   A D Ó Z Ó K !
Ismételten lehetőség nyílik arra, hogy a 2008. évi SZJA 1%-os

részét felajánlja valamely civil szervezet számára, akár ön adó zó -
ként, akár a munkáltató által elkészített adóbevalláskor.

A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet
nevében kérjük Önt, hogy az alábbi adószámot tüntesse fel a
bevallásán: 18670062-1-13.

Egyesületünk 1995 óta folyamatos működésével olyan programokat hívott életre és működtet
Dömsödön, melyek nagyon sok ember, gyermek és felnőtt számára fontosak! Ilyen a Falusi
Gyermeknap, a Hal-Víz Nap, a Zenés Nyári Esték, a Mikulás-várás Dömsödön, a Dabi Napok!
Több jótékonysági gyűjtést is szerveztünk az óvodák számára, gyógy kezelésre, a Dömsödi
Napok rendezvényeire, s legutóbb 2008-ban indult a „Sok kicsi a játszótérre megy” ját-
szótérépítési programra (334.869 Ft-ot 1%-ból + 360.000 Ft-ot az aprókból)! 2009-ben a Dabi
Játszótér és Kalandpark megépítését céloztuk meg, melyhez még nagyon sok sűrű forintra lesz
szükségünk! Kérjük, e nemes célra ajánlja fel adója 1%-át! A 18670062-1-13 adószámra!

Köszönjük!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet, 2344 Dömsöd, Pf. 42,

e-mail: megezerevdomsod@vipmail.hu

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd
sok éve támogatja a Dezső Lajos
Alapfokú Művészetoktatási Intéz -
ményt. 

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

Tisztelettel és köszönettel:

a kuratórium
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Óvo dánk ban ha gyo má nya van a nap tá ri ün ne pek és a ter mé szet ün ne pe i nek meg ün nep lé sé -
nek. Az ün ne pek nek kö zös ség for má ló, ér ték te rem tő, örö met és esz té ti kai él ményt nyúj tó ha -
tá sa igen je len tős.

„Már ci us 15-e a kis cso port ban”

Az ün nep he té ben már már ci us 15-éről be szél get tünk. Ké pe ket mu tat tam a gye re kek nek a Pe -
tő fi-szo bor ról. El ma gya ráz tam ne kik, hogy a töb bi cso port tal együtt el fo gunk sé tál ni a Pe tő fi-
szo bor hoz, ahol el fog juk mon da ni a Pi ros-fe hér-zöld cí mű ver sün ket. De azt is el mond tam ne kik,
hogy nem csak mi ta nul tunk ver set, ha nem a töb bi cso port is.

A vá lasz tott ver sün ket más fél hét tel előbb elkezd tük ta nul ni, mi vel még ki csik va gyunk, „las -
sab ban” ta nu lunk. Min den reg ge li előtt el mond tuk a ver set. Meg mu tat tam a gye re kek nek, hogy
mi lyen szí nű nem ze ti lo bo gót fo gunk el vin ni a Pe tő fi-szo bor hoz, majd a kez de mé nye zés után se -
gít ség gel min den ki ké szít he tett ma gá nak ilyen lo bo gót.  A gye re kek vá lasz tot ták ki a há rom szí nű
sza la got, mi fel nőt tek pe dig fel ra gasz tot tuk hur ka pál ci ká ra.

Szer da és csü tör tök reg gel, reg ge li já ték idő alatt nem ze ti szí nű zász lót fes tet tünk és szí nez tek a
gyer me kek zsír kré tá val. Be szél get tünk ar ról is, hogy mi lyen dí sze ket lát hat nak a gye re kek a cso -
port szo bá ban és mi ért.

Min den nap reg ge li előtt meg be szél tük, hogy pén te ken ho vá fo gunk sé tál ni és mi ért. Saj nos
azon ban az idő já rás köz beszólt és nem tud tunk el sé tál ni. He lyet te a fo lyos ón ün ne pel tünk.

Ma da rász Má ria, Gugyella Ma ri ann, Horogh Istvánné

„Ho gyan ké szül tünk már ci us 15-re?”

A mi cso por tunk kis-kö zép ső cso port, ezért a ki seb bek még nem iga zán ér tik az ün nep je len tő -
sé gét.

Ké pes köny ve ket né ze get tünk a sza bad ság harc ról, és ver set is ta nul tunk. Szücs Im re: A ka to nák
cí mű ver sét. Ka to na da lo kat hall gat tak az óvó néniktől és ze nei hang anyag ról. Zász lót, ko kár dát
és csá kót is ké szí tet tünk, ami na gyon tet szett a gye re kek nek.

Ün ne pi szel lem ben telt a he tünk.

Ju hász Lajosné, Mar jai Re ná ta, Tóthné Kal ló Ju dit

Kedves Szülõk!
Óvodai felvételi előjegyzést tartunk 
2009. április 15-én, 16-án és 17-én

az „Új” óvodában 
(Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) 

naponta 8-16 óráig.

Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre a szülő
a személyi igazolványát és lakcímbejelen-

tőjét; a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, lakcímbejelentőjét és gyermekét

HOZZA MAGÁVAL!

Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek
gyermeke 

2002-2003-2004-2005-ben 
és 2006. augusztus 31-ig született.

Azok a szülők, akik várhatóan munkába áll-
nak, előfelvételisként jelentkezzenek a 2006.

szeptember 1. és 2007. május 31. között
született gyermekeikkel.

A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY
SZERINT a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a

nevelési év kezdő napjától napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.

A  2009-2010-es nevelési-oktatási évben
tehát KÖTELEZŐ ÓVODÁBA (nagycso-

portba) JÁRNI MINDAZON GYER-
MEKEKNEK, AKIK 2004. május 31-ig
születtek, (középső csoportba) akik 2004.

június 1. – 2004. december 31. között
születtek.

Orosz Lajosné
óvodavezető

ÉRTESÍTÉS
Kedves Szülõk!
Az elsősök beíratása

2009. április 21-én és 22-én
(kedden, szerdán) lesz az OMK

emeleti részén az igazgatóhelyettesi
irodában 8 órától 17 óráig. 

A beíratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi

kivonata 
– TAJ-kártyája
– Diákigazolvány igénylése esetén 1 db

igazolványkép (lehetőleg nem színes)
A beíratkozáskor tanulóbiztosítást is

lehet kötni 500 Ft, 1000 Ft és 1500 Ft
éves díjjal. 

Varga Gézáné  igazgatóhelyettes

Így készültünk és ünnepeltünk
az „Új” Óvodában
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„Már ci us 15-e a kis-kö zép ső (pan da) cso port ban”

A pan da csa pat így ké szült az ün nep re:
Az ün nep lé nye gé nek meg is mer te té sé re élet ko runk nak meg fe le lő

kép anya got és hang anya got ál lí tot tunk ös  sze. Fel dol go zás ra dra ma ti -
kus esz kö zö ket hasz nál tunk. Az ak ko ri if jak sze re pé be búj hat tak be le,
most le he tett kar doz ni, vív ni, majd a já ték vé gén örül ni, uj jon ga ni. Vi -
zu á lis te vé keny sé günk a pi ros, fe hér, zöld szín kö ré cso por to sult. Ké szí -
tet tünk vi rág gal dí szí tett lo bo gót, ra gasz tot tunk ko kár dát, tu li pánt. Köz -
ben ka to na da lo kat hall gat tak, Tő lünk, óvó néniktől, il let ve ze nei hang -
anyag ról.

Az ün nep re Weöres Sán dor „Megy az úton a ka to na” cí mű ver sét ta -
nul tuk meg. Dalospacsirtáink a Nincs szebb a vi rág nál és az Aki nem
lép egy szer re kez de tű dalt is ki tű nő en éne kel ték. A Hej vá ra, vá ra kez -
de tű da los já ték is ked velt té vált szá muk ra.

Az idő já rás már ci us 13-án nem volt ke gyes hoz zánk, így óvo dán be -
lül vers sel, ének kel em lé kez tünk Pe tő fi re és a már ci u si if jak ra. Mun ká -
in kat, me lye ket a meg em lé ke zés re ké szí tet tünk, már ci us 16-án, hét főn
he lyez tük el em lék he lye ink nél.

Tassi Lászlóné, Per gel Re ná ta, Sza bó Miklósné

„A kö zép ső cso port így ké szült már ci us 15-re”

Már ci us sal meg ér ke zik a ta vasz. Már ci us 9-13-ig tar tó hét a ké szü lő -
dés je gyé ben telt. A he tet úgy kezd tük a kö zép ső cso port ban, hogy csá -
kó kat haj to gat tunk a gye re kek szá má ra, me lye ket pi ros, fe hér, zöld szí -
nű sza lag gal dí szí tet tünk. Köz ben nem ze ti ér zel mű da lo kat, in du ló kat
hall gat tunk. A gye re kek kel a cso port szo ba sző nye gén kör be le ül tünk,
mint a ka to nák a tá bor tűz nél, és ver set mon do gat tunk, ami vel a Pe tő fi-
szo bor nál sze ret nénk tisz te leg ni. Ta nult ver sünk: Donászy Mag da:
Már ci us ti zen ötö di ké re.

