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Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt tájékoztattam Dömsöd
lakóit arról, hogy az „ÖNHIKI” pályázaton 18 millió forintot
nyertünk a feladataink zökkenőmentes ellátásához. Akkor azt
ígértem, hogy továbbra is átgondolt, takarékos gazdálkodást foly-
tatunk. Olyat, amely garantálja intézményeink magasszintű mű-
ködtetését. Nos, az elvárásoknak megfeleltünk, és elmondhatom,
eljutottunk odáig, hogy jelen pillanatban kifizetetlen számlák
nem sorakoznak a pénzügyi osztályunkon. Ehhez a kis részsiker-
hez kellett a képviselő-testület megfontoltsága, a hivatal dolgozó-

inak hozzáértése és az intézményeink átgondolt gazdálkodása is.
Vezetőtársaimmal együtt úgy látjuk, hogy – ha erőfeszítések árán
is – nagyobb gazdálkodási gond nélkül tudjuk teljesíteni a 2012-
es esztendőt.

Biztosan sok olvasó már feltette magában a kérdést: miért is ez
az áttekintés a pénzügyi helyzetünkről? A válaszom az, hogy
azért, mert a Parlament által most elfogadott jövő évi költségveté-
si tervezet önkormányzatokra vonatkozó fejezete – úgy tűnik –
nem fogja biztosítani azt a gazdálkodási folyamatot, amelyet az
elmúlt években felépítettünk, és amely biztosította intézményeink
átgondolt, nem pazarló működését. Nem szeretném a közvéle-

Folytatás a következő oldalon.
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„István tette szentté a magyart, 
Ő mindenkinek csak jót akart. 
Ott ahol volt, szentlélek lakott, 
Ő nekünk egy országot adott.”       (Dugasz István)

Meghívó
Tisztelettel hívjuk és várjuk

Önt és Kedves Családját
a 2012. AUGUSZTUS 20-i RENDEZVÉNYRE.

10.00 óra
ünnepi istentisztelet a dömsödi egyházak részvéte -

lével a dömsödi református templom előtti parkban

Ünnepi beszédet mond:
Csikós Lászlóné képviselő asszony

A „Szép Dömsödért” emlékplakettek átadása
Koszorúzás

Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Ju és Zsu Társulat tagjai

11.15 óra
a dabi Kalandpark átadása 



ményt elő re ri o gat ni – már csak azért sem, mert a Par la ment őszi
idő sza ká ban a költ ség ve tés ide vo nat ko zó ré sze is még több so ron
vál toz hat – de ha a ter ve zet sze rint lesz nek fi nan szí roz va az ön -
kor mány zat ok, ak kor olyan in téz ke dé sek re lesz szük sé günk, ame -
lyek nor má lis pol gár mes ter nek és te le pü lé si kép vi se lő nek vé let le -
nül sem jutnak eszé be. Én ab ban re mény ke dem, hogy a par la men -
ti frak ci ók ban ülő nagy szá mú pol gár mes ter-kép vi se lő nek lesz ak -
ko ra po li ti kai ere je, amely meg vál toz tat ja az ere de ti el kép ze lé se -
ket. En nél töb bet a jö vő évi költ ség ve tés kap csán nem is szán dé -
ko zom mon da ni, de azt jel zem elő re, hogy elő for dul hat, hogy a
konk rét ada tok, szá mok is me re té ben – az ed di gi gya kor lat tal
szem ben – már szep tem ber ben-ok tó ber ben ös  sze kell hív nunk
egy Fa lu gyű lést.

A nyá ri „holt sze zon ban” is tör tén nek po zi tív ese mé nyek. Si -
mon Ta más dan dár tá bor nok úr ral, me gyei rend őrfő ka pi tán  nyal
alá ír tuk azt az együtt mű kö dé si szer ző dést, amely nek ki egé szí tő
ok ira tát Ki rály Ri chárd al ez re des úr ral, rác ke vei rend őr ka pi tány  -
nyal ér vé nye sí tet tük. En nek a szer ző dés nek a ke re té ben ír tuk alá
azt a meg ál la po dást, amely sze rint hi va ta li időn túl a rend őr ség
ren del ke zé sé re bo csát juk a La da Ni ván kat, ki zá ró la go san dömsö-
di hely szí ni hasz ná lat ra. Re mé nye im sze rint ez zel a rend őri je len -
lét Dömsöd ut cá in lé nye ge sen gya ko ribb és ha té ko nyabb lesz. Itt
sze ret ném je lez ni – ami so kak nak ta lán már fel tűnt –, hogy a köz -
te rü let-fel ügye le tet meg erő sí tet tük, és ez azt je len ti, hogy szem -
mel lát ha tó an na gyobb rend nek kell len nie te le pü lé sün kön. Visz  -

sza tér ve a La da Nivára, kö szö nöm Ács Ba lázs nak az en ged mé -
nyes al kat részára kat a fel ja ví tá sá hoz, és kö szö nöm Pongrácz Jó -
zsef nek a ja ví tá si mun ká kat. Szo ro san a fe je zet hez tar to zó do log,
hogy a köz te rü let-fel ügye lők a gyü mölcs áru so kat is el len őr zik.
Már na gyon sok szor be szél tem ró la, most csak meg is mét lem,
hogy az iga zi az len ne, ha meg néz nénk, ki től vá sá ro lunk. Tol va -
jok tól sem mi eset re sem, mert ha így len ne, ak kor a zsi vá nyok nak
nem len ne ki nek lop ni uk! 

Test vér vá ro sunk, Fűr pol gár mes ter ének meg hí vá sá ra kül dött -
ség uta zott – kép vi se lőtár sa im rész vé te lé vel – a fa luna pi ün nep -
ség re. Az es ti zá róren dez vé nyen Láz ár Jó zsef kép vi se lő ol vas ta
fel azt az üd vöz le tet, ame lyet küld tem a pol gár mes ter as  szony nak
és a fűri em be rek nek a dömsödi pol gá rok ne vé ben. A me leg el le -
né re jól si ke rült a Fa lunap, és kül dött sé günk ne vé ben is kö szö -
nöm a szí ves ven dég lá tást.

Idén is Szent Ist ván ki rá lyunk ün ne pén ad juk át a Szép Döm-
södért pla ket te ket az ar ra ér de me sek nek. Ké rek min den kit, hogy
mi nél töb ben tisz tel jék meg je len lét ük kel ün nep sé gün ket. Az ün -
nep szer ves ré sze lesz a Még 1000 év Dömsödért Egye sü let ál tal
meg va ló sí tott dabi „Ka land park” hi va ta los át adá sa is. Bár a gyer -
me kek már ré gen bir tok ba vet ték a ját szó te ret, azért még ren ge teg
ten niva ló akad. Et től füg get le nül gra tu lá lok az egye sü let ve ze tő i -
nek, tag ja i nak a si ke res pá lyá zat hoz. Úgy gon do lom, hogy ko -
moly mun ká val si ke rült szí ne sí te ni azt az egy re in kább bő vü lő kí -
ná la tot, amely a dömsödi fi a ta lok szó ra koz ta tá sát szol gál ja.

Bencze Ist ván
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Folytatás az előző oldalról.

Jú li us 11-én ke rült sor an nak az együtt mű -
kö dé si szer ző dés nek az alá írá sá ra, mely a
dömsödi ön kor mány zat és a rác ke vei rend őr -
ka pi tány ság kö zött jött lét re. Te le pü lé sünk

ve ze té se el ső ként tett ja vas la tot a he lyi szin tű rend őri mun ka ha té -
kony sá gá nak fo ko zá sá ra. Ez a ja vas lat, se gít ség nyúj tás az ön kor -
mány zat tu laj do nát ké pe ző La da Niva tí pu sú sze mély gép jár mű hasz -
ná la tá ra vo nat ko zik. Míg nap köz ben a hi va ta li ügyek in té zé sé re hasz -
nál ják, az es ti és éj sza kai idő szak ban a dömsödi kör ze ti meg bí zot tak
szol gá la tá ban áll majd az au tó. Ez a gesz tus nagy elő re lé pés a köl csö -
nös se gít ség nyúj tás te kin te té ben, hi szen a jö vő ben éle tünk bár mely te -
rü le tén egy más tá mo ga tá sa, se gí té se kell hogy le gyen a leg főbb cél.

A meg ál la po dást Bencze Ist ván pol gár mes ter és Ki rály Ri chárd
rend őr al ez re des, rác ke vei rend őr ka pi tány ír ta alá.

Pol gár mes ter úr kö szön tő jé ben el mond ta, hogy Dömsöd már rég óta
sze re tett vol na egy jár őr au tó ba be fek tet ni (a te le pü lés nagy sá gá hoz
mér ten), azon ban eb ben a tö rek vé sé ben egye dül ma radt. Így szü le tett
az az el ha tá ro zás, hogy a már meg lé vő La da Nivát, a hi va tal ál tal hasz -
nált idő sza kon kí vül a he lyi KMB ren del ke zé sé re bo csát ják, elő se gít ve
ez zel is a köz biz ton ság ha té kony sá gát. Re mé nyét fe jez te ki, hogy a jö -
vő ben a hi va tal költ ség ve té se le he tő vé te szi meg erő sí te ni ezt a meg ál -
la po dást. Az ön kor mány zat vál lal ta, hogy biz to sít ja az au tó meg fe le lő
mű sza ki és tech ni kai ké szen lét ét a jár őrö zés re vo nat ko zó an.

Ki rály Ri chárd rend őr al ez re des a Rác ke vei Ka pi tány ság és az ál lo -
mány ne vé ben is  meg kö szön te Dömsödnek ezt a gesz tu sát. Hang sú -
lyoz ta, hogy a mai vi lág ban, mi kor saj ná la to san a bűn ese tek szá ma

nem mu tat csök ke nő ten den ci át, min den kis
se gít ség nek na gyon nagy je len tő sé ge van,
ami az ese tek vis  sza szo rí tá sát szor gal maz za.
A rend őr ka pi tány úr öröm mel szö gez te le,
hogy a kör nyék ben el ső ként üd vö zöl het ilyen jel le gű tö rek vést. 

Kér dé sem re, hogy mi lyen le he tő sé gei van nak az ön kor mány zat ok -
nak a rend őr ség ha té kony sá gát elő se gí te ni, a kö vet ke zők sze rint vá la -
szolt: a két leg fon to sabb do log, ami ben se gít het nek, az élő erő és a tech -
ni ka biz to sí tá sa. Élő erő alatt ér tem, hogy a kol le gák mel lé oda tud ják
ren del ni a pol gár őrö ket, köz te rü let-fel ügye lő ket vagy a me ző őrö ket. A
tech ni ka biz to sí tá sa te kin te té ben gon do lok az au tók ra, mo tor ke rék pá -
rok ra, ami vel mo zog ni le het, de azok üzem anyag-el lá tá sa is ko moly
se gít sé get je lent. A tér fi gye lő ka me rák te le pí té se szin tén nagy elő re lé -
pés, mert a bal ese tek re konst ru á lá sá ban, il let ve egyéb ese tek fel gön -
gyö lí té sé ben hasz nos in for má ci ók kal szol gál nak. Ezek kel tud nak az
ön kor mány zat ok part ner ként együtt mű köd ni, így le het kö zö sen el lát ni
a szol gá la tot. Mind ezek na gyon nagy se gít sé get je len te nek!

A hi va ta los meg be szé lést kö ve tő en a pol gár mes ter úr és a rend őr ka -
pi tány úr a KMB kol le gák kal meg te kin tet ték az au tót. A kö tet len be -
szél ge tés kap csán szó esett a La da pa ra mé te re i ről, úgy mint an nak
üzem anyag-meg haj tá sá ról, fo gyasz tá sá ról, te her bí rá sá ról és te rep re
al kal mas hasz ná la tá ról. 

A si ke res együtt mű kö dés re mé nyé ben bí zunk ab ban, hogy ez csak a
kez det! He lyi és tér sé gi szin ten, egy mást se gít ve és ös  sze fog va szo rul
majd vis  sza a bű nö zés.

