
Bár rendõreink már legalább egy hónapja
rendszeresen használják a számukra vásárolt
Dacia Duster típusú terepjárót, azért a hivatalos,
ünnepélyes átadására csak az elmúlt napokban
került sor. A tényleg szolid, de annál bensõsége-
sebb ünnepségen megjelent dr. Németh Gyula
rendõr ezredes, a Pest Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság vezetõhelyettese és dr. Öveges Kristóf
alezredes, ráckevei rendõrkapitány, akinek ün-
nepélyes keretek között adtam át a kocsi indí-
tókulcsait. A köszöntõmben elmondtam, hogy
az autó átadása � a körzeti megbízottjainknak �
csak egy állomás azon az úton, amely közbiz-
tonságunk további megerõsítését célozza. Azért
azt szeretném megjegyezni, hogy ügyesek vol-
tak a képviselõink, mert úgy történt a vásárlás,
hogy a konszolidáció erre is kiterjedt!
Idén is a mûvelõdési házunk adott otthont a

Pedagógusnapnak. Köszöntõmben megerõsítet-
tem azt a tényt, hogy legyünk büszkék a pedagó-
gusainkra, az oktatási intézményeinkre, mert
igazán hozzáértõen, magas színvonalon, gyer-
mekközpontú szellemmel szolgálják települé-
sünket. Nem a véletlenmûve, hogymindenmu-
tatóban, minden összevetésben tanulóink meg-
állják helyüket! Mészáros Pálné igazgató asz-

szony az ünnepség keretében búcsúzott Bak
Gáborné Csöpitõl, aki � szinte hihetetlen �
nyugdíjba vonul. Hiányozni fog a vehemenciá-
ja, a jó értelemben vett akarnoksága, lendülete,
amelyet a �Zöldsuli� pályázatnál is megmuta-
tott. Apropó, pályázat! A Cetelem pályázatnál
gratulálok a félmillió forintos nyereményhez az
iskolánknak, Bakné Csöpinek és csapatának, és
mindenkinek, akit �meglegyintett� az összefo-
gás, a közösmunka szele! Számomra teljesen új
impulzusokat jelentett az a közel két hét, amely
során nagyon sokan azon dolgoztak, hogy sike-
res legyen a pályázat. Nagyon fontos a pénz is,
fõleg a szegényebb települések életében, mint
amilyenek mi is vagyunk, de számomra külön-
leges élményt az a szervezõ erõ, mozgósítási te-
hetség jelentett, amelyet ilyen mértékben eddig
nemigen tapasztaltam. Persze tovább is gondol-
tam a dolgokat, hogy mi lenne, ha az életünk
más területein ismét találkoznánk ezzel a men-
talitással, ezzel a minden akadályt elsöprõ len-
dülettel, az összefogásmár közhelyszerûvé váló
eredményeivel? Lassan körvonalazódik az
RSD Parti Sáv projekt kiviteli ütemterve. Re-
ményeim szerint az északi részenmár június vé-
gén elkezdõdnek a munkálatok, míg a déli part-

szakaszon augusztusmásodik fele a csatornázás
tervezett kezdete. Az ivóvízminõség-javító pro-
jektünk földmunkái is a nyár közepére valószí-
nûsíthetõk, így Dömsöd több utcájában is elõ-
fordulhatnak párhuzamosan munkálatok. Biz-
tos vagyok abban, hogy az ezzel járó kellemet-
lenségekmajd csak rövid ideig tartanak.
AXI. EuropopNemzetközi Énekverseny nagy