Pe tő fi Sán dor ké pe dí szí tet te a ter mün ket, s be szél get tünk ar ról, hogy
ő Dömsödön is élt. Más nap zász ló kat fes tet tünk, a gye re kek kó rus ban
mon do gat ták: pi ros, fe hér, zöld!  Ez a ma gyar föld! A zász lók kal a pa ra -
fa táb lán kat dí szí tet tük. A lo bo gók ké szí té sé ben is ak tí van részt vet tek a
gye re kek. A szí ne zés le he tő sé gét is biz to sí tot tuk szá muk ra (lo vas hu szár
és kis do bos). Köny ve ket né ze get tünk köz ben, me lyek e kort idéz ték.

Pén tek re ter vez tük a sé tát, hogy az em lék he lyek nél el he lyez zük a kö -
zö sen ké szí tett lo bo gó in kat. Saj nos az idő nem ked ve zett, így az óvo dán
be lül ke rült sor a meg em lé ke zés re. Min den cso port el mond ta a ta nult
ver sét és éne két. Jó han gu lat ban telt az ün nep ség. Már ci us 16-án, hét főn
sé tál tunk el, s tűz tük le a Pe tő fi-szo bor hoz, szü lői ház hoz és a mú ze um -
hoz a lo bo gó in kat. Idén a fel nőt tek ün nep sé ge meg előz te az óvo dá so két
az em lék he lyek nél. A gye re kek nek meg tud tuk mu tat ni, hogy ők is he -
lyez tek el szim bó lu mo kat (ko szo rúk és vi rá gok).

A mú ze um ba egy ké sőb bi idő pont ban sze ret nénk el lá to gat ni.
Sze ret ném meg kö szön ni a szü lők nek az együtt mű kö dést, hogy a

gye re kek ru há it ko kár dák kal lát ták el!

Láz ár Ferencné, Ko vács Martinné, Turcsán Pálné

Nagy-középső csoport

Március 15-re többféleképpen készültünk. Meghallgattuk Strausstól
a Radetzky indulót, s közben meneteltünk rá. Piros, fehér, zöld fonalból
fontak a gyerekek kokárdát, valamint mozaikozással készítettek
kokárdát és magyar zászlót ragasztottak krepp-papírból.

Az ünnep hetében egyik nap végigjártuk a megemlékezés helyeit
(szülői ház, szobor, múzeum), s minden nap többször elmondtuk az
ünnepi versünket. A könyvtárból kölcsönöztünk ki három könyvet, ami
az 1848-as forradalom és szabadságharcról szólt, tele képekkel. Ezek
alapján beszélgettünk az ünnepről.

Kovács Zoltánné, Bús Sándorné

Nagycsoport

Március 15-re való készülődésünk a tavaszvárás témakörében
történt. A teremben csíráztattunk (búza), hajtattunk (aranyeső, barka) és
az óvoda környékén megfigyelő sétákat tartottunk, ahol lehetőség nyílt
a kiskertekben a hóvirágok fejlődésének figyelemmel kísérésére.
Közben megtanultuk Zelk Zoltán Hóvirág című versét.

Ezekhez kapcsolódóan történt azután a nemzeti ünnepünkre való
készülődés. Petőfi Sándor neve már nem volt számunkra ismeretlen, a
Nemzeti dal első versszakát már többen is ismerték, ezért az idei évben
már a magyarságtudatukat próbáltuk erősíteni, a nemzet, nemzeti szín,
Himnusz fogalmának tisztázásával. Ezek erősítéséhez használtunk egy
DVD-anyagot és egy diafilmsorozatot, valamint festettünk nemzeti
színű zászlót, színeztünk huszárokat, sőt még a tulipánokat is nemzeti
színűre varázsoltuk egy aprólékos munkát igénylő technikával. A
munkák közben is indulókat, 48-as nótákat hallgattunk, az akkori kort
felidézve. 

A beteljesülést a Petőfi-ház meglátogatása és a szobornál zászlóink
elhelyezése jelentette volna, de a rossz időjárás miatt nem valósult meg.
Az óvodai ünnepség keretében elmondtuk Donászy Magda Március
15-e című versét, és elénekeltük a Nincs szebb a virágnál kezdetű dalt.

Kósa Jánosné, Baranyi Mária, Katus Lajosné

A dömsödi IRINGÓ
Színjátszókör előadásában

THOMAS BRANDON:
CHARLEY NÉNJE

(Zenés vígjáték 3 felvonásban)

Charley: Csaplár Sándor
Annie: Gábor Tünde
Jack: ifj. Tarr István
Kitty: Bábel Andrea
Babberley: Kincses István
Ella: Tarrné Zsóka
Lucia: Jóniné Mariann
Francis: Tarr István
Godfrey: Nagy Sebastian
Spittigue: Bábel László
Esther: Kovács Petra
Brassett: Korona Sándor
Szolgáló: Orosz Anna
Súgó: Bábelné Marika
Rendező: Badenczki Csilla

Előadás helyszíne: OMK Dömsöd
Előadás időpontja: 2009. 04. 18., 16.00.

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!
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MMMMiiiitttt????    MMMMiiiiéééérrrrtttt????    HHHHooooggggyyyyaaaannnn????
Játszóudvar kialakításához kérünk segítséget minden mostani vagy

leendő apukától, anyukától, nagyszülőtől.

Miért?Az OMK udvarában 230 körüli gyerek tartózkodik a szünetek-
ben. Olyan játszóudvart szeretnénk számukra, ahol békésen játszhat akár
több csoport, kis „leülős” sarkokat, elbújós „bungit”, füvet.

Miért most? Örömmel hallottuk, hogy az önkormányzat megvásárolta
az udvar melletti ingatlant, hogy az OMK udvarát bővítse. Így lehetőség
nyílik egy lezárható gyerekparadicsom létrehozására. 

Hogyan is gondolhattunk az ínséges időkben ilyenre?
Erről az udvarról már régóta álmodoztunk. Milyen jó lenne, ha az

óvodából kikerülve a gyerekek jó játékokkal, szép környezetben tudnák
az időt eltölteni. Az őszi papírgyűjtésből származó pénzt az OMK-ba járó
gyerekek erre a célra ajánlották fel. Nyitottunk egy betétkönyvet „Ját-
szótér" címmel. Kemény 59 000 forintunk már van. 

Honnan várjuk a többi pénzt?
–  A legutóbbi futóversenyen (március 28-án) kértük az iskola vala-

mennyi tanulóját, hogy vegyen részt a tavaszi papírgyűjtésen, aminek az
összegét ajánlják fel erre a célra.

– Kérjük az iskolába járó gyerekek szüleit, hogy erejükhöz mérten
járuljanak hozzá a játszótér építéséhez. 

– Szeretnénk kérni azoknak a dömsödieknek is a támogatását, akiknek
ebben a pillanatban még nem jár gyermeke az iskolába, de majd fog, ill.
van lehetősége felajánlani valamennyi összeget. 

– Pályázatot nyújtottunk be a „Sulipersely” alapítványhoz, és egy
újabb beadásra is van lehetőség.

Mit remélünk?Azt, hogy összefogással összegyűlik annyi pénz, hogy
legalább néhány fajátékot megvegyünk, és elkezdjünk egy továbbfej -
leszt hető játszóudvart.

Ehhez kérjük az Önök segítségét.
Milyen formában tudnak segíteni, ha van rá lehetőségük? 
Ha sok papírhulladék (újság, papírdoboz stb.) összegyűlt, odaadják a

gyerekeknek, vagy a plakátokon megjelölt időben az új iskolába vigyék. 
Ha pénzt tudnak felajánlani a játszótérre, azt az OMK-ban lévő is ko lá -

ban, a helyettesi irodában megtehetik.

És akik várják a segítséget:

Az OMK-ba járó gyerekek és a tanítóik

Tisztelt adózó!
Kérem, hogy adója 1%-át ajánlja a Gróf Széchenyi István Általános

Iskola Suli Persely Alapítványa részére. Adószám: 18679212-1-13

Megyei énekversenyen arattak
nagy sikert a dömsödi gyerekek

Március 16-án Kiskunlacházán megyei énekversenyt ren-
deztek.

A következő helyezések születtek:
1. évfolyam
Liptai Melitta – különdíj (felkészítője Varga Gézáné)
2. évfolyam
Vitáris Petra – 1. helyezés 
(felkészítője Patonai Istvánné és Csikós Lászlóné)
4. évfolyam
Kátai Dorottya – 1. helyezés 
(felkészítője Patonai István és Patonai Nóra)
Szabó Bettina – 2. helyezés (felkészítője Csikós Lászlóné)
5. évfolyam
Gyivi Ildikó – 3. helyezés (felkészítője Csikós Lászlóné)

Valamennyi versenyzőnek és a felkészítőknek gratulálunk.