-V.I.-

Önkormányzati Lada Niva a 
dömsödi rendõrök szolgálatában



Vál ság-költ ség ve té si évek ben ter mé sze tes,
hogy ke ve sebb pénz jut a fel újí tá sok ra, sa ját
erős fej lesz té sek re. En nek el le né re mű kö dőké -
pes köz sé günk. Az in téz mé nyek ben fo lya ma to -
san vé gez zük a kar ban tar tá so kat, na pi ja ví tá so -
kat. A pénz hi ány el le né re a köz mun ka prog ram
ki hasz ná lá sá val igyek szünk ered mé nye ket el ér -
ni a fel újí tá sok ban. Így ke rült le fes tés re az
OMK ket tős ma gas ké mé nye Inotai At ti la és
Bá ba Csa ba se gít sé gé vel.

Meg újult az OMK szín pad az igaz ga tó asz  -
szony két ke zi mun ká já val, és La ka tos Kár oly
vil lany sze re lő se gít sé gé vel tel je sen át ala kult,
és most már szín pad for mát kezd mu tat ni. Ál -
lag meg óvást vé gez tünk a Ha jós-kas tély ban.
Fel újí tás ra ke rül tek az óvo da kül ső já té kai. Je -
len leg a dabi óvo da né hány ter mé nek fes té se
fo lyik.

Az is ko la kör nyé két a bal la gás ra, a sport pá -
lya kör nyé két a Hal-Víz Nap ra igye kez tünk
kul tu rált tá ten ni.

Mun ká la tok foly nak az OMK be já ra tá nál,
viakolor bur ko la tot kap a tér. Jár da lapgyár tás is
fo lyik, a jár da fel újí tás sal azon ban vár nunk kell
az ivó vízpá lyá zat meg va ló sí tá sá ig.

Be fe je ző mun ká la to kat vég zünk a dabi ját -
szó té ren is. Ezt a mun kát csak az egyéb kö te le -
ző fel ada tok mel lett tud juk vé gez ni. Saj nos a jó
öt let mel lett az épí tés kor el ma radt az alap tü kör
ké szí tés és a gye pe sí tés, így rend kí vü li erő fe szí -
tést igé nyel ezen mun ká la tok pót lá sa. A ját szó -
tér nép sze rű, nap pal is sok gye rek lá to gat ja, iga -
zán ha té kony mun kát ilyen kor nem tu dunk vé -
gez ni.

Út ja ví tást is vég zünk, azon ban er re ren ge teg
pénz re len ne szük ség. Tu dom, rend kí vül rossz
ál la po tú a Kunszentmiklósi út kül ső fe le, a Pósa
La jos ut ca, de még ide nem volt ka pa ci tás a fel -
újí tást meg kez de ni. Ha raj tam mú lik, ezen ut -
cák kö vet kez nek a fel újí tás ban.

Az idén a leg több kri ti kát a fák ál la po tá ért
kap tuk. A kri ti ka egy ré sze tel je sen jog ta lan, hi -
szen az elekt ro mos ve ze ték kö ze lé ből vál lal ko -

zók vé gez ték a fa ágak el tá vo lí tá sát. Ők el ső sor -
ban a tech ni kai elő írá so kat kö vet ték, és ke ve -
sebb fi gyel met for dí tot tak a szak sze rű esz té ti -
kus nye sés re.

Egyéb ként a faki vá gá sok nál is volt la kos sá gi
vé le mény bő ven. Mi ért nem vág juk ki? Mi ért
vág juk ki? Mi ért nyes sük? Mi ért nem nyes sük?
Sok szor ezek a kér dé sek egyazon fá ra vo nat -
koz tak. Ne héz len ne mind egyik nek meg fe lel ni.

Sze ret ném le szö gez ni, hogy ne kem és a pol -
gár mes ter úr nak is az az ál lás pont ja, hogy
egyet len fát se vág junk ki ok nél kül, de ve szé -
lyes fa se okoz zon bal ese tet.

A kö zel múlt ban a Gesz te nye so ron egy há -
rom-négy má zsás nyár fa ág sza kadt le az út ra. A
szem ta núk el mon dá sa sze rint egy gyer me két
to ló fi a tal as  szony né hány perc cel előt te sé tált
ar ra. Sze ren csé re nem tör tént baj, de az ilyen
ese tek el ke rü lé se vé gett még az egész sé ges nek
lát szó fá kat is nyes ni kell. Ezért a to váb bi ak ban
is lesz nek fa ki vá gá sok és cson ko lá sok, ami a
szép táj egy sé gét meg bont ja, de a biz ton ság mi -
att szük sé ges.

Saj nos sok mun kát ad az il le gá lis sze mét el -
he lye zés, a KRESZ-táb lák meg ron gá lá sa el tu -
laj do ní tá sa, és az egyéb ron gá lá sok is.

To váb bi prob lé mát je lent a kü lön bö ző hul la -
dé kok köz te rü le ten va ló el he lye zé se is. A Kis-
Du na-par tot és a So rok sá ri Du na part ját az évek
so rán igye kez tünk a ter mé sze ti szép sé gé nek
meg fe le lő ál la pot ba hoz ni. Saj nos ez nem si ke -
rült, amint el ér tünk egy el fo gad ha tó ál la po tot,
azon nal meg je len tek az ud va rok ból ki ho zott vá -
gott fű hal mok, gusz tu so san ös  sze vá gott rő zse -
ku pa cok, vagy a nagy mé re tű le vá gott ágak. Ké -
rem tisz tel jék meg a fa lu töb bi la kó ját és az Ön -
kor mány zat dol go zó it azzal, hogy ker ti hul la dé -
kot nem he lyez nek el köz te rü le ten. Amen  nyi -
ben több szö ri ké rés, fel szó lí tás sem ele gen dő,
fo gom kez de mé nyez ni a ha tó sá gi el já rást.

Sú lyo sabb a hely zet azok nál, akik sze me tet
he lyez nek el köz te rü le ten. Na pon ta te le rak ják a
köz te rü le ti hul la dék gyűj tő ket, a sze lek tív gyűj -

tők kör nyé két és bi zo nyos ut cá kat ház tar tá si
hul la dék kal. Hul la dé kot he lyez nek el a strand
te rü le tén, a Községháza előt ti ku kák ba, a dű lő -
utak ra. En nek fel de rí té se ne héz kes, és sok eset -
ben ered mény te len. Ké rem fi gyel jék kör nye ze -
tü ket, és bír ják rá lakostársainkat a he lyes vi sel -
ke dés re. Sze ren csé re a meg erő sí tett köz te rü let-
fel ügye let már több eset ben si ke re sen fel de rí tet -
te a sze mét il le gá lis el he lye ző it.

Po zi tív pél da is akad. Gyivi Já nos mun ka tár -
sa i val meg ja ví tot ta a Kis-Du na- híd pad kát. Kö -
szö net ér te!

Tá jé koz ta tóm mal igye kez tem be mu tat ni
ered mé nye in ket, rá mu tat ni gond ja ink ra. Ké rem
az együtt mű kö dé sü ket a köz ség szé pí té se ér de -
ké ben.

Var sá nyi An tal
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

aug. 8-án szerdán 14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉCSIKÓS LÁSZLÓNÉ
képviselő asszony
tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Beszámoló a községgazdálkodás karbantartó
csoport munkájáról, gondjairól, eredményeirõl

Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár 2012. június 11-tõl augusztus 31-ig
a következõ nyitvatartási rend szerint tart nyitva 

H.: 7.30-14 • K.: 7.30-14 • Sz.: 7.30-14 • Cs.: 7.30-14 • P.:  7.30-12 • Sz.: 8-12

A nyári szabadság idõszakára szeretnénk szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását 
2012. július 31 – augusztus 11-ig. Nyitás: 2012. augusztus 13.

Dömsöd 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.

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
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A szlo vá ki ai Fűrön jú li us 7-én ke rült meg -
ren de zés re a fa lu na pi prog ram sor. Er re az
ese mény re nagy sze re tet tel in vi tál ták Döm-
söd la kó it, elöl já ró it. Az ér ke ző ven dé gek
igen szín vo na las és gaz dag ren dez vény ré -
sze sei le het tek.

A kü lön fé le ve tél ke dők hely szí né ül a te le -
pü lés sport pá lyá ja szol gált. Ki-ki ked ve sze -
rint vá lo gat ha tott, hi szen volt lö vé szet, fo ci,
gyer mek sor ver seny. A he lyi tűz ol tó egye sü -
let igen gyors és lát vá nyos be mu ta tó val káp -
ráz tat ta el a né ze lő dő ket, míg ez alatt a leg -
mo der nebb zumba (tán cos tor na) sze rel me -
sei ki tar tó an gya kor la toz tak a ve rő fé nyes
nap sü tés ben. A sport pá lya szé lén lel kes csa -
pa tok ro tyog tat ták bog rá csa ik ban a fi nom ét -
ke ket.

A dél után fo lya mán kü lön meg tisz tel te tés
volt, hogy a dömsödi ven dé gek ré szé re bor -
kós to lót tar tott dr. Kor pás And rás ku ta tó
mér nök. Szlo vá ki á ban ő az egyet len, aki ma -
gán vál lal ko zó ként sző lő ne me sí tés sel fog lal -
ko zik, és csa lá di vál lal ko zá sát is er re ala poz -
ta. A nö vé nyek sze re te te és a mun ká ja irán ti
el hi va tott sá ga  tük rö ző dik mind ab ból, aho -
gyan ven dé ge it vé gig ka la u zol ta bi ro dal mán.
Az itt épült bor há zat kü lön fé le szí nek ben
pom pá zó le an de rek és egyéb nö vény kü lön le -
ges sé gek sze gé lye zik. A bo ros pin cé ben ka to -
nás rend ben so ra koz nak a kü lön fé le bo rok. A
vál lal ko zó és fia, ifj. dr Kor pás And rás ki -
emel ten is mer tet ték a vi dék adott sá ga it. El -
mond ták, hogy a mai Szlo vá kia leg me le -
gebb, leg ki vá lóbb adott sá gú sző lő te rü le tei a
Pár kány tól Ér sek új vár fe lé hú zó dó Garam-
menti hát ság dé li-dél nyu ga ti lej tő in, mind -
össze né hány kü lön le ges mik ro klí má jú dű lő -
ben ta lál ha tók.

Fűr köz ség ha tá ra is itt hú zó dik a Ga ram
domb vi dék ének a nyu ga ti ré szén, 129-267
mé te res tengerszint fe let ti ma gas ság ban.

Ezek a pá rat lan adott sá gok te szik le he tő vé a
vi dé ken a sző lő ne me sí tést. Több bor faj ta ke -
rült be mu ta tás ra és kós tol ta tás ra. Úgy mint:
Be re gi Ró zsás (ősi ma gyar faj ta); Har mó nia
(Tra mi ni, Ottonel mus ko tály); Zöld Veltelini
(mely dél-mor va or szá gi faj ta); Chardonnay;
va la mint egy Ruler faj ta (ami Szür ke ba rát,
Le ány ka és Raj nai riz ling ke resz te zé se, édes
íz ben és il lat ban is gaz dag fe hér bor). Vé gül
pe dig a tes te sebb vö rös bor faj ták zár ták a
kós to lót. Az egyes faj ták is mer te té sé nél szó -
ba ke rült a sző lő csa lád fá ja, hi szen az új faj -
tá kon ki tűn nek az ősi tu laj don sá gok. A bor -
ház ban 180 faj ta min ta van. A vál lal ko zás
pro fil ja azon ban a sző lő ne me sí tés, ezen be lül
is el ső sor ban a cse me gesző lők, me lyek nagy
sze műek, mag nél kü liek és re zisz tens tu laj -
don ság gal ren del kez nek.

A dél után má so dik fe lé ben a mű ve lő dé si
ház ban meg ren de zett ké zi mun ka- és gyűj te -
mé nyes ki ál lí tás vár ta a kö zön sé get. Ugyan -

itt rend kí vül ér de kes
elő adást hall hat tunk
a fa lu ha tá rá ban ál ló
szak rá lis bú csú já ró
hely ről, a Ciglédi
kegy hely ről.