érdeklõdés mellett zajlott. Sajnálatomra ez az ér-
deklõdés nemadömsödi közönségre vonatkozott.
A teltházas nézõtéren csak egy-egy hozzátartozó
ismerõs arcát fedezhettem fel, pedigmindenki saj-
nálhatja, hogy elmulasztotta a közeljövõmeghatá-
rozó könnyûzenei énekeseinek bemutatkozását.
Nem kell nagy jóstehetség ahhoz a megállapítás-
hoz, hogy a most sikeres énekesekkel találkozni
fogunk a következõ évek televíziós tehetségkuta-
tóinak döntõiben is! Remélem, dömsödiekkel is,
akiknekgratuláloka széphelyezésekért!
A Nemzeti Összetartozás Napja június 4-én

van. Négy évvel ezelõtt a frissen felállt új Parla-
ment az elsõk között hozta meg azt a törvényt,
amely a trianoni békediktátumszomorúdátumát a
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.
Dömsödön idén is a dabi templomkertben gyûltek
össze az emlékezõk. Nagyszerû, meghitt mûsort
láthattunk, hallhattunk a Mûvészeti Iskola növen-
dékeitõl. SzabóAndreaképviselõasszonymondta
az ünnepi beszédet.Átfogó, összeszedett gondola-
tokat hallhattunk az elsõ világháborús idõkrõl, az
igazságtalan békediktátum máig romboló hatásá-
ról.Nagyszerû kezdeményezésként éltemmegazt
a kiállítást, amelynek anyaga az I. világháború kö-
rüli idõszak hangulatát varázsolta elénk. Gratulá-
lok a rendezõknek!Egyébként amegemlékezésen
PánczélKárolyképviselõúr is részt vett.
A VII. Dabi Napok rendezvénysorozat most

is nagyon jól sikerült! Gratulálok a házigazda
Bõdi családnak, elsõsorban Bõdiné Icának, va-
lamint a mûvészeti vezetõ Balaton Magdinak!
Köszöntõmben azt mondtam, hogy a Dabi Na-
pok különleges miliõje kevés helyen található
meg. Ez valóban így van!
AVIII. Hal-Víz Napra nagy szeretettel hívok

mindenkit! Június 21-én a Duna-parton beszél-
gessünk egy nagyot kötetlenül, kicsit élvezzük a
gond nélküli együttlét örömét. Talán ezekmellé
még jó falatok is jutni fognak!

Bencze István
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2014. május 21-én ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.

A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal al-
polgármester, Balogh László Levente, Csikós
Lászlóné, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gábor, SzabóAndrea képviselõk.

Napirendmegállapítása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

53/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozzameg:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-

hajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés kö-

zött eltelt idõszak eseményeirõl
3./ A gyermekvédelem helyzetérõl szóló beszá-

molómegvitatása
4./ Beszámoló a Dömsöd�Apaj Gyermekjóléti

és Családsegítõ Szolgálat mûködésérõl
5./ Beszámoló a közmûvelõdési intézmények

mûködésérõl, aDömsödiHírnök fõszerkesz-
tõjének beszámolója

6./ Nagyközségi Könyvtár díjszabásmódosítás
7./ A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól

szóló rendelet-tervezet megvitatása
8./ AMedical-Provisor Kft. ajánlata az ügyeleti

ellátás dömsödi önállómegszervezésére
9./ Egyebek
a./ EurópaiMobilitásiHéthez történõ csatlakozás
b./Majosházán épülõ Hospice Ház építéséhez

támogatás kérés
c./Medicopter Alapítvány támogatás kérése
d./ A Dömsöd�Apaj Óvoda Köznevelési Intéz-

ményfenntartó Társulás megszüntetésének
kérdése
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

54/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

55/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a két ülés közötti idõszak ese-
ményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

3./ A gyermekvédelem helyzetérõl szóló
beszámolómegvitatása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

56/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete � figyelembe véve az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság javaslatát �
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi helyzetének átfogó értékelésérõl szóló
beszámolót elfogadja.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal

4./ Beszámoló a Dömsöd�Apaj Gyermek-
jóléti és Családsegítõ Szolgálatmûködésérõl
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

57/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete � figyelembe véve az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság javaslatát � a
Dömsöd�Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat 2013. évi mûködésérõl szóló beszá-
molót elfogadja.
Felelõs:Christopf Gáborné intézményvezetõ
Határidõ: azonnal