Március 28.: futás a játszóudvarért

Fotó: Kővári Zoltán
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Egészségnap –Egészségnap –
ingyenes szûrõvizsgálatokingyenes szûrõvizsgálatok

felnõttek részérefelnõttek részére
DÖMSÖDÖN A SZÉCHENYI ÚTI ISKOLÁBAN

2009. ÁPRILIS 18-ÁN, SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG

Koleszterin-,
vércukorszint mérése 
Véradás 13-18 óráig

Computeres szemvizsgálat
Biorezonanciás állapotfelmérés (3000 Ft)

Íriszdiagnosztika – bejelentkezés alapján (2000 forint)
Szív- és stressz-szűrés – bejelentkezés alapján

(felnőtteknek 1000 forint, nyugdíjasoknak 500 forint)
Antioxidáns-, szabadgyökmérés – bejelentkezés alapján

(10200 forint, külön 7200 forint)

A nap folyamán – a szűrések és a véradás mellett – különböző
programokkal várjuk önöket az iskola épületében:

Előadások:
13 órától: Fogamzásgátlás
14-15 óra: Az antioxidánsok szerepe a táplálkozásban
16-17 óra: A drogok hatása az emberi szervezetre
Az alkoholproblémák megoldása

Életmódtanácsadás, egészségmegőrzést szolgáló termékek be -
mu tatása, árusítása:

• SUNRIDER – regeneráló, természetes gyógynövényeket tartalma -
zó készítmények 

• NIKKEN  termékei 
• Infra eszközök 
• Flavin termékek 
• Masszázskellékek, őssejtes maszk, méregtelenítés stb. 
• Vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterin-, húgysavszintmérők és

egyéb eszközök árusítása 

Szenteljenek időt egészségükre, testükre!

MINDENKIT VÁRUNK!
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola diákjai és pedagógusai

A stressz-szűrésre, az antioxidáns mérésre, az íriszdiagnosztikára
jelentkezni lehet Ácsné Jaksa Szilviánál. Tel.: 06-30-678-9404.

BIOREZONANCIÁS
ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Ha érdekli egészségi állapota, és szeretne gyógyszermentes gyó-
gyulásra lehetőséget kapni, jelentkezzen biorezonanciás állapot-
felmérésre!

A műszeres bemérés kimutatja a testünket felépítő sejtek mű kö dé -
sén keresztül általános egészségi állapotunkat, és kitér egy-egy terület
koncentrált feltérképezésére is. Már sejtszinten utal az esetleges
rendel lenességekre, így kimutatható a kezdeti stádium, illetve hajlam
is. Óriási szerepe van a megelőzésben! 

Mérhető a következő szervek állapota:

* Allergia * Nyirokrendszer                       
* Hormonrendszer Vegetatív idegek                      
* Penészgomba                                   
* Szociális stressz Immunrendszer
* Izületek Anyagcsere
* Vegyi terhelés Vese
* Méregtelenités Baktérium
* Csontrendszer Érrendszer
* Vitaminszint Tüdő
* Bélflóra Vírus
* Koleszterin *  Ásványi anyagok                                
* Prosztata / Petefészek Emésztőrendszer 

Személyre szabott tanácsadás már meglévő problémáinak gyógy -
szer mentes kezelésére, ill. a megelőzésre. Hozza magával gyógyszere-
it, táplálék-kiegészítőit! A műszer azt is kimutatja, hogy hasznosítja
ezeket az Ön szervezete. A mérés időtartama kb. 1/2 óra.

Az előre egyeztetett időpontra jelentkezők elsőbbséget élveznek.

Időpontegyeztetés: Ácsné Jaksa Szilviánál 06-30-678-9404                                              

A résztvevőknek ajándék kontrollmérés egy hónap múlva! 

Bányai Éva
E-mail: otthonimunka01@gmail.com

Mobil: 06-70-422-52-08
Skype: banyai52

A Ju és Zsu Tár su lat ja nu ár 31-én tar tot ta el ső
bál ját a 60-70-80-as évek je gyé ben. A mű sor ban
ko ra be li slá ge rek csen dül tek fel. (AB BA, Gian-
ni Morandi, Hungaria, Dolly Roll, Ed da, Boney
M, Zalatnai Sa rol ta, Kés már ki Ma ri ka stb…)

A kö zön ség lel ke sen együtt éne kel te az is -
mert szá mo kat, lát ha tó an jól érez ték ma gu kat.

A gye re kek rá han go lód tak apá ik-anyá ik fi a -
tal ko ri vi lá gá ra, kor hű ru há ban twis tel tek, rock
& rollt tán col tak-éne kel tek.

Né há nyan a ven dé gek kö zül szin tén retro öl -
tö zet ben jöt tek a bál ba, ami nek mi őszin tén
örül tünk, hi szen Ők „ké szül tek”. Ezért Tő lünk
sze rény dí ja zás ban ré sze sül tek.

A ze nét DJ Do nát (Gyö ke res Do nát) szol gál -
tat ta a ven dé gek ön fe ledt szó ra ko zá sát biz to sít -
va, egé szen haj na li fél ötig. 

Jó volt lát ni, hogy fi a ta lok, idő seb bek egy for -
mán ti zen éves gye rek ként twis tel tek, vo na toz -
tak, rokiztak, egy es té re vis  sza szök ve sa ját tiné -
dzserko ruk ba. 

Itt kö szö nöm meg ta nít vá nya im nak azt a
meg ha tó an ked ves meg le pe tést, ami vel ki fe jez -
ték sze re te tü ket és azt az ér zést, hogy jó kö zös -
ség a Mi énk. A te rem ben ki ve tí tőn meg je le nő
ké pek ben be mu tat ták tár su la tun kat, kö zös éle -
tünk fon to sabb ál lo má sa it, ér zé kel tet ve a cso -
port ban élő ös  sze tar to zást, sze re te tet. Jó öt let
volt, si ke rült meg lep ne tek. Kö szö nöm!!!!

Tisz te let tel sze ret ném meg kö szön ni a szü lők
mun ká ját, se gít sé gét, tá mo ga tá sát.

Na gyon kö -
szön  jük a szpon -
zo rok nak a tom -
bo la-fel aján lást:

Var sá nyi Ni ki
– Ba ta György
Wes tern Pub;
Ma  da rász Áru -
ház; Bélavári Ti -
bor; Tóth Eri ka (Kör mös Era); Bartal Ta más
(fod rász); Nagyné Mari ka; Gyiviné Szé kely Il -
di kó, Perger Éva (bú tor bolt); Kleneizer Ilo na;
Vi rá gos kert Dro gé ria; Ko vács Zol tán (pa pír -
bolt), Ka to na Vik tor; Múzsné Mo ha ros Ma ra
(fe hér ne műbolt); Mis kolczi Be á ta; Tő kés Mó -
ni ka; Jáz min Dro gé ria; Pe tő fi Sán dor OMK.

Csi kós Lászlóné

RETRO BÁL
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Az idő egy re szebb, és az em ber el kezd ál mo -
doz ni és meg ter vez ni a tö ké le tes nya ra lá sát. Ez -
út tal sze ret nék egy tip pet ad ni Önök nek, mely
ta lán még re ces  szió ide jén sem ter he li meg any  -
nyi ra a pénz tár cát, és még is fe lejt he tet len ké -
pek kel gaz da gít ja a „Nya ral a csa lád” c. fény -
kép al bu mot. Irány Gö rög or szág egyik gyöngy -
sze me, Sarti!

Az is te nek föld jén
Sarti a Sithonia-félsziget ke le ti part ján, hosz  -

szan el nyú ló üdü lő fa lu. Ez a kis ék szer do boz,
mely a ha gyo má nyos gö rög ven dég sze re tet tel
vár ja a nya ral ni vá gyó kat, ide á lis cél pont min -
den kor osz tály nak. Sarti szin te a leg is mer tebb
gö rög or szá gi cél pont a ma gya rok kö ré ben. Ezt
nem is bi zo nyít hat ja job ban más, mit az, hogy
egy kel le mes es ti sé tán Sartiban sok ma gyar
szót hal la ni. Több üz let ben, ta ver ná ban a he lyi -
ek szí ve sen fog lal koz tat nak ma gya ro kat, hogy
az oda lá to ga tó tu ris ták még ké nyel me seb ben
él vez hes sék a nya ra lást.

Má ra a több mint 1000 la ko sú Sarti nép sze rű
üdü lő hel  lyé ala kult, a he lyi gö rö gök a ven dég -
lá tás te rü le tén ke re sik ke nye rü ket. Az ét ter me -
ket, ta ver ná kat a gö rö gök ál ta lá ban csa lá di vál -
lal ko zás ként üze mel te tik, me lyek üde szín folt -
ja, hogy a 10-12 éves kis csa lád tag ok is be se gí -
te nek és fel szol gál nak szü le ik ét ter me i ben.
Mind ezt nagy lel ke se dés sel és büsz ke ség gel te -
szik. A ha lá szat pe dig má ig fon tos té nye ző je a
fa lu nak, hi szen a haj nal ban dol goz ni in du ló ha -
lá szok nél kül a tu ris ták nem kós tol hat nák meg a
he lyi hal spe ci a li tá so kat, vagy ép pen a „ten ge ri
her ken tyű ket”.

Gyö nyö rű hegy vo nu la ta i val, kris tály tisz ta
vi zé vel, fe hér ho mo kos ten ger part já val, kis öb -
le i vel az em ber úgy érez he ti, mint ha a Pa ra di -
csom ezen a he lyen épült vol na új já. A ki rán du -
lá so kat ked ve lők sem ma rad nak prog ra mok
nél kül, hi szen sza bad idős prog ra mok so ka sá ga
vár ja őket. Sarti a vízisportok sze rel me se i nek is
ki vá ló le he tő sé ge ket kí nál. 