Az itt ta lál ha tó szent kút ere de te is me ret -
len. Nem tud ni, mi kor fa kadt föl a for rás. Azt
sem tud ni, ho gyan buk kan tak rá, és hogy mi -
ért lett szent kút (kegy kút). A nép élet Má ria-
je le né sek tör té ne te it kap csol ja a kút hoz.
Ezek azon ban tör té nel mi leg na gyon ké se i ek;
szin te mind 20. szá zad be li ek. Cigléden a
szent kút nál a hí vek föl üdül nek a for rás vi zé -
től. Ezt a vi zet min den ki in gyen ihat ja, bár il -
lő és kel lő tisz te let tel, áhí tat tal. Kü lön ben hi -
á ba, mert csak egy sze rű en szom jú ság ol tó ta -
laj víz ma rad. 

Az es ti ün ne pi mű sor kez de tén, Zachar
Stepánka, Fűr köz ség pol gár mes ter  as  szo nya
kö szön töt te Fűr és Dömsöd te le pü lé sek 50
éves kap cso la tát. Be szé dé ben ki emel te a ba -
rát ság fon tos sá gát, és mél tat ta az ősö ket,
akik meg te rem tet ték és őriz ték, ápol ták ezt a
ba rát sá got.

Ezt kö ve tő en Láz ár Jó zsef kép vi se lő úr
tol má csol ta Bencze Ist ván pol gár mes ter úr
jó kí ván sá ga it.

Az egésznapos prog ra mok sok szí nű sé gét
az es ti kul tu rá lis mű sor szám ok csak fo koz -
ták. Gyer me kek és fel nőt tek, if jak és idő sek,
fér fi ak és nők hi he tet len hu mor ral, szó -
kinccsel, ki fe je ző kés zség gel és te het ség gel
áll tak ki mű sor szá ma ik kal. Az ud var zsú fo lá -
sig meg telt ér dek lő dők kel. Min den ki kí ván -
csi an vár ta, tü re lem mel hall gat ta, néz te és
lel ke sen meg tap sol ta a pro duk ci ó kat. 

A ma gyar nyelv szép sé ge, kul tú rá já nak
gaz dag sá ga az az egy ség, mely a jö vő ben is
meg tud ja tar ta ni Dömsöd és Fűr test vér te le -
pülési kap cso la tát.

-V.I.-

Fotó: Fábián Ilona

Lázár József képviselő és Zachar Stepánka, Fűr polgármestere

FFaalluunnaapp  tteessttvvéérrtteelleeppüüllééssüünnkköönn,,  FFûûrröönn

Sáfrán József, dr. Korpás András
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Au gusz tus ban is mét né hány hely színt sze ret -
nék a fi gye lem kö zép pont já ba ál lí ta ni, öt le tet
ad va ez zel csa lá di, ba rá ti, is ko lai prog ra mok
szer ve zé sé hez.

Ke ve sen tud ják, hogy te le pü lé sünk könyv tá -
ra mi lyen gaz dag gyűj te mény nek ad ott hont.
Ko vács Lász ló ta ní tó úr kö zel 30 éves gyűj tő -
mun ká já nak anya ga te kint he tő itt meg. A ta ní tó
úr is ko lai mú ze um ként em lí ti, ám a gyűj te mény
hely tör té ne ti vo nat ko zás ban is me gáll ja a he -
lyét. A sok fé le tár gyi esz köz te ma ti kus el ren de -
zé se szin te ké zen fog ja és ve ze ti a szem lé lőt, így
mu tat va be a pa rasz ti élet min den moz za na tát: a
gaz da sá gi évet, ve tés től az ara tá sig, ál lat tar tást,
va la mint a ház tar tás ban a min den na pi élet hasz -
ná la ti esz kö ze it. A tár lók ban a he lyi vo nat ko zá -
sú ki ad vány ok, cik kek, fi ze tő esz kö zök, ap ró
sze mé lyes hasz ná la ti tár gyak, is ko lai fü ze tek,
ér te sí tők te kint he tők meg. A ki ál lí tás min den kit
vár nem csak a tan év fo lya mán, ha nem egyéb al -
kal mak kor is, a könyv tár nyit va tar tá si ide jé ben.

Dömsöd tör té nel mi köz pont já ban ma ga so dik
az 1775-ben épült re for má tus temp lom. Épí té -
sét Má ria Te ré zia en ge dé lyez te, fun da men tum -
kö vét 1774. már ci us 10-én tet ték le a temp lom
nyu ga ti sar ka alá. Ma ga az épü let K-Ny-i tenge-
lyű, 13x35 mé te res bel ső te rét öt cseh bol to zat
fe di. (Kat. Lex.: „cseh bol to zat – négy ze tes alap -
raj zú te ret fe dő fél gömb. Alap kö re a négy szög
sar ka it érin ti, ez ál tal a gömb bol to zat szé le in fél -

kö rös hom lok ívek ke let kez nek. Sú lya a négy
sa rok ra és a hom lok ívek re ne he ze dik.”) A temp -
lom ke le ti hom lok za tá nál a 35 mé ter ma gas to -
rony 1776-ban épült. Há rom ha rang ja van. A
leg na gyobb, 600 kg-os 1792-ben ké szült, majd
1852-ben új ra ön töt ték. A két ki sebb ha rang 400
és 125 kg sú lyú, azok 1923-ban ké szül tek. A
temp lom nak két kő kar za ta van. A to rony fe lő li
kar za ton áll az a nyolc re gisz te res or go na, me -

lyet Petter Ig nác épí tett 1824-ben. A temp lom to -
rony ékes sé ge az 1911-ben ké szült to rony óra.
Az ere de ti me cha ni kus szer ke zet ma is mű kö -
dik ha fel húz zák.

A temp lom 876 ülő he lyes, 1967 óta mű em -
lék. Egész év ben lá to gat ha tó elő ze tes be je lent -
ke zés sel.

Te le pü lé sünk több Pe tő fi-em lék he lyet mond -
hat ma gá é nak, ilyen a Pe tő fi em lék park is.
1846-ban itt mű kö dött a fa lu ha tó sá gi mé szár -

szé ke, me lyet Petrovics Ist ván bé relt. A  szá -
zad for du lót kö ve tő en óvo da és szol gá la ti la -
kás ka pott itt he lyet. Az 1940-es évek ben
tűz vész mar ta lé ká vá vált, s ek kor te le pe dett
ide a pi ac. So kan em lé kez nek az 1949-ben
for ga tott Lúdas Ma tyi c. film fel dol go zás ra
Soós Im re fő sze rep lé sé vel. A fa lu be li ek kö -
zül töb ben is sta tisz tál tak, a pi a ci je le ne te ket
ezen a té ren, a temp lom mel lett vet ték fel.
1970-ben a pi a cot a Kis-Duna-part ra köl töz -
tet ték, he lyé re em lék par kot lé te sí tet tek.

1973-ban, a köl tő szü le té sé nek 150. év for du ló ja
al kal má ból avat ták itt fel Mar ton Lász ló szob -
rász mű vész Pe tő fi-szob rát.

Ma kel le mes ár nyat adó pla tá nok alatt te he -
tünk kis kör sé tát a park ban. A jó idő be kö szön té -
vel va sár nap es tén ként in nen hall gat hat juk a
temp lom to rony ból fel csen dü lő tá ro ga tó hang ját.

Fe dez zük fel új ra együtt, és őriz zük meg te le -
pü lé sünk kin cse it, ér té ke it!                             -V.I.-

Programajánló

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.

Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi Szülői Ház is látogatható, melyben jelenleg dr. Székely Zsigmond néhai községi
orvos hagyatéka tekinthető meg.



Ezzel a címmel folytatódott a „Program a dömsödi lakosok
egészségi helyzetének javítására” pályázat előadássorozata.

Turcsák Katalin dietetikus előadásában részletesen ismertette a
tápanyagbevitel helyes összetételét és annak jelentőségét. Felhív-
ta a figyelmet a fehérjék, szénhidrátok és a zsír helyes beviteli
arányára, és ismertette azok szerepét az anyagcsere folyamatában.
Egyenként beszélt ezen alkotóelemek felépítéséről. Kihangsú -
lyoz ta az egészséges és változatos táplálkozás jelentőségét, mert a
szervezet számára csak így lehet biztosítani a helyes fehérjeszük-
ségletet.

Mindemellett a víz úgyszintén elengedhetetlen és kiemelten
fontos éltetője szervezetünknek. A víz a sejtek és az energiafel-
használás számára nélkülözhetetlen, segíti a nyelést, az emésztést,
de fontos szerepe van a hőszabályozásban és az ízületi folyadék
biztosításában. Testünknek mintegy 70%-a víz, ami a tápanyagot
és a salakanyagot szállítja.

Ajánlatos rendszeresen vizet fogyasztani, még ha nem is érez-
zük magunkat szomjasnak. Az ajánlott napi folyadékbevitel 
mennyisége minimum 1,5-2 l, melegben ez akár 3 l is lehet.

Az előadást prezentáció tette még kifejezőbbé, szemléleteseb-
bé, majd befejezésül interaktív beszélgetéssel zárult.

-V.I.-

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410 

„Program a dömsödi lakosok egészségi
helyzetének javítására” címû pályázat soron

következõ elõadásának címe:

ÚJRAÉLESZTÉS

– az előadáson újraélesztés oktatás,
– gyakorló és gyakorlati előadás torzó kijelzős AMBU-babán

(mely újraélesztés oktatásra szolgál)
– újraélesztő technikák elsajátítása

Az előadás helyszíne: 
Dömsöd, Középső-Dunapart alatt lévő szabad strand.

Időpontja: 2012. augusztus 24. 15 óra.
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Egészséges táplálkozás: fehérjék szerepe,
víz szerepe a szervezetben

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

Fotó: Fábián Ilona
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A glo bá lis gaz da sá gi vál ság a biz to sí tá si
szek tor ban is át ren de ző dést oko zott. A fő
hang súly a biz to sí tá si dí jak mér sék lé sé re
össz pon to sult, és nem csak a gép jár mű
biz to sí tá sok te rü le tén.

En nek tük ré ben kér te fel a Dömsödi Ál -
ta lá nos Ipar tes tü let az Alexia Biz to sí tá si
Al kusz Kft.-t, hogy se gít sen az ipar tes tü -
le ti ta gok nak, vizs gál ja felül az ipa ro sok
biz to sí tá sa it, ez zel is se gít ve nö vel ni a tér -
ség ipa ro sa i nak ver seny ké pes sé gét.

„Az el múlt évek ben azt ta pasz tal tuk,
hogy az egy év nél ré geb bi szer ző dé se ket a
fe lül vizs gá la tunk so rán 20-30%-kal tud tuk
ked ve zőb bé ten ni úgy, hogy a szol gál ta tá si
szint nem csök kent, sőt in kább bő vült.” –
nyi lat koz ta Stankovics At ti la, az Alexia
Biz to sí tá si Al kusz Kft. igaz ga tó ja.

„A Dömsödi Ipar tes tü let ezt a pi a ci
előnyt sze ret né ki hasz nál ni. Eh hez olyan
ta nács adó vál lal ko zást ke res tünk, melynek
a te vé keny sé ge nem a biz to sí tá si szer ző dé -
sek meg kö té sé vel fe je ző dik be, ha nem tu -
laj don kép pen ott kez dő dik. Az Alexia se gít
el iga zod ni a biz to sí tá sok ap ró be tűs ré sze -
in, és a tel jes kö rű ügy in té zés ben is tár sa

lesz a ma gyar KKV szek tor nak, azon be lül
is a dömsödi tér ség nek.” – fej tet te ki Tóth
Sán dor, az Ipar tes tü let el nö ke. Ez zel az
együtt mű kö dé si meg ál la po dás sal sze ret ne
az Ipar tes tü let ten ni a tag jai ér de ké ben.
En nek a fo lya mat nak az el ső lé pé se ként ta -
nács adó part ne rünk fel mé ri az ipa ros ság
igé nye it és prob lé má it, hogy azon na li
meg ol dá sok kal se gít hes sék a ta go kat és
költ sé ge ik csök ken té sét.