5./ Beszámoló a közmûvelõdési intézmé-
nyek mûködésérõl, a Dömsödi Hírnök fõ-
szerkesztõjének beszámolója

a./ A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ beszámolója
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

58/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Petõfi Sándor Oktatási és Mû-
velõdési Központ mûködésérõl szóló éves be-
számolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

b./ Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár mû-
ködésérõl
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

59/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete aNagyközségi Könyvtármûkö-
désérõl szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

c./ Beszámoló a Petõfi Emlékmúzeum mû-
ködésérõl
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
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Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú
szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

60/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Petõfi Emlékmúzeum mûkö-
désérõl szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

d./ Beszámoló a Dömsödi Hírnök elmúlt évi
mûködésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

61/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete aDömsödiHírnökmûködésérõl
szóló éves beszámolót elfogadta.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

6./ Nagyközségi Könyvtár díjszabás mó-
dosítás
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmegalkotta a következõ rendeletet:

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

5/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatá-

sokon felüli szolgáltatásokért fizetendõ
beiratkozási és térítési díjakról szóló

16/2001. (XI. 7.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2014. május 29. napján.
A rendelet hatályos: 2014. június 1. napjától.

7./ A közösségi együttélés alapvetõ szabá-
lyairól szóló rendelet-tervezetmegvitatása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmegalkotta a következõ rendeletet:

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 6/2014. (V. 29.)

önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól.

A rendelet kihirdetve: 2014. május 29. napján.
A rendelet hatályos: 2014. június 1. napjától.

8./ A Medical-Provisor Kft. ajánlata az
ügyeleti ellátás dömsödi önálló megszerve-
zésére
A képviselõ-testület a napirendi pont kereté-

ben döntést nem hozott.

9./ Egyebek
a./ Európai Mobilitási Héthez történõ csat-

lakozás

(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-
vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

62/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az Európai Mobilitási Héthez
történõ csatlakozás kérdését az Oktatási, Köz-
mûvelõdési és Sport Bizottság következõ ülé-
sén tárgyalja meg, majd ezt követõen a képvise-
lõ-testület soron következõ ülésének napirend-
jére kerüljön vissza.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

b./ Majosházán épülõ Hospice Ház építésé-
hez támogatás kérés
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

63/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete aMajosházán épülõ hospice ház
építéséhez 2014. évi költségvetésébõl 100.000
Ft támogatást nyújt. A további támogatás lehe-
tõségét a 2015. évi költségvetés tárgyalásánál
kell megvitatni.
A támogatásra irányuló felhívást a képvise-

lõ-testület kéri a Dömsödi Hírnökben megje-
lentetni.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

c./MedicopterAlapítvány támogatás kérése
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

64/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Medicopter Alapítvány támo-
gatására irányuló felhívást a Dömsödi Hírnök-
ben javasolja közzétenni.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

d./ A Dömsöd�Apaj Óvoda Köznevelési In-
tézményfenntartó Társulás megszüntetésének
kérdése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

65/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete Apaj Község Önkormány-
zatával egyetértésben 2014. december 31-tõl
megszünteti a Dömsöd�Apaj Óvoda Közneve-
lési Intézményfenntartó Társulást.

A megszûnõ társulás vagyonának felosztása-
kor a társulási megállapodásban foglaltak sze-
rint kell eljárni azzal, hogy a Dömsöd�Apaj
ÓvodaApaji Pitypang Tagóvodájának intézmé-
nyi leltárában szereplõ eszközök Apaj Község
Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

Istvánt a Társulási Tanács elnökét a Társulás
megszûnésével kapcsolatos bejelentések meg-
tételére.
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a Dömsöd�Apaj Óvoda
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás meg-
szûnéséig a Társulás részére átadott a Társulási
Megállapodás 2. pontjában átadott feladatot
2014. szeptember 1-jétõl visszavonja, és Döm-
söd területén az óvodafenntartással járó önkor-
mányzati feladatot maga látja el.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: folyamatos 2014. december 31-ig