Hos  szan el nyú ló szé les ten ger part ja vál to za -
tos. Ahogy dé li irány ba sé tá lunk a part men tén,
fo ko za to san vál to zik át ho mo kos, las san mé lyü -
lő part sza kas  szá. Nem mel lé ke sen Sarti már
évek óta büsz kél ked het a kék zász ló val. Ezt az
el is me rést csak azok a ten ger par ti üdü lő he lyek
kap hat ják, ahol a víz és a ten ger part egy aránt
tisz ta. 

A las san mé lyü lő ten ger a gye re kek és úsz ni
nem tu dók szá má ra is al kal mas sá te szi a stran -
do lást. 

Ha va la ki az ak tív pi he nést ré sze sí ti előny -
ben, itt az is ta lál prog ra mot. El lá to gat hat a
Meteorákhoz (az égig érő szik lák vi dé ké re),
Kavalába, Phillipibe, részt ve het ha jó tú rá kon,
ze nés gö rög es te ken, és bú vár fel sze re lés sel a
víz alat ti vi lág ban is meg vet he ti a bé ka tal pát.  

Ha va la ki nek nem len ne elég az egész na pos
süt ké re zés, für dés és ki rán du lás, an nak irány az
éj sza ka! Disz kók és bá rok töm ke le ge kö zül vá -
laszt hat nak azok, akik nem az ágyuk ban sze ret -
nék ki pi hen ni az egész na pos sem mit te vést.  

Gö rög ízek, lu kul lu szi la ko mák
A nép sze rű üdü lő he lyen az ét ter mek, kis ta -

ver nák egy mást érik, így job ban tes  szük, ha
nem az eszünk, ha nem az or runk te rel be egyik -
be-má sik ba.

Sartin szin te min den hol kap ha tó két étel: a
gyros és a souvlaki, de a hal éte lek kö zül is bő -
ven vá lo gat ha tunk, vagy a bát rab bak meg kós -
tol hat ják a „ten ger gyü möl cse it” is, pl. a po li pot
vagy a kalamárit (tin ta hal). Va ló szí nű leg min -
den ki is me ri a gö rö gök leg is mer tebb éte lét, a
gyrost. Ha itt hon evett is már ilyet, na azt gyor -
san fe lejt se el. A fe je met te szem rá, hogy a kel -
le mes nyá ri szel lő ben, egy ét te rem te ra szán, gö -
rög hoz zá va lók kal, ami ket szak ér tő sé fek gyúr -
nak egy be, egé szen más íze lesz. A ná lunk is -
mert mó don meg sü tött csir ke- vagy ser tés hús
nem tár sul min den fé le csa la má dé val! Sartiban
a gyrost tá lon sült krumplival, vagy szend vics
for má já ban; pitában szol gál ják fel. A pita sem
iga zán olyan, mint ná lunk, in kább a lán gos ra
ha son lít. A má sik ked velt éte lük a souvlaki (rab -
ló hús). A souvlakit pe dig tá lon szer ví roz zák. 

Az éte lek elé ál ta lá ban tzatzikit ka punk. So -
kan úgy hi szik, hogy ezt a fő étel mel lé tá lal ják,
de ez rit kán van így, ugyan is a tzatziki egy faj ta
elő é tel. Egy, csak a gö rö gök nél kap ha tó jog -
hurt ból ké szül, sok fok hagy má val, re szelt ubor -
ká val ke ver ve, oreganóval meg szór va. Van még
pár gö rög kü lön le ges ség, amit vé tek len ne ki -
hagy ni. Ilyen pél dá ul a muszaka (ra kott pad li -
zsán), aubergine sa lá ta (pad li zsánsa lá ta), sa ga -
naki (fű sze res rán tott sajt) és a sült bá rány. 

A ma gya ro ké val el len tét ben, a gö rö gök táp -
lál ko zá sa egy ál ta lán nem mond ha tó egész ség te -
len nek, an nak el le né re, hogy ők is húst esz nek
hús sal. A ti tok az, hogy a so vány hú sok mel lé
sok zöld sé get maj szol nak. Az édes sé gek kö zül a
leg is mer tebb a baklava. Igaz, ez nem gö rög, ha -
nem in kább tö rök édes ség, de ér de mes meg kós -
tol ni. So kan nem sze re tik (ha nem mu száj, én
sem ké rek be lő le re pe tát), mert ez a mé zes sü te -
mény na gyon édes, ahogy ez a gö rög des  szer tek -
ről ál ta lá no san el mond ha tó. Ta lán egy ki vé tel
van, ez pe dig a gö rög jog hurt di ó val és méz zel,
ami egy hi he tet le nül fi nom ízkombináció. 

Az ét ke zé sek vé gén a leg több ta ver ná ban, ét -
te rem ben gö rög din  nyét szol gál nak fel a ven dé -
gek nek.

Fon tos nak tar tom meg em lí te ni, hogy a gö rög
ét ter mek ben na gyon fi gyel nek az éte lek mi nő -
sé gé re, így ga ran tál tan fris sen sült lesz a hús és
ro po gós, vi ta mi nok ban gaz dag a zöld ség, amit
elénk rak nak.  

In ni több nyi re ás vány vi zet isz nak, il let ve
je ges ká vét (frappé). Hi ba len ne azt hin ni,
hogy an ti al ko ho lis ták, mert sza bad ide jük ben,
oly kor ná luk is elő ke rül nek az „or vos sá gok”.
Jel leg ze tes gö rög ital pél dá ul a raki (sző lő pá -
lin ka), ouzo (ánizspá lin ka), retsina (szá raz, fa -
nyar fe hér bor). Min ket pe dig (az imént le ír ta -
kon kí vül) fi no mabb nál fi no mabb kok té lok -
kal vár nak a sé tá ló ut cák ká vé zó i ban, ahol
min dig akad egy kis mo gyo ró, chips is a fris -
sí tők mel lé.

Fel tét le nül ér de mes egy ta ver nát az es ti órák -
ban meg lá to gat ni, itt át érez het jük egy iga zi gö -
rög va cso ra han gu la tát, ahol a fi nom éte lek mel -
lett a ze ne, a tánc, a vi dám ság a fő sze rep lő.
Gon do lom, en  nyi étel fel so ro lá sa után min den -
ki meg éhe zett, ezért en ge dé lye zek egy rö vid
szü ne tet a cikk ol va sá sa köz ben. 

Mi kor ér de mes el utaz ni?
Mint azt az aláb bi táb lá zat is jól szem lél te ti,

már má jus ban kel le mes az idő, így akik nem
sze re tik a rek ke nő hő sé get, azok nak ér de mes
ek kor in dul ni uk. Az iga zi strand idő azon ban jú -
ni us tól kez dő dik és egé szen ok tó be rig tart. A
ten ger víz las sab ban hű lik, mint aho gyan me leg -
szik, ezért ne ri as  szon el sen kit az ok tó be ri in du -
lás. Amint az lát ha tó is, a ten ger víz nek még ek -
kor is igen ma gas a hő mér sék le te.

A le ve gő át lag- A víz át lag-
hő mér sék le te hő mér sék le te

Má jus 24 20
Jú ni us 27 21
Jú li us 30 23
Au gusz tus 30 25
Szep tem ber 27 24
Ok tó ber 23 24

Dömsöd – Sarti, át szál lás nél kül 
Ös  sze fog lal va, Sarti ide á lis vá lasz tás le het az

ak tív és a pas  szív pi he nést ked ve lők nek egy -
aránt. Míg a la zul ni vá gyók egész nap stran dol -
hat nak, kagy ló kat gyűjt het nek a ten ger par ton, a
moz gal ma sabb nya ra lást ked ve lők nem csak
Sartit fe dez he tik fel, ha nem Thessalonikit, az
Athos fél szi get cso dá la tos ko los to ra it. Most pe -
dig jöj jön a cikk ap ro pó ja: ez a gyö nyö rű nya ra -
ló hely, a ha tal mas gö rög ven dég sze re tet a döm-
södieket is vár ja. Egye dül ál ló an, Dömsödről is
in dul nak au tó busz ok a gö rög nyár ba, így köz -
vet le nül el ér he tik Sartit, ezt a cso dás he lyet.  

Tá jé ko za tó anya got a Ma da rász Áru ház ban
is ta lál nak a Sarti nya ra lás ról, ér de mes be néz ni
oda.

Mikus Ró bert

SARTI A DÖMSÖDIEKET IS VÁRJA!SARTI A DÖMSÖDIEKET IS VÁRJA!
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A Kos suth- és Já szai-dí jas szí nész nő szá má ra
a ta va lyi hús vét nem si ke rült ép pen sze ren csés -
re: pont nagy szom ba ton el esett, és több hó na -
pos pi he nő re kény sze rült. Még a szink ro ni zá -
lást is ott hon csi nál ta, hi szen több so ro zat ban
ad ta hang ját egy-egy fő sze rep lő nek. S mi vel a
so ro zat mi at ta nem áll ha tott le, a stú dió „ház hoz
ment”.

Má ra már min den hely re állt, a mű vész nő túl
a nyolc va non is ener gi kus for má ban van, s ez
ta lán más fél éves kisuno ká já nak, Zoénak is kö -
szön he tő, hi szen min den hét vé gé jét nagy ma -
má já val töl ti.