A kér dés re, hogy mi ért sza kít sa nak időt
az ipa ro sok, vál lal ko zók er re a té má ra,
Tóth Sán dor el mond ta még, hogy az Ipar -
tes tü let több aján lás út ján ke rült kap cso lat -
ba a bró ker cég gel, me lyek mind egyi ke bi -
zo nyí tot ta a biz to sí tá si díj ter hek csök ken -
té sét. Önál ló va gyon- és fe le lős ség biz to sí -
tá si ter mé ket dol go zott ki egy biz to sí tó az
Al kusz cég irá nyí tá sá val, „Ipar tes tü le tek
Va gyon- és Fe le lős ség biz to sí tá sa” né ven,
a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let logójá-
val, me lyet csak a dömsödi tér ség ipa ro sa i -
nak kí nál nak. 

„Ter mé sze te sen nem tu dunk olyan szol -
gál ta tást aján la ni jó szív vel, me lyet mi ma -
gunk nem tesz tel tünk. Aján la to kat kér tünk

Ipar tes tü le tünk va gyo ná nak biz to sí tá sá ra,
és öröm mel mond ha tom, hogy sok kal ked -
ve zőbb szer ző dést si ke rült köt nünk az
Alexia se gít sé gé vel” – fűz te hoz zá Tóth
Sán dor.

„Mind an  nyi unk ér de ke, hogy jól mű kö -
dő, ha té kony vál lal ko zá so kat ve zes sünk,
me lyek sta bi lan mű köd nek, ahol vá rat lan
kár ese mé nyek nem te szik tönk re a hos  szú
évek alatt fel épí tett mun kán kat. Fel mé ré -
sünk kel sze ret nénk vi lá gos sá ten ni az igé -
nye ket, prob lé má kat, hogy szak mai te rü le -
ten ként olyan ve szély kö zös sé ge ket hoz -
has sunk lét re, me lyek kép vi se le té ben ha té -
ko nyab ban lép he tünk fel a kis vál lal ko zói
szek tor ér de ké ben. En nek ered mé nye ként
a ké sőb bi ek ben az éven kén ti fe lül vizs gá -
lat ok so rán már egy sé ge sen tud juk kép vi -
sel ni a szak mák ér de ke it és kí vá nal ma it.
Ké rem, for dul ja nak bi za lom mal az Alexia
Biz to sí tá si Al kusz Kft. mun ka tár sa i hoz. A
Dömsödi Ipar tes tü let se gít sé gé vel sze mé -
lye sen is meg fog juk ke res ni a tér ség vál -
lal ko zá sa it, de öröm mel se gí tünk a la kos -
ság nak la kás, csa lá di ház, nya ra ló vagy ép -
pen gép jár mű biz to sí tá sok kal kap cso lat -
ban is.” – tet te hoz zá Stankovics At ti la. 

AAAA    DDDDöööömmmmssssööööddddiiii    ÁÁÁÁllllttttaaaalllláááánnnnoooossss    IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt    éééélllleeeettttéééébbbbõõõõllll

Már van az Ipartestületnek biztosítási tanácsadója

BE HA RAN GO ZÓ
Szep tem ber 15-én Dömsöd is mét a Kul tu rá lis Örök ség Nap jai 

prog ram so rá ban!
Az épü let be mu ta tá sa és az ide szer ve zett prog ra mok:

– A Pe tő fi ut cá ban áll az az épü let, mely ben a köl tő szü lei lak tak 1846-ban. Ab ban a re -
mény ben ér kez tek Dömsödre, hogy vál lal ko zá su kat meg ment he tik a csőd től. Saj nos ez nem
si ke rült, tel jes mér ték ben tönk re men tek, in gó sá ga i kat itt Dömsödön ár ve rez ték el. Az épü le -
tet az ön kor mány zat 2010-ben fel újí ttat ta. Je len leg Szé kely Zsig mond köz sé gi or vos ren de lő -
jé nek be ren de zé se ka pott itt he lyet, mely nek ér té kes da rab ja az 1950-es évek ből egy Phi lips
tí pu sú rönt gen gép. Vajnai Já nos kiskunlacházi fes tő-gra fi kus Dömsödnek tett ado má nya is itt
kap he lyet. A nap fo lya mán az épü let ud va rán és a nyi tott szín alatt élő kéz mű ves fog lal ko -
zás ba kap cso lód hat nak be a lá to ga tók.

– Vajnai Já nos kiskunlacházi fes tő-gra fi kus ado má nyá nak ün ne pé lyes át adá sa és a meg nyi -
tó szept. 15-én dél után 15 órai kez det tel. A ki ál lí tott al ko tá sok Pe tő fi és az al föl di pusz ta té -
má ját je le ní tik meg.

– Ezt kö ve tő en Ba logh Mihály: „A köl tő és a vá ros” című mű ve ke rül be mu ta tás ra. A ki ad vány fel tár ja Kunszentmiklós és Pe tő -
fi Sán dor kap cso la ta i nak min den egyes moz za na tát.

Min den ér dek lő dőt nagy sze re tet tel vá runk!
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2012. jú ni us 3-án, szom ba ti napon az OMK ud va rán, csa lá di as han gu -
lat ban kez dőd tek 10,00 órá tól a gyer mek na pi prog ra mok. Meg telt az ud -
var. A nap fo lya mán ki csik és na gyok is ta lál tak ma guk nak ját szá si le he tő -
sé get. Le he tett lab dáz ni, fo ciz ni, ug rá lókö te lez ni, te kéz ni; arc fes tés, ko -
ron go zás, haj fes tés, lu fihaj to ga tás, lisztfú jás, ug rá lóvár, tram bu lin, óri ás -
csúsz da, AIRSOFT ki ál lí tás és be mu ta tó vár ta a ját sza ni vá gyó kat.

13,00 órá tól kez dőd tek a sza bad té ri szín pa don a kul tu rá lis ren dez vé -
nyek. Óri á si si ke re volt a gye re kek kö ré ben, hi szen együtt éne kel het tek és
tán col hat tak a fel lé pők kel a szín pa don, ez a jó han gu lat egé szen es tig
foly ta tó dott az ud va ron.

Sze ret ném meg kö szön ni a mun ká ját mind azok nak, akik részt vet tek a
gye rek na pi prog ram lét re jöt té ben, hi szen az Ő ön zet len fel aján lá suk nak
kö szön he tő en ve het tek részt az ér dek lő dők az egész na pos ren dez vé nyen:

Kö szö nöm: a Gyer mekba rát Egye sü let nek, a Ba nya Klub nak, akik fá -
rad ha tat la nul sü töt ték egész  nap a fi no mabb nál fi no mabb banyacsintákat
(palacsinta), a Ju és Zsu Tár su lat fan tasz ti kus show mű so rát, Ba la ton

Mag di nak, Nagy Sebastiánnak és Hor váth Ba lázs nak a mű sorve ze tést,
va la mint hogy egész  nap bo hócjel mez ben szó ra koz tat ták a ki csi ket,
Gerenday Éva né ni nek, a dömsödi De zső La jos A.M.I. tár sas tán co sa i nak,
Bőcze Ber na dettnek és ta nít vá nyá nak, a Le ven du la A.M.I. Tass ki he lye -
zett ta go za tá nak tár sas tán co sa i nak, a dömsödi Zumba cso portnak a rész -
vé tel ét Perger Éva ve ze té sé vel, Bá bel And re á nak és csa pa tá nak, kik
Lamenguria sza bad moz gás be mu ta tót tar tot tak, a WILLPOWER Tánc-

és Sport egye sü let nek Bo ros Ni ko lett ve ze té sé vel, a De zső La jos A.M.I. és
a MOSTart NKKE kö zös elő adá sá ban a FIFI A PIL LAN GÓ cí mű elő -
adást, AIRSOFT csa pa tá nak, Bo kor Zsolt nak, aki a tech ni ka fe le lő se volt,
az O.M.K. min den mun ka tár sá nak a se gít sé get.

Sze ret ném meg kö szön ni a szpon zo rok nak is a fel aján lá so kat, mert na -
gyon gaz dag aján dé ko kat kap hat tak így a gye re kek: WES TERN PUB
(2344 Dömsöd, Rá kó czi u. 16.),  Sisi Köz hasz nú Ala pít vány – Rakszegi
Zi ta, a ku ra tó ri um el nö ke, DICK Kft. Élel mi szer Áru ház, Domotors Kft.,
Dömsödi Szig-tech Kft., Orosz és Tár sa Bt., Ba ra nya Szik víz üzem, Bú -
za őr lő Kft., Dovit Kft., Office-Contact Kft. – Né ma Il di kó és mun ka tár sa,
Dömsödi  Szü lők  Szűcsné Zsi ba Va li ös  sze fo gá sá val, Gyer mek ba rát
Egye sü let Dömsöd, Bessenyői Lászlóné Er zsi ke, Ba nya Klub, Ko vács
Zol tán – papír-írószer-nyomtatvány, Bá nyai Vi rág ker té szet, Kakukkné
Csör gő Mó ni ka, Bődi Endréné – Li la Vi rág üz let, Ka pi tány Cuk rász da,
Kapornai Lász ló és Far kas Ilo na,  Nagy köz sé gi Ön kor mány zat.

Sze ret ném még kü lön meg em lí te ni, hogy a Sisi Köz hasz nú Ala pít vány
a gyer mek na pi prog ram ide je alatt, jó té kony sá gi ci pővá sárt ren de zett,
mely nek be folyt ös  sze gét a Gyer mekba rát Egye sü let nek aján lot ta fel a
gyer me kek nyá ri tá bo roz ta tá sá hoz.

Még egy szer kö szö net mind azok nak, akik részt vet tek, segéd kez -
tek ezen a szép nap sü té ses hét vé gén, és vi dám sá got hoz tak a gye re kek,
va la mint a nagy köz ség éle té be!

Csi kós Lászlóné

Fotó: Rakszegi Zita
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A te le pü lé sün ket át sze lő 51-es fő út vo nal men tén 1972-ben épült
két „eme le tes tár sas ház”. Hogy mi ért volt szük ség ezek nek a tár sas -
há zak nak a meg épí té sé re, és mi ért épp a fa lu nak ezen a pont ján? Kik
köl töz het tek ide, mi lyen há zi rend sza bá lyoz ta egy más mel lett élé sü -
ket egy kor és ma?

Ezek re a kér dé sek re ke res tem a vá la szo kat, hi szen vi dé ken nem
meg szo kott a kis vá ros ok ra oly jel lem ző tár sas há zi élet- és la kó for ma.
Kü lö nö sen itt a Du na bal part ján, ahol már a bronz kor em be re is meg -
te le pe dett. Dabot már 1805-ben a Ti ha nyi Apát ság bir to kai közt em lí -
ti egy ki rá lyi ok le vél. Az itt élők meg él he té sét év szá zad okon ke resz -
tül el ső sor ban a föld meg mű ve lé se (sző lő-, gyü mölcs-, zöld ség- és
ga bo na ter mesz tés), va la mint az ál lat tar tás je len tet te. A kol lek ti vi zá -
lást kö ve tő en a ter me lő szö vet ke ze tek biz to sí tot ták a meg él he tést.  A
te le pü lés szer ke ze te a raj tuk meg épí tett la kó in gat la nok kal en nek az
élet for má nak meg fe le lő en – elsősorban ker tes tel ke ken, nád fe de les
vertfalú há zak kal, is tál ló val – jel le mez he tő. Ezt a jel leg ze tes ar cu la -
tot a ’60-as, ’70-es évek nagy épít ke zé si hul lá ma né mi képp meg vál -
toz tat ta. A te le pü lé sen négy ne mes fa mí lia mó dos kú ri á já ba az ’50-es
évek ben több csa lá dot is be köl töz tet tek la kó ként, egyik be pe dig az
ál ta lá nos is ko lát. Az épü le tek tu laj don jo ga ál la mi, az az ta ná csi kéz re
ke rült, az ál lam ren del ke zett fe let te. Így a te le pü lés dé leb ben fek vő
ré szén (Dabon), a ma lom mel lett ál ló ha tal mas L alap raj zú kas tély -
ban is (ami egy kor Dabi Nagy Ist ván tu laj do na volt) nyolc csa lád ka -
pott kul tu rált kö rül mé nyek kel ren del ke ző ott hont. Ez az épü let egy
gon dat lan la kó hi bá já ból 1963 hús vét ján le égett. A lán gok gyor san
ter jed tek, a tü zet ol tó se gít ség hely ze tét ne he zí tet te, hogy a te tő szer -
ke ze tet ta ka ró cse re pek is túl he vül ve pat tog tak, dur rog tak. A ta ná csi
bér la kás ban élők fe dél nél kül ma rad tak. A Ta nács nem tar tot ta gaz da -
sá gos nak a le égett épü let re konst ru á lá sát, vi szont a la kók ról gon dos -
kod ni kel lett.