(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

66/2014. (V. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selõ-testülete kezdeményezi a Dömsöd�Apaj
ÓvodaKöznevelési Intézményfenntartó Társulás-
nál, hogy a Dömsöd�Apaj Óvoda fenntartói joga
kerüljön átadásra Dömsöd Nagyközség Önkor-
mányzata részére azzal, hogy az átadásra kerülõ
intézménybõl azApaji PitypangÓvodakiválik.
A képviselõ-testület a kiváló intézmény ala-

pító okiratát jóváhagyja, és egyben felhatalmaz-
za Bencze István polgármestert az intézmény
törzskönyvi bejegyzésével, és az alapításával
összefüggõ eljárások lefolytatására.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatosmájus 30-ig

A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2014. június 25.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvise-

lõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõ-
könyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
awww.domsod.hu önkormányzati honlapon ol-
vashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagy-
községi Könyvtárban ingyenes internetes hoz-
záférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek

meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtáblá-
ján és az önkormányzati honlapon tesszük köz-
zé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

A 63/2014. (V. 21.) Kt. számú és a 64/2014.
(V. 21.) Kt. számú határozatban foglalt felhívá-
sokat a Dömsödi Hírnök júliusi számában ol-
vashatják.
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Ünnepélyes keretek közt került átadásra az a Dacia Duster típusú
terepjáró, melyet településünk vásárolt és bocsátott a helyi rend-
védelem szolgálatába. Ez az együttmûködés már néhány évvel
korábban megkezdõdött, amikor Lada Níva típusú autó használatát
biztosította a falu vezetése a helyi rendõrök számára.

Dömsödön kiemelten fontos szerepet kap a közbiztonság javítása,
és a rendvédelemmel való közös együttmûködés. Mind a kamera-
rendszer kiépítése, mûködtetése, mind pedig a Dacia Duster terepjáró
kiemelten fontos segédeszközei helyi viszonylatban is a bûnüldözés
hatékonyságának.

A munkanélküliség jellemzõje a piacgazda-
ságoknak. Ez, ha egy alacsony értéket ér el, egy
jól mûködõ gazdaságban könnyedén kezelhe-
tõ. Ha ez a szám megközelíti a tíz százalékot,
akkor már nehezebben, társadalmi problémát
is okoz. Az egyén szempontjából a munkanél-
küliség hossza is fontos mérõszám. A világon
mindenhol ezen munkanélküliség levezetésére
alkalmazzák a különbözõ közmunkákat. Döm-
södön mindkét mérõszám magas. A munka-
nélküliség meghaladja a tíz százalékot, és az
idõ is hosszú, amelyet egy-egy ember állás nél-
kül tölt el. Ezért Dömsödön még nagyobb
számban kerülnek be az emberek a közmunka
programba, mint a környezõ településeken.
Ennyitmindenképpen elõre kellett bocsátani

ahhoz, hogy reális képet kaphassunk a közfog-
lalkoztatásról.
A tavalyi évben átlagosan 60 fõvel számol-

tunk. Ezt a létszámot megközelítõen tartottuk
is. Az eloszlás azonban nem volt megfelelõ. A
nyári idõszakban 6 órás munkával, 3-4 hóna-
pos váltásban 40-50 dolgozónk volt, míg a téli
közfoglalkoztatás idején ez a létszám elérte a
140 fõt. Télen nehezen tudtukmunkával ellátni
ezeket az embereket, még ha négy hónapot kö-
zülük 44 ember tanulással töltött is. A tanulók
kisgépkezelõ, ECDL, motorfûrész-kezelõ,
konyhai kisegítõ, idõsgondozó és egészségõr,
valamint alapkompetencia képzésben vettek
részt. Ezeket a létszámokat a minisztériumban
határozzák meg, és a munkaügyi központokon