– Ön a fi a tal lány éve it Sze ge den töl töt te a
40-es évek ben, ak kor a hús vét nak, fő leg vi dé -
ken, ta lán még na gyobb ha gyo má nya volt,
mint mos ta ná ban.

– Min dig ven dé ge ket vár tunk! Jöt tek a lo -
csol ko dók hús vét hét fő jén, az ná lunk ter mé sze -
tes volt. Ak kor tánc is ko lá ba jár tam, Ili né ni is -
ko lá já ba, aho vá 3-20 éves ko rig jár hat tak a fi úk
és a lá nyok, ba let tet ta nul tam ott már 3 éve sen!

Ak kor kezd tem mon do gat ni, hogy én pri ma -
don na aka rok lenni… mert hát ab ban a kor ban
kezd egy kis lány szét néz ni a vi lág ban, még na -
gyon pi ci, de már van nak el kép ze lé sei. A tánc is -
ko lá ban az anyu kák ott ül tek kör ben a fal mel -
let ti szé ke ken, s ak kor a fi úk oda jöt tek, tisz tes -
ség tu dó an fel kér tek ben nün ket és men tünk tán -
col ni. Na most akik kel ott meg is mer ked tünk, és
job ban meg is mer tük egy mást, ba rát koz tunk,
azok ter mé sze tes, hogy el jöt tek hús vét hét főn.
Ver si két mond tak, meg lo csol tak, 25-fé le il lat
ke let ke zett a ha junk ban. Per sze volt akit szí ve -
seb ben fo ga dott az em ber, egy ki csit job ban
örült…, volt aki nek egy ál ta lán nem örül tem, de
ne ki il lett el jön nie – ne kem meg il lett őt  ked ve -
sen fo gad nom.

To jást főz tünk, to jást ad tunk a lo cso lók nak,
szí nes lé ben főz tük, de in kább anyu ka csi nál ta,
min den fé le szí nű re, pi ros, kék, zöld to já sok vol -
tak. Még fel nőtt ko rom ból is tet tem el né há nyat
em lék be.

Ter mé sze te sen a csa lád hoz kö zel ál lók kap tak
son kát is, sü te ményt is, meg min dent, de aki
csak úgy fel jött és meg lo csolt, az csak egy to jást
ka pott. Az tán volt egy idő, ami kor vad ide gen
gye re kek be csön get tek és a kis ke zü ket tar tot ták
– kis ap ró ért. De ha na gyon ap rót ad tunk, ak kor
bi zony meg sér tőd tek. Ilye nek vol tak a ré gi hús -
vé tok.

De ezek a szo ká sok mint ha ma megint elő -
jön né nek. De volt ami kor „ci ki volt” lo csol -
kod ni, em lék szem, ami kor Zo li fi am (Gangs-
ta Zolee) ki csi volt, mi kor mond tam hogy
menj apu val, ki csi ko rá ban ment, az tán ké -
sőbb már a vi lág min den kin csé ért sem akart
el men ni.

– Az idei hús vét al kal má val ta lán már az
idő já rás is ke gyes lesz hoz zánk s a ta vasz is
megérkezik…

– Én na gyon vá rom már, imá dom a ta vaszt,
az min dig szé pet je lent, a meg úju lást, a fel fris -
sü lést és az min dig olyan jó ér zés, ami kor az
egész ter mé szet meg vál to zik. A tél is gyö nyö rű
tud len ni bent a me leg szo bá ból néz ve.

– Van olyan ta vasz, ami em lé ke ze tes volt az
Ön szá má ra?

– A dí ja kat min dig ta vas  szal, már ci us 15-én
ad ják, és az én éle tem ben két ilyen gyö nyö rű al -
ka lom volt.

– Nagy ma ma ként pe dig ez már a má so dik
szép ta va sza.

– Köz hely ezt mon da ni, de sok kal jobb nagy -
ma má nak len ni, mint szü lő nek, fe le ak ko ra a fe -
le lős ség és száz szor ak ko ra az öröm, mert ő
még is csak a gye re kem gye re ke, ket tős ka pocs
ez. Az uno ká ban egy ki csit a gyer me két is lát ja
az em ber, ilyen kor na gyon sok min den eszem be
jut, ami kor a fi am volt ilyen pi ci. Azért is sze ret -
tem a gye rek szín ház ban ját sza ni, mert ők a leg -
jobb kö zön ség.

– Ha már a gye re kek szó ba ke rül tek, fér jé -
nek má so dik há zas sá gá ból szü le tett lá nya úgy
tu dom, szin tén mű vé szi pá lyá ra ké szül.

– Na gyon jó a kap cso la tom Zana Zi tá val, aki
már 14 éves, és nem so ká ra ta lán ő is be ke rül a
szink ron stú di ó ba, na gyon szé pen be szél, szép a
ki ej té se. Ta lán ő foly tat ja az én pá lyá mat.

– Ha mos ta ná ban va la ki sze ret ne fel jön ni
hús vét kor, azt meg te he ti?

– Elő for dul hogy Zo li a ba rá ta i val fel jön és
ak kor meg lo csol nak, volt már er re pél da, de
most már nem an  nyi ra. És cso kito jás van fes tett
he lyett.

Ná lunk nem csak ün ne pek kor jön ös  sze a csa -
lád, min den va sár nap együtt ebé de lünk. Zana
Jó zsef, a volt fér jem lá nyá val, Zi tá val és  Zo li fi -
am a fe le sé gé vel, Mó ni ká val és a kis Zoéval.
Hús vét kor még ter mé sze te sebb hogy jön nek, és
kör be ül jük az asz tal, ahol szép nagy tá lon so ra -
ko zik a főtt son ka, kol bász, főtt to jás, kis sü te -
mény. Jót eszünk és ren ge te get be szél ge tünk.
Az egész csa lád együtt van és én olyan kor olyan
bol dog va gyok, mint egy tyúk anyó aki ös  sze -
fog ja a csa lá dot, mert én val lom hogy minden -
nek az alap ja a csa lád. Er re kell időt sza kí ta ni,
ez a leg fon to sabb do log, a csa lád az alap, ab ból
in dul ki min den.

Kancsár Pé ter
Fo tó: Rácz Tün de 

KKaassssaaii  IIlloonnaa::  AA  ccssaalláádd  aazz  aallaappjjaa  mmiinnddeennnneekkKKaassssaaii  IIlloonnaa::  AA  ccssaalláádd  aazz  aallaappjjaa  mmiinnddeennnneekk

Kedves olvasók!
Mire ezek a sorok és az alábbi interjú megjelennek, remélhetőleg tavaszi szép időben készül-

hetünk az idei húsvétra. Ezúttal Gangsta Zolee édesanyja adott interjút, miről is beszélgethettem
volna vele, mint a régi húsvétokról, családi szokásokról  és legfőbb öröméről, a másfél éves Zoé
unokájáról.

Kívánok minden kedves dömsödi lakosnak szép tavaszi napokat és kellemes húsvétot!
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
DENKE GÁBORNÉ LACZA JULIANNA
temetésén részt vettek, sírjára a megem-

lékezés virágait helyezték el, fájdalmun k ban
velünk együtt éreztek.             Gyászoló család

A hús vét ról gon dol kod va, ér de mes ma gunk
elé idéz ni az egész ese mény sort. Ál ta lá ban vé ve
egyéb ként ez len ne min den ün nep fel ada ta is.

Mi e lőtt rá tér nénk a hús vét gon do la tá ra, ta lán
ér de mes len ne szen tel ni egy kis fi gyel met az
ün nep gon do la tá nak is. Mai vi lá gun kat fi gyel -
ve, azt a fel fe de zést tet tem, hogy a ma em be re
nem tud ün ne pel ni. A ma em be re ma xi mum
bu liz ni tud, azt is csak a gyors el ká bu lás elő idé -
zé sé nek elég si lány mód ján, és ezt tart ja ün nep -
lés nek. Az ün nep azon ban más do log. Ha ün -
nep lett egy kö zös ség éle té ben fo ga na to sít va,
ez min dig azért tör tént, mert előt te va la mi na -
gyon fon to sat élt át, ami nek em lé két sze ret te
vol na meg őriz ni, mert pl. ak ko ra ha tás sal volt
az ese mény az éle té re, je le né re és jö vő jé re egy -
aránt. Egy bib li ai pél dá val meg vi lá gít va: Esz ter
tör té ne té ben ak kor és azért ren del ték el a purim
ün ne pet, mert majd nem ki let tek irt va a zsi dók
a per zsa bi ro da lom ban, de meg me ne kül tek. Va -
gyis az ün nep nek nem cél ja az, hogy jó kat
együnk, igyunk, egy ál ta lán, hogy úgy mond jól
érez zük ma gun kat, eset leg mel lé kes je len sé ge
le het. Nem cél ja, hogy azon ne dol goz zunk,
csak esz kö ze. A cél az, hogy a lét re ho zá sá nak
oká ra em lé kez ve is mét át él jük a múlt azon tör -
té né sé nek má ig ki ha tó je len tő sé gét, ne fe lejt -
sük el fon tos sá gát; és így több száz vagy ezer
év múl va is ké pes le gyen jó irány ban tar ta ni
élet me ne tün ket. Ér de mes így gon dol ni a hús -
vét ra is.