Ezért 1972-ben a fő út mel lett, köz vet le nül az egy kor le égett kas -
tély he lyén meg épül tek a fe dél nél kül ma radt, ide ig le nes la ká sok ba
köl töz te tett csa lá dok szá má ra új ott ho na ik. Így ke rült át adás ra az a
nyolc- és  ki csi vel ké sőbb a négy la ká sos tár sas ház, me ly az óta is la -
kó ház ként funk ci o nál. 

Az épít te tő (Nagy köz sé gi Ta nács) az új épü let be egyen ként nyolc
37,90 m2-es la kást ter vez te tett.

Az 1972. au gusz tus ban ki adott la kás bér le ti szer ző dé s ből ki de rül,
hogy a la ká sok fél kom fort fo ko zat tal ren del kez nek. Ez azt je len ti,
hogy a kony há ban egy fa li kút mű kö dött, a für dő szo bá ban pe dig csak
WC volt. A la kók ké sőbb sa ját igé nyük nek meg fe le lő en ala kít hat ták
ki a vi zes blok kot.

Más fél la kó szo ba, egy kony ha, egy élés kam ra, egy elő szo ba, egy
für dő szo ba és egy tü ze lő tá ro ló tar to zott hoz zá. Az ud var, a fo lyo só és
a lép cső ház a la kók kö zös hasz ná la tá ban áll, ezek rend ben tar tá sa
szin tén kö zös fel adat. A lép cső há zi elekt ro mos el lá tás ra kü lön mé rő -
óra szol gál, il let ve az épü let ben kö zös víz fo gyasz tás mé rő üze mel.
Ezek költ sé ge it a bér lők a csa lád tag ok ará nyá ban egyen lí tik ki.
Ugyan így szól a há zi sza bály zat a szenny vízszip pan tás ról és a sze -
métel hor dás ról. 

Az igény lők 1972. au gusz tus 5-én meg kap ták a Ta nács tól az új ta -
ná csi bér la ká sok ra a la káski uta lá si ha tá ro za tot, mely ki tért ar ra a
tény re is, hogy a ki je lölt bér lő a ta nács hoz zá já ru lá sa nél kül al bér lőt
nem fo gad hat a la kás ba, il let ve az in gat la non sem mi fé le mel lék épü -
le tet nem lé te sít het, és ál la to kat sem tart hat.

1972. au gusz tus 20-ra a la kók be köl töz het tek. Tóth Dezsőné mint
a ta nács kép vi se lő je és az épít ke zés fel ügye lő je nem ze ti szín sza lag -
gal át köt ve ad ta át a kul cso kat. A la ká sok ba elsősorban azok a fe dél
nél kül ma radt la kók köl töz het tek be, akik igényt tar tot tak az újon nan
meg épült la ká sok ra.

Így ke rült csa lád já val a bér lők kö zé Kom ló An tal sü tő ipa ri mun kás
is. A ré szé re ki ál lí tott ta ná csi bér la kás ki uta lá si ha tá ro zat in dok lá sá -
ban ez áll: 

„Az 1/1971/II.8./ kor mány szá mú ren de let 3. fe je zet 5-25. §-ai
alap ján meg ál la pí tást nyert, hogy a Sü tő ipa ri Vál la lat egyik dol go zó -
ja az 1968-ban le égett ta ná csi épü let ben la kott. En nek foly tán a Vál -
la lat igény jo go sult sá ga fenn ma radt, mely nek alap ján tör tént sü tő ipa -
ri dol go zó ré szé re a ki uta lás, szem előtt tart va a la kos ság igé nyét. Így
kí ván juk biz to sí ta ni a jó szak mun kás ok kal a ke nyér, il let ve sü tő ipa ri
ter mék kel va ló ki vá ló mi nő sé gű el lá tást.”

Két év re a ta ná csi la ká sok bér be vé te lé től, 1974-ben a bér be adó a la -
kó épü le tek há zi rend jé ről ho zott ren de le tet. Eb ben rész le te sen is mer te -
ti a he lyes vi sel ke dé si nor má kat, mely sze rint a la kó tár sak nyu gal má ra
te kin tet tel il lik len ni la ká son be lül és kí vül egy aránt, meg em lít ve a rá -
dió, TV és egyéb zaj for rás han gos hasz ná la tát. A csa lá di-ba rá ti ös  sze -
jö ve te lek kel já ró zaj sem za var hat ja a töb bi la kó tár sat. Míg a kö zös te -
re ket he ten kén ti vál tás ban tart ják rend ben, ad dig a sa ját la kás rend ben
tar tá sá ra meg ha tá ro zott idő szak ban le het ágy ne műt szel lőz tet ni vagy
mat ra cot, sző nye get po rol ni. A ke let ke zett sze me tet a la kó kö te les ma -
ga után ren dez ni. Az ál la tok tar tá sa til tott. A há zi rend kü lön ki tér a szi -
lárd és fo lyé kony tü ze lő tá ro lá sá ra, hasz ná la tá ra, il let ve az egyéb fe -
les le ges sé vált in gó tár gyak he lyes tá ro lá sá ra. Em lí tést tesz ar ról, hogy
a  há zat, er kélyt dí szí tő tár gyak csak ak kor he lyez he tők el, ha a köz ség
ké pét nem ront ják, és a  köz íz lést nem sér tik.

Kü lö nös te kin tet tel fel hív ja a fi gyel met az épü le tek ál lag meg óvá -
sá ra, a gyer me kek re vo nat ko zó lag pe dig, ha bár mi lyen ron gá lást vé -
gez nek, azért a szü lő a fe le lős. A gép jár mű vek re vo nat ko zó an ki zá ró -
lag az ott la kók tart hat ják az ud var ban jár mű ve i ket, ide ge nek nek ti los
bár mi ne mű be já rás.

A fent em lí tet tek meg sér té se sza bály sér tés nek mi nő sül, azok meg -
sze gé se pénz bír ság ki fi ze té sét von ja ma ga után.

A ta ná csi bér la ká sok hoz va ló hoz zá ju tás igé nye töb bek ben is fel -
me rült. A ta nács a már meg lé vő bér la kás mel lé kül ső meg je le né sé ben
ha son ló, ám bel ső meg osz tás sze rint négy szol gá la ti la kás nak he lyet
adó tár sas há zat épí tett. Ezek nek az alap te rü le te el té rő en a nyolc la ká -
sos tár sas há zé tól már egyen ként 53,5 m2 volt, kü lön WC-vel, für dő -
szo bával és na gyobb elő tér rel ren del ke zett.

A négy la ká sos tár sas ház la kó i nak a ’80-as évek ben le he tő sé ge
nyílt a la ká sok meg vá sár lá sá ra, míg a nyolc la ká sos tár sas ház la kói

DDDDöööömmmmssssööööddddöööönnnn    44440000    éééévvvveeee    ééééppppüüüüllll tttteeeekkkk    aaaazzzz    eeeellll ssssõõõõ    eeeemmmmeeeelllleeeetttteeeessss     hhhháááázzzzaaaakkkk

Folytatás a következő oldalon.
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„lapjával húz, éli vel kormányoz”
Fekete István: Tüs  kevár

Június 27-én, a Kisherceg Gyerekház
egyéves szülinapja alkalmából a koordinátor
egy helyi vállalkozó támogatásával vízitúrát
szervezett a Gyerekházat látogató családok-
nak. 

Reggel 8 órakor gyülekeztünk a Gyerekház
előtt, majd egy rövid biciklitúra után a csó-
nakháznál vártuk, hogy az előkészületek után
vízre szállhassunk. 9 óra körül a négy csónak
úgy 40 fővel útnak indult. Sokaknak csak a
mentőmellények adtak bátorságot, de a
kezdeti ijedtség után mindenki vidáman
integetett a parton állóknak. Az egyórás út
során megfigyeltük a part menti növényeket,
a csillogó vizet, a többi csónakot, a gyerekek
pedig lelkesen faggatták a kapitányunkat
egy-egy vízen ringatózó, vagy a kidőlt fákon
ülő madárról. Megérkezve a makádi Ezüst-
partra, a csónakokból kiszállva a parton, a
homokban leterítettük a pokrócainkat, és
megkezdődött a piknik, előkerültek kenye -
rek, zöldségek, szendvicskrémek, a víz és a
gyümölcslé. Miután mindenki jóllakott, a fel-
nőttek elpakoltak, a gyerekek homokoztak,
pancsol tak a sekély vízben, labdáztak és
futkároztak. Kb. egy óra után ismét csó-
nakokba ültünk és visszaindultunk. Az út
során a legtöbb gyerek elszenderedett, a
szülők a karjaikban csemetéikkel szálltak
partra. Az apukák segítségével a csó-
nakházban helyére kerültek az eszközök, a
gyerekház újra megtelt élettel, az asztaloknál
ülve izgalmak közepette várta mindenki a
szülinapi tortát. Megköszöntük a Csónakos
Kft.-nek a közreműködést, a családoknak a
rendszeres látogatást, és az elmúlt egy év
egy-egy nevezetes alkalmát felemlítve elfo-
gyasztottuk közösen a tortát. Fél kettő körül
élményekkel telve hazaindultunk, csendes
lett a gyerekház, de a kicsi fejecskékben még
sokáig élénken élnek e nap emlékei. 

Vízitúra a Kisherceg Gyerekházban

hi á ba je lez ték vá sár lá si szán dé ku kat a ta nács fe lé, az el uta sí tot ta eze -
ket a ké rel me ket. Dön té sü ket az zal in do kol ták, hogy szük sé ges va la -
mi lyen va gyo ni biz to sí té kot tar ta lé kol ni, ezért nem ér té ke sí tik a 40
m2-es la ká so kat. Így az ott la kók ma is bér lők az in gat lan ban.

A tár sas ház el ső la kói rész ben ki cse ré lőd tek, va la mint az együtt -
élés sza bá lya i ra em lé kez te tő há zi rend lap jai is meg sár gul tak már.
Míg a ré gi há zi rend til tot ta az ál lat tar tást, ma még is van nak a la kás -
ban és az ud va ron kis ked ven cek. A há zak ban sza bad ide jét ki-ki ha bi -
tu sá nak meg fe le lő en töl ti. Van aki szí ve sen te le ví zi ó zik, vagy ke -

reszt rejt vényt fejt, de olya nok is akad nak, akik nagy sze re tet tel és
alá zat tal vég zik a ker ti mun kát. A kül ső kert és a bel ső ud var fák kal,
bok rok kal és sok-sok vi rág gal te szi kel le mes sé és tet sze tős sé a kör -
nye ze tet.

A negy ven éve meg épült tár sas há zak és azok la kói má ra már szer -
ve sen a te le pü lés ar cu la tá hoz tar toz nak.

Ha he lyi szin ten va la ki a fa lu nak ezt a ré szét kí ván ja meg je löl ni,
azt a jel zőt hasz nál ja, hogy „Az eme le tes házak…”. Ezt min den ki is -
me ri és el fo gad ja. Az itt élő ket ren des, tisz tes sé ges em be rek nek
mond ják.

-V.I.-

Folytatás az előző oldalról.