Ma ga a hús vét ün nep a ke resz tyé nek szá má -
ra Jé zus nak, mint Krisz tus nak, va gyis a meg -
vál tói kül de tés re fel kent sze mély nek a ke reszt -
ha lá la kö rü li ese mé nyek re sze ret ne em lé kez tet -
ni ben nün ket. 

Eb ben fon tos az ese mény sor:
1. El fog ják, és egy kon cep ci ós per so rán el -

íté lik, mi köz ben mind a zsi dók mind a ró mai
ha tó ság sze ret né úgy ren dez ni a dol go kat, hogy
le he tő leg a fe le lős ség a ki vég zés igaz ság ta lan -
sá gá ért a má si kat ter hel je

2. A köz tör vé nyes bű nö zők mód ján vég zik
ki: ke reszt re fe szít ve

3. A meg fe szí tés so rán Is ten vis  sza iga zo ló je -
len sé gek kel (sö tét ség gel, föld ren gés sel, ha lot -
tak je le né se i vel) fe jez te ki vé le mé nyét az íté let -
ről

4. El te met ték, és bár sen ki sem hitt ab ban,
hogy in nen még le het foly ta tá sa az ál ta la kép vi -
selt ügy nek, még is más ként lett, mert Is ten fel tá -
masz tot ta…

Ha son ló képp fon tos a je len tő sé gé nek meg ér -
té se is: a fel tá ma dás sal nem csak azt iga zol ta,
hogy az Ő ügye nem el tö röl he tő, de azt is, hogy
a ha lál nem vég le ges sor sa kell hogy le gyen az
élet nek és az em ber nek.

Pon to san tu dom, hogy ezt a leg ne he zebb el -
hin ni, már a kez de tek óta. Ami kor Pál Athén ban,
az aeropagoszon ta nít, a gö rög ma gas mű velt sé -
gű gon dol ko dók mind ad dig egyetér tő ma ga tar -
tást mu tat nak, amíg a ha lot tak fel tá ma dá sát meg
nem em lí ti. Ma is na gyon so kan áll nak úgy a
kér dés hez: a ke resz tyén ség er köl csi ta ní tá sa még
csak -csak (bár ide jét múl ta, de tán szép), de a ha -
lot tak fel tá ma dá sa, vég íté let, utá na va la mi más
tí pu sú és örök ké tar tó élet; no ez már kép te len -
ség. Sok ke resz tyén mond ja ki: én Is ten lé tét, te -
rem tő te vé keny sé gét el hi szem, va la hogy csak
meg kel lett je len nie az élet nek, a ma gá tól ke let -
ke zést, ki fej lő dést el hin ni leg alább an  nyi ra ne -
héz, mint a te rem tést, de a fel tá ma dás…

Pe dig a hús vét ban nem ke ve seb bet ün nep lünk,
mint hogy Is ten egy egye te mes vált ság mű vel le -
he tő vé tet te, hogy a to tá lis pusz tu lás fe lé szá gul -
dó em be ri tör té ne lem ből egy má sik pá lyá ra lép -
jen át az, aki kész oda for dul ni hoz zá. Ez a má sik
pá lya pe dig az élet nem rom ló, vé gül tel je sen
meg sem mi sü lő út ja, ha nem an nak po zi tív irá nyú
meg va ló su lása és ki tel je se dé se. Ezt ne ve zi a Bib -
lia üd vös ség nek és örök élet nek. A lel ke mé lyen
ilyen lé te zés re vá gyik min den em ber. A hús vét
ar ra akar em lé kez tet ni, hogy ez Jé zus Krisz tus
gol go tai tet té vel, mint le he tő ség meg nyílt szá -
munk ra, és fel tá ma dá sá val pe dig le het sé ges sé
vált és bi zo nyí tást nyert. A hi ten, a Krisz tus ba ve -
tett bi zal mon és az Ő ta ní tá sá hoz pas  szí tott élet -
ve ze té sen mú lik, hogy va ló ság gá vá lik-e.

Ked ves ba rá ta im! En ged tes sék meg ne kem a
ja vas lat: ta nul junk meg jól ün ne pel ni! Kap jon
ke ve sebb hang súlyt a kö rí tés, hogy lát has suk a
na gyon fon tos üze net tel bí ró lé nye get! Így le het
esé lye an nak, hogy utá na lé lek ben meg erő söd -
ve, új re ményt és táv la to kat (örök ké va ló táv la to -
kat) kap va in dul ha tunk ne ki a hét köz nap ok nak.

Kotmájer Mihály baptista lelkipásztor

SZJA 1%
Kedves testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelem -
adó fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egy-
házaink 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!

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK
Baptista gyülekezet

április 10. péntek este 6 óra Nagypénteki Istentisztelet
április 12. húsvétvasárnap de. 10 óra és du. 5 óra: Ünnepi Istentisztelet
április 13. húsvéthétfő de. 10 óra: Ünnepi Istentisztelet

Dabi Református Egyházközség
április 8., 9., 10., 11. Bűnbánati Istentiszteletek du. 1830-tól kezdődően
április 10. péntek de. 900 Nagypénteki Istentisztelet
április 12. húsvétvasárnap de. 900 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással
április 13. húsvéthétfő de. 900 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással

Római Katolikus Gyülekezet
április 9. csütörtök, 10. péntek, 11. szombat: du. 17 órakor Nagyheti Szertartások
április 12. húsvétvasárnap de. 900 Ünnepi Szentmise
április 13. húsvéthétfő de. 900 Ünnepi Szentmise

Dömsödi Református Gyülekezet
április 10. péntek 1000 Nagypénteki Istentisztelet
április 12. húsvétvasárnap 1000 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással
április 13. húsvéthétfő 1000 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsoraosztással

Keresztyén élet
HHúúss vvéé tt ii  cc ii kkkkHHúúss vvéé tt ii  cc iikk kk

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik a szerető férjet, édesapát, nagypapát
MARKÓ ISTVÁNT

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszo -
rút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Fájó szívvel búcsúzom a gyermekkori ját-
szópajtás, osztálytárs és a mindig segítőkész
igaz barát,

SÍPOS ANTALTÓL.
A munka szeretete, embertársaihoz való vi -

szo nya, legyen mindannyiónk előtt példa!
Muzsai Katalin
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A lab da rú gás Dömsödön ön el lá tó anya gi szem pont ból. Né hány sport -
sze re tő tá mo ga tó tart ja fenn ezt a vi lá gon tö me ge ket von zó spor tot köz sé -
günk ben. Az őszi idény ben nagy sze rű en sze re pelt a fel nőtt csa pat. Az
után pót lás ne ve lés is jó ke zek be ke rült Gá bor Ta más sze mé lyé ben. Több
kor osz tály fo ci zik a szak osz tály ban. Meg kö ze lí tő en 100 fi a tal spor to lá sát
te szi le he tő vé ez a szak osz tály. 

Feb ru ár 24-én  a tár sa dal mi mun ká ban gyö nyö rű en fel újí tott öl tö ző- és
klubhely iség ben tar tot ta meg be szé lé sét a tá mo ga tói kör és a ve ze tő ség.
Szám ve tést ké szí tet tek a csa pat előtt ál ló fel ada tok ról és a fej lő dés le he tő -
sé ge i ről. Ko vács Fe renc el nök be szá molt ar ról, hogy egy re több szü lő,
nagy szü lő igyek szik se gí te ni az után pót lás csa pa tok kö rül, azon ban a sza-

k osz tály fenn tar tá sá hoz szé le sebb bá zis ra len ne szük ség. Már az is nagy
elő re lé pés len ne, ha leg alább 200 szur ko ló vál ta na be lé pőt a ha zai mér kő -
zé sek re, és sport sze rű en biz tat ná a csa pa tot a jobb sze rep lés re. 

A már ci us kö ze pén kez dő dő baj nok ság ra, a tá mo ga tók jó vol tá ból, ren -
del ke zés re áll min den ami szük sé ges. Azon ban a táv la tok ban to váb bi tá -
mo ga tók ra len ne szük ség a biz tos jö vő épí té sé hez.

A csa pat alap ve tő en az őszi játékoskerettel ren del ke zik. Tá vo zott Du -
nai és Bak, ér ke zett Sza bó L. Kunszentmiklósról, és még két fi a tal já té kos
iga zolt Dömsödre.

(A fo tó t Csap lár Já nos ké szí tet te.)
VA

HÍREK A FUTBALLCSAPAT HÁZA TÁJÁRÓL

Megkezdõdött a tavaszi labdakergetés
Nagyszerű győzelem az első mérkőzésen
Dömsöd : Dunavarsány 3:1
Váratlan nagyarányú vereség a másodikon
Pomáz : Dömsöd 4:1
Vátjuk a folytatást. Látogassunk ki a hazai mérkőzésekre, és buzdítsuk

a csapatot minél többen.
2009. 04. 05. vasárnap 15:30 Dömsödi SE – Pilisszentiváni SE
2009. 04. 26. vasárnap 16:00 Taksony SE – Dömsödi SE
2009. 05. 03. vasárnap 16:30 Dömsödi SE – Piliscsaba SE
2009. 05. 10. vasárnap 16:30 Bugyi SE – Dömsödi SE
2009. 05. 24. vasárnap 16:30 Pilisvörösvár LSE – Dömsödi SE
2009. 05. 31. vasárnap 17:00 Dömsödi SE – Szigetszentmárton FC
2009. 06. 07. vasárnap 17:00 Ráckeve VAFC – Dömsödi SE

V.A.

Ékszerész új helyre
költözött!

Új  cím: 2344 Dömsöd, Kossuth L. u. 88/A
(Surda büfé, a buszmegállóban)

Sok szeretettel várom régi és új megrendelőimet.

Névtáblakészítést is vállalunk.

Paksy Katalin ékszerész.

Információ:

Tel.: 06-30/9-667-396

Tisztelt Lakosság!
A Surda Büfé átalakult.

Várjuk minden kedves vásárlónkat
megújult 300-400 Ft-os

termékeinkkel,

kulcsmásolással,kulcsmásolással,
igazolványkép-készítéssel,igazolványkép-készítéssel,

mûanyag nyílászárókmûanyag nyílászárók
forgalmazásával,forgalmazásával,

valamint a Photo Hall termékeivel. 

Nyitva tartás:
H: 8-13

K-P: 8-16
Szo: 8-12

Ékszerjavítás, -készítés,
-árusítás, vésés, kőfoglalás,

fotó- és üveggravír,
saját elképzelés szerint
egyedi ékszerkészítés.

A szponzorok
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Az alábbi képeket Tóth Ignác-
nétól kaptuk. Egy pusztai láto-
gatás alkalmával készültek a
képek, Hajós pusztán. A képeken
egy igazi hamisítatlan cifra szűrt
láthatnak. 

A képeket köszönjük!
Összeáll.: Szabó Andrea

Találtam egy képet...
Ezt a fel vé telt Bá lint Lász ló ked ves ol va sónk (Bálint Lázár, volt posta -

mes ter fia) jut tat ta el szer kesz tő sé günk be. A fo tó Balassa József es kü vő jén
ké szült a Kó nya fény ké pész nél 1958. március 29-én. A menyasszony Ko -
csis Mária volt. Most ünnepelték 51. házassági évfordulójukat. Sze re tet tel
gratulálunk nekik.

A ké pen bal ról az ál ló fi a tal em be rek: Bődi Lász ló, Láng György, Bá lint
Lász ló, Ko vács La jos, Is pán Gá bor. Ülnek: Balassa Jó zsef, Kris tóf Jó zsef.

Kö szön jük, vár juk to vább ra is ér de kes nek vélt fel vé te le i ket.
–V.I.–

HÚSVÉTI PARTY
A Mátrix Könyvesboltban

Jöjjön el  ÁPRILIS 11-ÉN
10 ÓRÁRA A MÁTRIX
KÖNYVESBOLTBA

Kirakodóvásárral,
gyerekprogramokkal

várjuk Önt és családját!

8. osztályos diákok figyelem!
Tanuljatok jövedelmező és keresett szakmákat szeptembertől

nappali képzésben a SZISZI-ben!

KŐMŰVES                     Hiányszakma!
(feltétel 8. osztály)            Ösztöndíj!
FODRÁSZ
PINCÉR Hiányszakma!

Jelentkezés a létszám beteltéig!

Kollégiumi elhelyezés szükség esetén.

Szent Imre Szakképző Iskola
76/352-427 vagy a 
70/424-2307 az iskolatitkárnál
OM: 200545

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM
BBaazzssoonnyyii  AArraannyy és VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr

ál lan dó ki ál lí tá sa

NYIT VA TAR TÁS:
kedd, pén tek, szom bat: 1000 – 1600 órá ig

BE LÉ PŐ JE GYEK:
fel nőtt: 200 Ft; nyug dí jas, di ák: 100 Ft
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Dr. Hor váth Do mon kos
1906-1976

Kö vet ke ző két szá munk ban dr. Hor váth Do -
mon kos gaz dál ko dó ra em lé ke zünk vis  sza, aki
tős gyö ke res dömsödi csa lád sar ja, akit na gyon
so kan is mer tek és tisz te lt ek a múlt szá zad el ső
fe lé ben. A me ző gaz da sá gi tu do má nyok dok to ra
volt. Eb ben a szám ban né hány fény ké pet és
anek do tát köz lünk ró la.

A fény ké pe ket Fa ra gó Bálintné Jut ka né ni től
kap tuk, a tör té ne te ket id. Jaksa Ist ván me sél te.

A dömsödiek ál tal jól is mert „Domi-tanya”
az ő bir to ka volt. Az övé volt a Hor váth-kert, a
Némedi úti sző lők. Ko moly gaz dál ko dó te vé -
keny sé get foly ta tott ő és a csa lád ja is.

Jaksa Pis ta bá csi így em lé ke zik rá:
„Csép lő gép pel jár tunk hoz zá min den nyá ron

ga bo nát csé pel ni egy hé ten át haj nal tól ké ső es -
tig. Im re Já nos csép lő gép-tu laj do nos volt, aki
bér be járt csé pel ni gaz dák hoz. Egy al ka lom mal
én és az öcsém dol goz tunk a csép lő gép pel. Vé -
kony, me zít lá bas gye re kek vol tunk. Im re Ja ni
bá csi jött el len őriz ni a mun kát, s amint meg lá -
tott, meg kér dez te:

– Ki ez a két peszmeg gye rek?
Domi bá csi azt mond ta ne ki:
– Na majd meg lá tod, hogy tud nak ezek dol -

goz ni!
És úgy is lett. Cin gár gye rek lé tünk re bár kit

ki dol goz tunk. El jött az ebéd idő, Domi bá csi
szólt min den ki nek, hogy men je nek be a kony -
há ba ebé del ni. Ami kor odébb ment, mi nem
mer tünk be men ni ebéd re, s ezt meg mond tuk a
mun ka ve ze tő nek:

– Én nem mék be ebédölni! – mond tam.
– Né ögyön mög ám a fe ne bennőtöket, né bu -

tás kod ja tok, mönjetök be ebédölni, mert mög -
haragszik rá tok!

Az as  szo nyok köz ben min den ki nek hoz ták
az ebé det. Hát mi is be men tünk. Bent a kony há -
ban meg volt rak va az asz tal fi nom éte lek kel.
Mi úgy meg vol tunk il le tőd ve, hogy bi zony
nem mer tünk ven ni sem mi ből sem. Úgy biz tat -
tak min ket. Ott ül tünk a ko szos ru hánk kal az
ide gen kör nye zet ben, jó for mán ép pen hogy
csak mer tünk en ni va la mics két.”

A ké pen Hor váth Do mon kos lát ha tó ku tyá i -
val, és Bo ris né ni vel, a ház ve ze tő nő vel, aki
Ozoráról szár ma zott.

/folytatjuk/
Ös  sze áll.: Sza bó And rea

H I S  TÓ  R I  ÁNK  BÓL
„…mind az ami el múlt, hal ha tat lan” /Pilinszky János/

Dr. Horváth Do mon kos

Domi bá csi lo vas sze kér rel, 1965 ta va szán

Bo ris né ni vel, a ház ve ze tő nő vel

Az anya ne ve: Po gány. A fel vé tel a kis ku -
tyák 5 he tes ko rá ban ké szült

Szü lői ház

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség cí me:2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: április 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: május eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Az írásokat az OMK-ban elhelyezett, Dömsödi

Hírnök feliratttal ellátott dobozban elhelyezhetik.
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze Ist ván,
Csi kós Lászlóné, D. Nagy Ju dit, dr. Do mon kos

Já nos, Dulcz Dénes, Gáspár László, Habaczeller -
né Ju hász Judit, Jávorka Józsefné, Kancsár Pé ter,
Kővári Zoltán,  Mészáros Pálné, Or bánné Kiss

Ju dit, Orosz La josné, Richter Gyuláné, dr. Rókus-
falvy Sylvia, dr. Si ket Pé ter, Sza bó And rea, Sza bó
Pé ter, Szabó Sán dor, Tóth Ist ván, Var sá nyi An tal,

Vass Ilo na Györgyi, dr. Vörös Andrea
Ké szült 1000 pél dány ban. 

Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

Gá bor Áron u. 2/a
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Ta va szi mun kák a föl de ken
és a kis ker tek ben

Az el múlt hó nap – már ci us – saj nos nem hoz ta meg az iga zi
ta va szi idő já rást, hű vös, sze les, esős idő volt, és így a ta va szi
mun ká kat kés ve tud tuk meg kez de ni úgy a szán tó föl de ken, mint
a kis ker tek ben.

Most, áp ri lis ban az el ma radt fel ada to kat el kell vé gez nünk.
Ha a ha tár ban já runk meg ál la pít hat juk, hogy az őszi ve té sek, a

rep ce, a ka lá szos ga bo nák meg fe le lő en te lel tek, de ha még ed dig
nem vé gez tük el a fej trá gyá zást, azt most már mi e lőbb vé gez zük.
A ta va szi ka lá szos ga bo nák, az ár pa és zab ve té sét most már mi e -
lőbb ves sük el, mert már így is ko moly ké sés ben va gyunk, és ha
szá raz lesz a má jus, bi zony gyen ge le het a ter més ho zam.

A ta va szi ve té sű nö vé nyek je len tős ré szét te szi ki a nap ra for gó
és a ku ko ri ca, e két fon tos nö vény az ös  szes szán tó te rü let nek
mint egy fe lét fog lal ja el.