XXII.  évfolyam  8.  szám 11

Bár so kan ne he zen his  szük el, de 2012.
jú ni us 27-én volt egy éve, hogy a Kis her ceg
Gye rek ház meg nyi tot ta ka pu it. Mint ar ról
már be szá mol tunk, az el ső szü le tés na pun -
kat a csa lá dok kal ün ne pel tük du nai csó na -

ká zás sal a Klszák csa lád és a Csó na kos Kft. jó vol tá ból. 
Ez ki vá ló al ka lom ar ra, hogy me gáll junk egy perc re és át gon dol juk,

mi is az, amit meg tet tünk vagy el mu lasz tot tunk, po zi tív vagy ne ga tív
irány ba haj lik-e a mér leg, ha ránk gon dol nak, vagy el men nek a ház előtt
az em be rek. Ah hoz, hogy a te vé keny sé ge ink ről tel je sebb ké pet kap jon a
la kos ság, az aláb bi ak ban mu tat juk be az el múlt egy év ese mé nye it és
min den nap ja it.

A meg nyi tó után nem sok kal, a 2011. jú li us 01-jei hét vé gén Ro ma in -
teg rá ci ós – Nyi tott mű te rem mű vé sze ti tá bor ke rült meg ren de zés re, ahol a
ki csik fest het tek, raj zol hat tak, és még ren ge teg más mó don bon ta koz ha -
tott ki mű vé szi haj la muk, míg a na gyob bak is mer ked het tek az ál ló- és a
moz gó kép ké szí té sé nek mű vé sze té vel.

2011. no vem ber 03-án az örkényi Mi ci mac kó Gye rek ház csa lád ja it és
dol go zó it lát tuk ven dé gül egy nyílt nap ke re tén be lül.

2011 de cem be ré ben a ka rá cso nyi ün nep kör höz kap cso ló dó an volt ad -
ven ti ké szü lő dés a gye re kek kel és szü lők kel, ké szül tek a ko szo rúk, a dí -
szek, ame lye ket kö zö sen akasz tot tunk fel a gye rek ház ka rá csony fá já ra,
majd együtt szil vesz te rez tünk. 2012. ja nu ár 06-án kö zö sen bú csúz tunk a
ka rá csony fá tól, és cso ma gol tuk el a kö vet ke ző kö zös ka rá cso nyunk ra a
dí sze ket. Fon tos meg em lí te ni, hogy nem csak a vi dám pil la na to kat tölt jük
együtt, ha nem a ne he zebb idő sza ko kat is, ilyen kor élel mi szert, tü ze lőt és
me leg ru hát ju tta tunk a csa lá dok nak he lyi vál lal ko zók se gít sé gé vel, amit
ezúton is és még száz szor is kö szö nünk! To váb bá a nagy hi deg ben hosz  -
szí tott nyit va tar tás sal és ál lan dó ügye let tel se gí tet tünk azok nak a csa lá -
dok nak, akik nek me le ge dő re volt szük sé gük. 

A 2012. év prog ra mok kal tel ve in dult: a Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő
Szol gá lat mun ka tár sá val, Gu ba Ani tá val egy ér de kes teadélelőttben volt
ré szünk, ahol meg is mer het tük sok fé le gyógy nö vény és -tea jó té kony ha -
tá sát, a tea ké szí tés mód ját, és már a ta vasz ra gon dol va a kis kert ben va ló
gon do zá suk ról is szó esett. Majd a fog tün dér lá to gat ta meg a gye re ke ket
aján dék fog ke fék kel, és a fog ápo lás fon tos sá gá ról be szélt. 2012. feb ru ár
14-én a Va len tin-nap ról be szél get tünk, 17-én pe dig far san gi mu lat ság ban
volt ré sze min den ér dek lő dő nek. Már ci us 21-én a Csa lád Nap ja prog ram

ke re té ben a csa lád vé del mi szol gá lat vé dő nő je,
Horák Györgyné a csa lád ról, an nak fon tos sá gá ról,
fér fi-nő kap cso la tok ról és a fo gam zás gát lás ról be -
szél ge tett az anyu kák kal, köz ben a dömsödi vé dő -
nők vér nyo mást és vér cu kor szin tet mér tek. Áp ri lis -
ban a hús vét ra ké szü lőd tünk, majd áp ri lis 27-én egy nagy sza bá sú ren dez -
vényt – Re gi o ná lis Gye rek ház Ta lál ko zót – szer vez tünk két hely szí nen, a
gye rek ház ban és a Dabi Ját szó tér és Pi he nő park te rü le tén, amely re az
örkényi, a monori és a kerepesi gye rek ház csa lád ja it és dol go zó it hív tuk
meg já ték ra, fő zés re, kö zös ebéd re és be szél ge tés re. Má jus ban több al ka -
lom mal a Du na-par ton sé tál tunk és pik ni kez tünk a csa lá dok kal. 

Ál lan dó prog ram ja ink kö zött meg ta lál ha tó a pén te ken kén ti sü tö ge tés
és re cept cse re, a fod rász prog ram (in gye nes haj mo sás és -vágás a rend sze -
re sen já rók nak), var rá si és öl töz kö dé si ta ná csok, a de ko rá ci ós öt le tek és
meg va ló sí tá suk év szak ok hoz, ün ne pek hez kap cso lód va, az ál la mi ün ne -
pek ről va ló meg em lé ke zés, a test vér na pok, ami kor a csa lád idő sebb gyer -
me ke is részt ve het a prog ram ja in kon. A szü lők nek szük ség ese tén se gí -
tünk a hi va ta li ügy in té zés ben (pl. le ve lek meg fo gal ma zá sa, e-mail kül dé -
se), internet-hoz zá fé rést biz to sí tunk és se gít sé get az internethasználathoz,
mo sá si és tisz tál ko dá si le he tő sé get biz to sí tunk az er re igényt tar tók szá -
má ra. To váb bá óvo dai és is ko lai ta lál ko zó kat szer ve zünk, amely nek so rán
a szü lők be szél get het nek az óvó né nik kel és ta ná rok kal, a gye re kek pe dig
együtt játsz hat nak a na gyob bak kal. Gyógy tor nás  szal és pszi cho ló gi ai ta -
nács adás sal se gí tünk az ér dek lő dők nek, va la mint fo lya ma to san együtt -
mű kö dünk vé dő nők kel, Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat tal,
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá val és in téz mé nye i vel, gyer mek or -
vos sal, he lyi vál lal ko zók kal és szer ve ze tek kel. Rend sze res csa lád lá to ga -
tá sa ink al kal mat ad nak ar ra, hogy azok kal a csa lá dok kal is tud juk tar ta ni a
kap cso la tot, aki nem tud nak rend sze re sen be jár ni a gye rek ház ba. 

Re mél jük, az idei év (és az ezt kö ve tőek is) az el ső höz ha son ló an, gaz -
dag prog ram kí ná lat tal és sok rend sze re sen já ró csa lád dal te lik majd, hi -
szen a fenn tar tók, a part ne rek, a Biz tos Kez det Prog ram és a gye rek ház
dol go zói mind ér tük dol goz nak, és azért, hogy a gye rek ház Dömsödön is
si ke re sen mű köd ve tud ja el lát ni tá mo ga tó fel ada tát. 

To vább ra is sze re tet tel vá runk min den 5 év alat ti gyer me ket ne ve lő csa -
lá dot a Kis her ceg Gye rek ház ba min den hét köz nap 8.30-tól 12.30-ig in -
gye nes szol gál ta tá sok kal.

A Gye rek ház csa pa ta

Gyerekházunk elsõ éve
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„Az az egy azon ban ne le gyen rejt ve előt -
te tek, sze ret te im, hogy az Úr előtt egy nap
an  nyi, mint ezer esz ten dő, és ezer esz ten dő
an  nyi, mint egy nap. Nem kés le ke dik az Úr
az ígé ret tel, amint egye sek gon dol ják, ha -
nem tü rel mes hoz zá tok, mert nem azt akar -
ja, hogy né me lyek el ves  sze nek, ha nem azt,
hogy min den ki meg tér jen. De el fog jön ni az
Úr nap ja, még pe dig úgy, mint a tol vaj, ami -
kor az egek re cseg ve-ro pog va el múl nak, az
ele mek ég ve fel bom la nak, a föld és a raj ta
le vő al ko tá sok is meg ég nek. Mi vel pe dig
mind ezek így fel bom la nak, mi lyen szen tül
és ke gye sen kell nek tek él ne tek, akik vár já -
tok és si et te ti tek az Is ten nap já nak el jö ve te -
lét, ami kor majd az egek lán gol va fel bom la -
nak, és az ele mek ég ve meg ol vad nak!  De új
eget és új föl det vá runk az ő ígé re te sze rint,
amely ben igaz ság la kik.” (Pé ter má so dik le -
ve le 3,8-13.) 

Olyan vi lág ban élünk, amely ben ve szé lyes
gyor sa ság gal vál toz nak az ér té kek. A ré gen
meg be csült ér té kek fe les le ges ka cat tá mi nő -
sül nek, ed dig fe les le ges nek tar tott fog la la tos -
sá gok na gyon fon tos nak tűn nek. Át ér té ke lőd -
nek anya gi ja vak, gon do la tok, po li ti ku sok és
pár tok, esz mék és va lu ták. Min den mo zog eb -
ben a nagy át ér té ke lés ben. A ke resz tyén em ber
sok szor el bi zony ta la nod va né zi a vál to zá so kat,
pe dig nagy le he tő sé günk az, hogy a „mennyei
ár fo lya mot” kö vet ve a va ló di ér té kén tart suk
szá mon éle tünk dol ga it. Ne künk is fo lya ma tos
át ér té ke lés ben kell él nünk, de a vi lág gal szem -
ben a bib li ai ér té ke lést kell kö vet nünk.

Az idő kér dé se min dig za var ba hoz ta az em -
be re ket.  

Ele ve min dig idő za var ban élünk. Ke ve sen
tud ják jól be osz ta ni az ide jü ket, úgy hogy éle -
tük ne csak múl jon, ha nem tel jen is.

A fi lo zó fu sok is so kat gon dol kod tak már az
idő lé nye gén, de ezt vizs gál va elég za va ros ma -
gya rá za tok hoz ju tot tak. Augustinus ügye sen
fo gal ma zott, ami kor ar ra a kér dés re vá la szolt,
hogy mi az idő? Azt mond ta: „ha kér de zik tő -
lem mi az idő, ak kor nem tu dom, de ha nem
kér de zik, ak kor tu dom.” Az idő dön tő ré sze
éle tünk nek, de nem na gyon ért jük a lé nye gét.

Az idő vel kap cso lat ban kön  nyen za var ba
hoz ha tó ak va gyunk. A Bridget Jo nes nap ló ja
cí mű film ben a ko ro so dó egye dül ál ló höl gyet
ud va ri at lan ro ko nai fo lya ma tos „tikk-takk,
tikk-takk” be szó lá sok kal em lé kez te tik ar ra,
hogy férj hez kel le ne már men nie, mert las san
meg vé nül. A kel le met len em lé kez te tés után a
fő sze rep lő mo so lya nem iga zán tű nik őszin té -
nek, za var ban van, ér zi az idő ter hét.

Fel ol va sott igénk ben olyan em be rek ről

ol va sunk, aki ket za var ba hoz tak az idő te -
kin te té ben.

Tud ták ró luk, hogy vár ják Jé zus Krisz tus
vissza jö ve tel ét a men  nyei vi lág ból eb be a
föl di vi lág ba. Tud ták ró luk azt is, hogy Jé zus
vis  sza jö ve te lé re úgy te kin te nek, mint az ül -
döz te té sek, a fáj dal mak le zá rá sá ra, az Úr ral
va ló bol dog ta lál ko zás ra, az új ég és új föld
meg je le né sé re.

Az Úr vis  sza jö ve te le azon ban nem kö vet -
ke zett be a váradalmaknak meg fe le lő en,
ezért a ke resz tyé ne ket gú nyol ták, mond va: a
vi lág min dig egy for ma volt és egy for ma
lesz. Nem jön vis  sza az Úr Jé zus, fe les le ges
eb ben hin ni. A za var ba ho zott hí vők nek ta -
ná csol ja Pé ter apos tol azt, hogy ta nul ják
meg Is ten és nem a hi tet len kör nye zet sze -
rint ér té kel ni a na po kat, éve ket, év ez re de ket.
Mit kell eh hez fel fog ni uk?