Eb ben a hó nap ban, te hát áp ri lis ban el kell vet nünk előbb a
nap ra for gót, majd a ku ko ri cát. A ku ko ri ca ve té se át hú zód hat má -
jus ra, de ké sőbb rö vi debb te nyé szi de jű ku ko ri ca faj tá kat és a si ló -
ta kar mány nak szánt táb lá kat ves sük el. A ku ko ri ca ve té sét ak kor
ér de mes meg kez de ni, ha már a ta laj hő mér sék le te el ér te a tíz fo -
kot. Ez át la gos idő já rá si vi szo nyok ese tén áp ri lis kö ze pé re te he -
tő. A túl ko rán, hi deg föld be el ve tett ku ko ri ca nem jól kel, hi á -
nyos lesz és az ál lo mányt ne tán új ra kell vet ni, és tud juk, hogy a
hib rid ku ko ri ca ve tő mag elég drá ga, ami még to vább nö ve li az
amúgy is sok költ ség gel já ró ku ko ri ca ön költ ség ét.

Áp ri lis ban és má jus ban fon tos és idő sze rű fel adat a ga bo nák
vegy sze res gyom ir tá sa és per sze a ta vas  szal ve tett nap ra for gó
és ku ko ri ca gyom ir tá sa. A vegy sze res gyom ir tást csak hoz zá ér -
tő szak em ber irá nyí tá sa mel lett vé gez tes sük, mert egy részt
nem ol csó do log, más részt a ha tás fo ka is csak így biz to sí tott, ha
szak sze rű en vég zik, no per sze itt is az idő já rás is kell hogy ked -
vez zen.

A ve te mé nyes kert ben, a sző lő ben a gyü mölcs fák kö rül is van
bő sé ge sen ten ni va ló, mert itt is ös  sze tor lód tak a ta va szi mun kák.

A hó nap ele jén még pó tol hat juk a ko ra ta va szi zöld ség fé lék –
mint pél dá ul a bor só, hagy ma stb. – ve té sét.

Áp ri lis má so dik fe lé ben már vet het jük a sza bad föld be is a me -
leg igé nyes nö vé nyek mag va it (bab, ubor ka, fű szer pap ri ka).

A sza bad föl di pa lán ta ül te tés sel még vár ni kell, mert áp ri lis ban
sőt még má jus ele jén is le het nek ta laj men ti fa gyok, és tönk reme -
het nek a ki ül te tett pa lán ták.

A gyü möl csös ben, sző lő ben is  van ten ni va lónk. A met szés és a
le mo só per me te zés után itt az ide je a ta laj mun kák nak, a gyo mok
el le ni vé de ke zés nek. A há zi kert ben, kis kert ben ne al kal maz zunk
vegy sze res gyom ir tást, a nö vé nye ket úgy ves sük és ül tes sük, a sor -
kö zö ket úgy ha tá roz zuk meg, hogy a sorközöket ro tá ci ós ka pá val
mű vel hes sük, így csak a so ro kat kell meg ka pál nunk. Fon tos és
idő sze rű a vi rá gos kert, a gyep, a pá zsit gon do zá sa.

Ne vár juk meg, hogy na gyon nagy ra nőjön a fű, ha nem azt fo -
lya ma to san vág juk le.

Ha az áp ri li si-má ju si idő szá ra zabb ra for dul, fel kell ké szül -
nünk a kert, a pá zsit ön tö zé sé re.

A fen ti e ken túl is sok fel ada tunk van úgy a szán tó föl di nö -
vény ter me lésben, mint a há zi kiskert ben egy aránt.

Eh hez kí vá nok szép áp ri li si időt, jó egész sé get.
Ös  sze ál lí tot ta:

Tóth Ist ván nyug dí jas me ző gaz dász

AAAAnnnnggggoooollll     hhhhaaaasssszzzznnnnáááállllttttrrrruuuuhhhhaaaa
Dömsödön a Fészek Bútorboltban

KKKK íííí nnnn áááá llll aaaa tttt uuuu nnnn kkkk bbbb óóóó llll ::::
bébi, gyermek és felnõtt ruhák vegyesen.

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss iiii     bbbb eeeevvvv eeee zzzz eeee tttt õõõõ     áááá rrrr aaaa iiii nnnn kkkk ::::

I. osztály:       500 Ft/db
II. osztály:      800 Ft/kg

Plüssjátékok:  1.200 Ft/kg

MMMMiiiinnnnddddeeeennnn    mmmmáááássssooooddddiiiikkkk    ppppéééénnnntttteeeekkkk    555500000000----aaaassss    nnnnaaaapppp!!!!

Ez azt jelenti, hogy a 800 Ft/kg-os ruhák 
500 Ft/kg-ért lesznek árusítva! 

EEEE llll ssss õõõõ     5555 0000 0000 ---- aaaa ssss     pppp éééé nnnn tttt eeee kkkk     áááá pppp rrrr iiii llll iiii ssss     1111 0000 ---- eeee !!!!

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Mezõgazdasági hírek
2009. év április hó

TÁ JÉ KOZ TA TÓ
a te lep en ge dé lye zé si el já rás vál to zá sa i ról

A kor mány 2008. de cem ber 31-én a 358/2008. (XII. 31.) Korm. ren de le té vel új ra sza -
bá lyoz ta a  te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ter me lő és szol gál ta tó te vé keny sé ge ket,
va la mint a te lep en ge dé lye zés rend jét, amely nek kö vet kez té ben az ed dig al kal ma zott
80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let 2009. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

Az új sza bá lyo zás nagy mér ték ben át ala kít ja a te lep en ge dé lye zés rend jét, és egy ben
bi zo nyos szem pont ból meg kön  nyí ti az ügy fe lek hely ze tét. En nek kap csán 2009. áp ri lis
1-től egyes ipa ri te vé keny sé gek ese té ben ele gen dő lesz a te vé keny ség meg kez dé sé re
irá nyu ló szán dék be je len té se a jegy ző fe lé, míg más ese tek tel je sen ki ke rül nek az en ge -
dé lye zé si kö te le zett ség alól, vagy to vább ra is te lep en ge dély-kö te le sek ma rad nak.

Az el já rás ra 2009. áp ri lis 1-jétől Rác ke ve Vá ros Jegy ző je ren del ke zik ha tás kör rel és
il le té kes ség gel köz sé günk ese té ben, így a be je len té se ket, adat vál to zá so kat, ké rel me ket
Rác ke ve Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban kell majd elő ter jesz te ni.

Azon ügy fe lek ese té ben, ahol a jog sza bály sze rint a te vé keny ség vég zé se be je len tés -
hez kö tött, a te vé keny ség foly ta tó ja a ren de let ben sze rep lő for ma nyom tat vá nyon lesz
kö te les a te vé keny ség meg kez dé se előtt be je len té si kö te le zett sé gét meg ten ni. Ezt kö ve -
tő en a ha tó ság kö te les meg győ ződ ni ar ról, hogy a he lyi épí té si sza bály zat, sza bá lyo zá si
terv, meg ha tá ro zott öve ze ti be so ro lás, il le tő leg azok hi á nyá ban az épí tett kör nye zet ala -
kí tá sá ról és vé del mé ről szó ló 1997. évi LXXVIII. tör vény 18. § (2) be kez dé se sze rint a
be je len tés ben fel tün te tett te le pen az adott te vé keny ség vé gez he tő-e. Ha azt ál la pít ják
meg en nek so rán, hogy az adott te vé keny ség a te le pen nem vé gez he tő, az ipa ri te vé -
keny ség vég zé sét meg tilt ja és a te le pet be zá rat ja. Amen  nyi ben a te vé keny ség az adott
te le pen vé gez he tő, úgy a ha tó ság kö te les a te le pet ha la dék ta la nul nyil ván tar tás ba ven ni.
Ezt kö ve tő en egyes ese tek ben a tűz ol tó ság és a szak ha tó sá gok a be je len tés től szá mí tott
22 mun ka na pon be lül el len őr zést foly tat hat nak le a te le pen. 

Amen  nyi ben a gya ko rol ni kí vánt te vé keny ség to vább ra is te lep en ge dély-kö te les, úgy
a ké re lem elő ter jesz té sét kö ve tő en az en ge dé lye ző ha tó ság meg ke re si a te vé keny ség
sze rint érin tett szak ha tó sá go kat, és rész vé tel ük kel kö te les hely szí ni szem lét tar ta ni. Az
en ge dé lyek ki adá sá ra csak ezt kö ve tő en ke rül het sor to vább ra is.

Ha áp ri lis 1-jén hely ben olyan el já rás van fo lya mat ban, ami nem te lep en ge dély-kö te -
les te vé keny ség vég zé sé re irá nyul, úgy a ha tó ság az el já rást kö te les meg szün tet ni, és an -
nak ira ta it a ha tás kört jö vő ben gya kor ló szerv nek ha la dék ta la nul meg kül de ni.

Rác ke ve Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak el ér he tő sé gei: Cí me: 2300 Rác ke ve, Szent
Ist ván tér 4. Te le fon: 06-24-523-333. Fax: 06-24-422-521. Hon lap: www.rackeve.hu

Kelt: 2009. már ci us 4. Dömsöd – Apaj Kör jegy ző ség Hi va ta la
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