1. Elő ször azt, hogy az Úr idő szá mí tá sa
más. 

Az örök Is ten sza bad ura az idő nek, mi
pe dig sa ját ko runk nak, idő ér zé künk nek, idő -
spe ku lá ci ó ink nak rab jai va gyunk. Is ten nek
örök ké va ló ter vei van nak, ne künk pe dig
csak sür ge tő öt le te ink vagy áb rán do zó ha -
lasz tá sa ink. Za va ra ink fő oka az, hogy nem
tisz tel jük Is ten jo gát és böl cses sé gét a ne -
künk adott idő vel kap cso lat ban.

Áb ra hám és Sá ra nem tud ja ki vár ni, hogy
Is ten ígé re te meg va ló sul jon a tör vé nyes
utód szü le té sé re néz ve, így szü le tik meg
Hágártól Iz ma el, az ara bok ős aty ja. Egy má -
sik bib li ai tör té net ben pe dig Lót, Áb ra hám
uno ka öc  cse ha lo gat ja, hogy el men jen So dó -
má ból, így az an gya lok me ne kí tik ki őt és
csa lád ját az íté let elől. Is ten órá ja a pon tos, a
mi idő ér zé künk azon ban bűn re és íté let re
jut tat min ket.

2. Az idő a rend esz kö ze Is ten aka ra ta sze -
rint. 

A Te rem tés nél je le nik meg az idő, ami kor
Is ten a ká osz ból ren det te remt. A kér dés az,
hogy meg is mer het jük-e Is ten „ha tár időnap -
ló ját”? Meg is mer het jük-e az Is ten től ne künk
sza bott ha tár idő ket? A vá lasz az, hogy nem.
Ak kor ho gyan le het az idő a rend esz kö ze
éle tünk ben? 

A ta nít vá nyok a menny be me ne tel előtt azt
kér de zik Jé zus tól, hogy mi kor ál lít ja fel tel -
jes ural mát a föl dön. Az Úr vá la sza az, hogy
„nem a ti dol go tok, hogy olyan idők ről és al -
kal mak ról tud ja tok, ame lye ket az Atya a
ma ga ha tal má ba he lye zett, el len ben erőt
kap tok, ami kor el jön hoz zá tok a Szent lé lek,
és ta nú im lesztek…”.

Is ten nem idő pon to kat ad ne künk, hogy

azok kal spe ku lál junk, ab ból so ha sem len ne
rend, ha nem idő ben szól, hogy rend ben le gyen
az éle tünk. A Ve le va ló meg té ré ses kö zös ség -
ben meg ért jük fel ada ta in kat, és így fel ké szült
lesz az éle tünk.

3. Az Is ten től ka pott idő a ke gye lem el fo ga -
dá sá ra szol gál.

Pé ter apos tol azt ír ja, hogy íté let jön. Az Úr
Jé zus vis  sza jö ve te le a hí vők szá má ra sem egy
la za pik nik. Er re ké szül ni kell, és má so kat is
ké szí te ni. A za var ban le vő ke resz tyé nek a ne -
héz sé gek mi att si et te tik az Úr vis  sza jö ve tel ét.
Pé ter azt kér de zi, hogy tény leg fel ké szül te tek?
Tisz tul az éle te tek? Ne bo nyo lód ja tok be le az
idők ről szó ló vi ták ba, ha nem le gye tek min dig
ké szen, mert az Úr nap ja kö ze le dik.

Az idő za va rá ban élünk. Na gyon gyor san
múl nak a sza bad ság nap jai, ro han nak éve ink,
min dig el ma rad va la mi, vagy úgy érez zük, ki -
ma ra dunk va la mi ből. Az Is ten től el fo ga dott
fel ada ta in kat tel je sít ve azon ban rend vesz ben -
nün ket kö rül és töl ti be lel kün ket bé kes ség gel.

Ba logh Lász ló Le ven te
dabi re for má tus lel kész

Keresztyén élet
Idõnk átértékelése

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik drága jó édesapám

BÖDŐ JÓZSEF

temetésén megjelentek és sírjára koszorút
helyeztek el.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik 

CSÉCS IMRÉNÉ 
szül. Gábor Julianna 

temetésén részt vettek, fájdalmunkban
osz toztak és sírjára a kegyelet virágait elhe-
lyezték.

Gyászoló család

BÚCSÚZTATÓ

A legközelebbi hozzátartozók fájó szívvel
tudatják mindazokkal akik ismerték és
szerették, hogy 

SZILÁGYI MIHÁLY

életének 54. évében 2012. július 21-én
elhunyt. Testét önszántából a kórház részére
felajánlotta. Akik szerették és tisztelték, egy
mécses meggyújtásával emlékezzenek.

Nyugodj békében!
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Elő ző ha vi írá so mat az idő já rás sal, rend kí vü -
li kö vet kez mé nye i vel és an nak tag la lá sá val
kezd tem. Saj nos a hely zet az óta sem ja vult. Azt
tud juk, hogy a jú li us a leg me le gebb hó nap, de
mint mon da ni szok tuk: „a jó ból is meg árt a
sok”. Az is ter mé sze tes, hogy a nya ra lók ra, für -
dő zők re ked ve zett az idő.

A ka lá szos ga bo nák ara tá sá ra is ked ve zett jú -
li us idő já rá sa, szin te aka dály ta la nul dol goz hat -
tak a kom báj nok. A ga bo nák ter més át la ga el -
ma radt a várt tól, a mi nő ség na gyon jó, a fel vá -
sár lá si árak is emel ked tek, így a ma ga sabb ár -
be vé tel rész ben pó tol ja a men  nyi sé gi ki esést.
Az aszá lyos idő já rás nem csak ha zán kat sújt ja,
ha nem Eu ró pa-szer te, sőt vi lág szer te jó val ki -
sebb a ter més, így en nek kö vet kez té ben a ga bo -
naárak je len tő sen emel ked nek.

A ka pás nö vé nyeket, nap ra for gót, ku ko ri cát
és egyéb ta va szi ve té sű nö vé nye ket is na gyon
meg vi se li az aszá lyos idő já rás. A jó víz gaz dál -
ko dá sú, gyom men tes, jól meg mun kált táb lák
még úgy-ahogy bír ják a szá raz sá got, de a ho -
mo kos, sülevényes, gyo mos táb lák bi zony már
tönk remen tek. Ezek ről a táb lák ról na gyon
gyen ge ter mést le het be ta ka rí ta ni.

Most, hogy a nap tá ri és a gaz da sá gi év fe lén túl
va gyunk, saj nos el mond hat juk, hogy a 2012-es
év a me ző gaz da sá gra, ezen be lül a nö vény ter -
mesz tés re, sző lő-gyü mölcs ter mesz tés re, de az ál -
lat te nyész tés re sem volt ked ve ző. Fő ként a rend -
kí vü l szél ső sé ges idő já rás, té li, ta va szi fa gyok,
aszá lyos idő szak, rend kí vü li hő ség okoz za a leg -
na gyobb ter més csök ke nést. Le het, hogy is mét -
lés nek tű nik, de el kell mon da ni, hogy még 15-20
év vel ez előtt az or szág ban tízmil lió ser tést tar tot -
tak, most már há rommil lió alatt van a ser té sek
szá ma. Gon dol juk csak el, hány vi dé ki csa lád nak,
de az or szág nak is ez je len tett ko moly be vé telt és
mun ka-meg él he té si le he tő sé get. A me ző gaz da sá -
gi nagy üze mek fel szá mo lá sa, il let ve le épí té se a
vi dé ki la kos ság szá zez re it kény szer vál lal ko zó vá,
de so ka kat mun ka nél kü li vé tett.

Az or szág ve ze tő i nek sze rin tem sok kal na -
gyobb se gít sé get kel le ne ad ni a me ző gaz da sá gi

ter me lők nek, a csa lá di gaz da sá gok nak, a vi dé ki
la kos ság nak, hogy csök ken jen a már el vi sel he -
tet len mun ka nél kü li ség. Tu dom, hogy gaz da sá -
gi vál ság van, ami na gyon be ha tá rol ja a le he tő -
sé ge ket, de csak a ter me lő mun ka az, ami ja vít -
hat ja hely ze tün ket.

Ezek után néz zük, hogy most au gusz tus ban mi
a leg fon to sabb me ző gaz da sá gi mun ka. A ga bo na
leara tá sa után a gyen ge szal ma ter mést is mi e lőbb
le kell ta ka rí ta nunk, hogy el vé gez hes sük a tar ló
meg mun ká lá sát. Saj nos a szá raz, aszá lyos idő
mi att a ta laj is ki van szá rad va, és ne héz meg mun -
kál ni, csak nagy gé pek kel le het meg fe le lő ta laj -
mun kát vé gez ni. Csak re mél ni tud juk, hogy au -
gusz tus hó nap ban ki adós eső áz tat ja ter mő föld je -
in ket, és meg fe le lő mun kát le het vé gez ni.

A kony ha kert ben a be ta ka rí tás kez de tét je -
len ti az au gusz tus. A víz igé nyes nö vé nye ket,
pap ri kát, pa ra di cso mot, és fő ként a ká posz ta fé -
lé ket to vább ra is ön töz nünk kell. A bur go nya
szá ra, in dá ja ha el szá radt, itt az ide je a fel sze -
dés nek. Sze dés kor le he tő leg vá lo gas suk kü lön
a sé rült, hi bás gu mó kat. A té li tá ro lás ra csak a
tel je sen egész sé ges gu mók ke rül je nek. A szá raz
bur go nya szá ra kat le he tő leg éges sük el, ez zel
el pusz tít juk a gom ba- és ro var kár te vő ket, és így
jö vő re ke ve seb bet kell per me tez nünk. A sza -
bad föl di és fő ként a fó lia alat ti pap ri ka, pa ra di -
csom jú li us ban és au gusz tus ban igény li a leg -
több vi zet, mi vel a nagy me leg ben ha mar ki szá -
rad a ta laj, ezért bő sé ges víz men  nyi ség gel,
árasz tás sal ön töz zük.

Au gusz tus ban már a sző lőt és a gyü mölcs fá -
kat ne per me tez zük, mi vel kö ze le dik az érés idő -
sza ka. A kony ha kert ben a le ter mett, üres te rü le te -
ket is tart suk gyom men te sen, mert a ga zos, gyo -
mos te rü le te ken el sza po rod nak a kár te vők.

A kert ben, a ház kö rül egész év ben, te hát
ilyen kor nyár vé gén is min dig van fel adat, ha azt
akar juk, hogy rend ben le gyen a kör nye ze tünk.

A mun kák hoz kí vá nok min den ked ves gaz -
dál ko dó nak, ker tész ke dő nek jó egész sé get.

Ös  sze ál lí tot ta: Tóth Ist ván 
nyug dí jas me ző gaz dász

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2012. év augusztus hó

Is mét szól a tá ro ga tó
A dömsödi re for má tus temp lom tor -

nyá ból

Im má ron ha gyo mány, hogy nya ran ta,
min den va sár nap du. 6 óra kor zsol tá rok, di -
csé re tek, ma gyar éne kek és nép dal ok zen dül -
nek fel temp lo munk tor nyá ból.

Ér de mes meg hall gat ni és el gyö nyör köd ni
ab ban, hogy mi ként szó lal tat ja meg Haj dú
Lász ló ezt a nem min den na pi és rit ka hang -
szert. Mi ként töl ti meg a tá ro ga tó erős hang -
zá sá val a temp lom előt ti kis te ret?

Jöj je nek, és le gyen Önö ké ez a ki vé te les
él mény!

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egy házközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref @gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Ügyintéző lelkész: Dr. Almási Mihály

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

FFFF EEEE LLLL HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÁÁÁÁ SSSS
A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményben pótbeiratkozást tartunk 2012.

augusztus 21-étől, 14 és 18 óra között MUNKANAPOKON!
A következő tanszakokra lehet jelentkezni: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongo-

ra, óvodás előkészítő, társastánc, néptánc, grafika, színjáték.
Nemcsak az alsó tagozatos gyerekeket várjuk, hanem a felső tagozatos, sőt középiskolás

korosztályt is. Felhívjuk a kedves szülők és gyerekek figyelmét, hogy a művészeti iskolába minden
évben be kell iratkozni, vagyis azoknak a tanulóknak is, akik már járnak a művészeti iskolába.

Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a művészeti iskolában!

A művészeti iskola pedagógusai
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Alsós tankönyv árak
Az alábbi közölt összegek hozzávetőlege-

sek, néhány forint eltérés fennállhat.
1. osztály   9500 Ft
2. osztály 11000 Ft
3. osztály 13000 Ft
4. osztály 15000 Ft
A tankönyvek augusztus utolsó hetében

kerülnek kiosztásra, pontos időpontokról
plakátokon értesülhetnek, melyek az
iskolában, papír-írószer szaküzletben és a
megszokott helyeken lesznek kifüggesztve.

Kérünk mindenkit, hogy aki ingyenes
tankönyvcsomagra jogosult, hozza magával
az arra vonatkozó határozatot, mert vagy az
eredeti, vagy a másolati példányt le kell adni!
Figyelem, a határozat szeptember 1-jén
érvényes kell hogy legyen!

Tá jé koz ta tó a fel sõ 
ta go za tos tan könyv -
cso ma gok árá ról

2012-2013. tan év

A tan könyv cso ma gok ára szük ség sze rint
ki e gé szül a nyelv köny vek árá val

Né met: 3.800 Ft An gol: 3.500 Ft

5. osz tály 16.000 Ft
6. osz tály 16.600 Ft 
7. osz tály 20.000 Ft
8. osz tály 19.000 Ft 

Az in gye nes tan könyv cso ma gok nál az ál -
la mi tá mo ga tás ös  sze ge: 11.000 Ft.

Az in gye nes tan könyv cso ma gok hasz nált,
az is ko lai könyv tár ból köl csön zött tan köny -
ve ket is tar tal maz nak.

Elő ze te sen fel mér tük a szü lői igé nye ket,
kik azok, akik a hasz nált tan köny vek he lyett
újat kér nek.

Eze kért az új köny ve kért év fo lya mon ként
kö rül be lül a kö vet ke ző ös  sze gek fi ze ten dők:

5. osz tály 5.500 Ft
6. osz tály 6.600 Ft
7. osz tály 8.300 Ft
8. osz tály 9.000 Ft

Az au gusz tus vé gi tan könyv vá sár lás kor az
in gye nes ség re jo go sí tó iga zo lást nem csak
be mu tat ni kell, ha nem le is kell ad ni.

Ké rem, hoz za nak ma guk kal egy olyan
pél dányt, amit a vá sár lás kor le tud nak ad ni,
kü lön ben a tan könyv cso ma got nem tu dom
oda ad ni.

Kö szö net tel:
Sán ta Istvánné

fel sős tan könyv fe le lős

Ezt a hó na pot elég gé nyu godt nak mond hat -
juk, mert csak egy tűz ese tünk volt ös  sze sen, az
is kül te rü le ten.

Jú li us 20-án dél előtt 8 óra 55 perc kö rül
Var sá nyi An tal al pol gár mes ter úr je lez te, hogy
Dömsöd Rác ke vei út vé gé nél fa ég. A hely szí -
nen egy fa égett kb. 1 mé ter hos  szan a tör zsén,
va la mint kb. 10 négy zet mé te ren ös  sze hor dott
avar és ház tar tá si hul la dék égett. Sze ren csé re a
gyors jel zés nek kö szön he tő en az ott lé vő er dő -
re a tűz nem ter jedt át. 

Eb ben a hó nap ban elő ké szí tet tük a szo kott
éves pá lyá za tot, ami re a BM Or szá gos Ka -
taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga tó ság nál le het pá -
lyáz ni. A pá lyá za ti ki írás na gyon meg vál to zott
az ed di gi ek hez ké pest a vál ság ha tá sá ra. Csak
tűz ol tói szak fel sze re lé se ket és tech ni kai esz -
kö zö ket le het meg pá lyáz ni, amit a BM OKF
ad át a si ke re sen pá lyá zó nak. Pénzt nem ka -
punk, így a mű kö dé si költ sé ge ket is ne künk
kell(ene) elő te rem te ni (mű sza ki vizs ga, biz to -
sí tás, tan ko lás) amit ed dig, ha nem is tel jes
mér ték ben, de rész ben tá mo gat tak a pá lyá zat -
ban. A fel so rolt ki adá sok el érik a 100.000 fo -
rin tot is, és ez csak a ké szen lét ben tar tá sa a
fecs ken dő nek, eh hez még hoz zá jön a tan ko -
lás, a ja ví tás az al kat ré szek kel együtt és a töb bi
ez zel já ró ki adás.      

Egye sü le tünk nonpro fit szer ve zet, ál lan dó
be vé te li for rá sa nincs, és nem is ré sze sül ál la -
mi tá mo ga tás ban. Ezért is ké rem, hogy aki
meg te he ti, az tá mo gas sa egye sü le tünk mű kö -
dé sét, mert mint ahogy azt az elő ző cik kem ben
is ír tam, el fo gyott a ta valy ról ma radt pénz ösz  -
sze günk, és nem fo gunk tud ni mű köd ni szep -
tem ber 1-jétől.

A ta valy ról meg ma radt pén zünk saj nos el fo -
gyott, mert a fenn tar tá si költ sé ge ink meg nőt -
tek az emel ke dő üzem anyagárak és a sok vo -
nu lá si szám mi att is. 2011-ben ös  sze sen 25
kár ese tünk volt, amíg már idén a 30-nál já -
runk, és még csak fél év telt el. A tűz ol tó ság nál
tör tént ál lo mánycsök ken tés és tűz ol tósze rek
ki vo ná sa mi att egy olyan hely zet állt elő, hogy
ke vés a be vet he tő erő, ezért min ket is moz gó -
sít hat nak, ha na gyobb tűz eset van. Er re volt
pél da a má jus 2-án tör tént kiskunlacházi tűz -
eset, ahol 150 hek tá ron égett a bok ros, fás, ná -
das te rü let, és mint egy 30 há zat köz vet le nül
ve szé lyez te tett. Ide kel lett a dabasi, sziget-
szentmiklósi, bu da pes ti és a dömsödi tűz ol tó -
kat ri asz ta ni a rác ke ve i ek mel lé. Ez is azt pél -
dáz za, mi lyen ke vés a be vet he tő erő. 

Nem egy al ka lom mal volt már az idei év -
ben, hogy je lez ték fe lénk, hogy Dömsödön és
kör nyé kén is ne künk kell majd be avat koz ni,
ha lesz kár eset, mert nem volt Pest me gyé ben
sza bad be vet he tő raj. 

Ép pen ezért gon dol juk, hogy szük sé ge van
Dömsöd nagy köz ség nek ránk és a mun kánk ra,
mert van olyan, ami kor a se gít ség csak Bu da -
pest ről tud na jön ni ha kel le ne, és az kb. 1 órás
vo nu lá si időt ered mé nyez ne.

Vár juk min den ki tá mo ga tá sát, min den ösz  -
szeg se gí ti mun ká kat. 

Tá mo ga tá su kat a Fó kusz Ta ka rék nál ve ze -
tett szám lánk ra tud ják be fi zet ni (Dömsödi
Tűz ol tó Egye sü let, szám la szá munk: 51700272-
10903818) vagy egye sü le tünk ve ze tő sé gét
meg ke res ve (Is pán Ig nác el nök, id.
Tárkányi Bé la pa rancs nok, Do bos György
gaz da sá gi fe le lős, Pongrácz Jó zsef tit kár).

Min den tá mo ga tást elő re is kö szö nünk!

Kö szön jük: Na gyon szé pen KÖ SZÖN JÜK
Sza bó And rea újabb anya gi tá mo ga tá sát, ame -
lyet mű kö dé sünk re fo gunk for dí ta ni, azon be -
lül is tan ko lás ra. 

Egye sü let Ve ze tő sé ge

To vább ra is vár juk anya gi tá mo ga tá sa i kat,
mert nagy szük sé günk van rá a biz tos 

mű kö dés hez!    
Kér jük, aki te he ti, se gít se egye sü le tün ket!

Kö szön jük!

Ha baj van!  105
Ha tá mo gat ni sze ret nék Egye sü le tünk

mun ká ját:
sze mé lye sen az egye sü let bár mely tag ja fe lé
je lez ve vagy pe dig a Dömsöd köz pont já ban

lé vő Fó kusz Ta ka rék szö vet ke zet ben 
tud nak a szám lánk ra be fi zet ni.

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let
Szám la szá munk: 51700272-10903818

Meg tisz te lő se gít sé gü ket vár juk 
és elő re is kö szön jük!

To váb bi in for má ci ók és ké pek a
weboldalunkon, a

www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n ta lál ha tók.

Pongrácz Jó zsef tit kár
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let

domsodote@gmail.com

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Július hónap

DÖMSÖDRE VO NU LÓ TŰZ OL TÓ -
SÁG OK EL ÉR HE TŐ SÉ GEI:

Rác ke ve:
06-24-518-665 eset leg 06-24-518-666 

Szigetszentmiklós:
105 vagy 06-24-444-704

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let pa rancs no ka:
06-20-383-5407
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Szü lettek:
Trungel-Nagy István – Földi Judit

NIKOLASZ GÁBOR
Juhász Zoltán – Gál Annamária

DÁVID
Móricz József – Miklós Katalin

GERGŐ
Vass Tamás – Lénárt Angéla

TAMÁS PÉTER

Házasságot kötöttek:
Földvári Zsuzsanna – Éliás Tamás

Csepregi Mónika Eszter – Őrsi Ferenc

El huny tak:
Bödő József 87 éves
Baksai Mihályné Kovács Erzsébet 86 éves
Kató László 52 éves
Sipos Lajosné Varga Eszter 76 éves
Bús Attila 43 éves
Csécs Imréné Gábor Julianna 88 éves
Túróczi Gáborné Balassa Julianna 57 éves

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;

péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben) 

Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,

szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig

kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Nyári szabadságok:
Dr. Rókusfalvy Sylvia aug. 6-tól 10-ig és aug.
21-től 24-ig. Mindkét esetben helyettesít dr.
Wagner Viktor saját rendelési idejében
időpontkéréssel, illetve a rendelés utáni egy
órahosszában érkezési sorrendben.
Dr. Wagner Viktor aug. 27-től szept. 7-ig.
Helyettesít dr. Rókusfalvy Sylvia saját ren-
delőjében, saját rendelési idejében.

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság 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

Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc 
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998 
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

Ál lat or vo si ügye let
2012. augusztus 11-12.

Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2012. augusztus 18-19.
Dr. Vona Viktor

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

2012. augusztus 20.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2012. augusztus 25-26.
Dr. Mészáros János

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

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Anya köny vi hí rek

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 

Tel.: +36-24-519-720

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, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

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

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

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

megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
Ist ván, Budai Ignácné, Csi kós Lászlóné,

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,

Or bánné Kiss Ju dit, Orosz La josné,
Richter Gyu láné, dr. Rókusfalvy Sylvia,

dr. Si ket Pé ter, Sza bó And rea, Sza bó Pé ter, Tóth
Ist ván, Var sá nyi An tal

Ké szült 900 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

HHHHAAAA    BBBBAAAAJJJJ    VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor
elérhetõsége a

Sion Security számán:

06-70-634-5434

Tûzoltóság elérhetõségei

Ha baj van! 105
dom sodote@g mail. com
www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818



16 XXII.  évfolyam  8.  szám

Képes beszámoló a fûri falunapokról

Önkormányzati 
Lada Niva a dömsödi

rendõrök szolgálatában

Fotó: Fábián Ilona

Fotó: Fábián Ilona