keresztül került leosztásra. Itt kell megjegyez-
nem, hogy a ráckevei munkaügyi kirendeltség-
gel rendkívül jó a kapcsolatunk, és mindenben
próbálják megkönnyíteni a munkanélküliek
ügyintézését, és mindig igyekeznek a legjob-
ban figyelembe venni az önkormányzatunk ké-
réseit. Ennek ellenére az utóbbi idõben nehe-
zen volt tervezhetõ a behívott személyek szá-
ma és szakképzettsége.
Aközterületenmég idõnként láthatók bünte-

tést ledolgozók, közmunkára ítéltek, és önkén-
tes munkát végzõ emberek is. Ezen emberek
munkájának szervezését, ellenõrzését is én
végzem.

A közfoglalkoztatottakkal látjuk el a község
köztisztasági feladatait, a zöldterületek karban-
tartását, az útjavításokat, és bizonyos épület
karbantartási, illetve építési munkáit. Termé-
szetesen mindezt a közalkalmazott fizikai dol-
gozókkal együtt végzik.
Ezen kívül a község minden megmozdulá-

sában részt veszünk. A teljesség igénye nélkül:
Dömsödi Napok, Hal-Víz Nap, Kisherceg
Gyerekház programjai, sportpálya-karbantar-
tás, iskolai futóverseny és sportversenyek, a
Még 1000 év szervezet által pályázott és meg-
épített �dabi� játszótér karbantartása.
Jelenleg közfoglalkoztatottak gyártanak tér-

követ, járdalapot, dolgoznak a kertészetünkben,
készítenek darálékot a téli fûtéshez, segítenek
az egészségház elõtti parkoló felújításban.
Kátyúzást és útjavítást is végzünk. Bérlaká-

sok tatarozását és karbantartását is végezzük.
Ehhez jelenleg összesen 40 fõ áll rendelkezé-
sünkre ápr 30-tól. (Ebbõl 19 fõ a napi munkák
végzésére, a többi intézményeinkbe van kihe-
lyezve.) Ezért tapasztalható, hogy bizonyos
közterületeken még nincs levágva a fû, és
egyes munkák lassabb ütemben haladnak mint
azelõtt. A helyzet annyiban változik június 1-
jétõl, hogy még 35 dolgozót tudunk felvenni a
ráckevei kirendeltség jóvoltából.
A létszám növekedésével a fegyelem be-

tartatása természetesen nehezebb. Néhány
lakostársunk éles kritikával figyeli a köz-
munkát. Teszi ezt anélkül, hogy reális isme-
rete lenne a folyamatokról. Ennek ellenére a
fegyelemre vonatkozó kritikákat igyekszem
megszívlelni, és tenni is a jobbítás irányába.
Azt azonban szeretném megjegyezni, hogy a
közterületen látható közfoglalkoztatottak je-
lentõs része nem az önkormányzat kebelén
belül dolgozik. Értük természetesen felelõs-
séget sem tudunk vállalni.
Amennyiben valakit részletesen érdekelnek

a közfoglalkoztatás folyamatai, természetesen
állok rendelkezésére, de kérem, hogy egyolda-
lú tájékozódás alapján ne fejtsenek ki igazságot
mellõzõ propagandát, még ha választási év
van, akkor sem. Az biztos, hogy a közfoglal-
koztatás nem csak munka, hanem szociális in-
tézkedés is. Ennek ellenére igyekszünk a lehe-
tõ legjobb eredményt elérni a község javára.

VA

Tájékoztató a közfoglalkoztatásról

ÚÚÚÚ jjjj   rrrr eeeennnnddddõõõõ rrrr aaaauuuu tttt óóóó   DDDDöööömmmmssssööööddddöööönnnn
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ADömsödi

Általános

Ipartestület hírei

MEGHÍVÓ
�Ízek és Mesterségek

Udvara�
címû rendezvényre

ADömsödi Általános Ipartestület kóstolóval
egybekötött bemutatót szervez

2014. 06. 22-én vasárnap
10 órától az Ipartestület udvarán.

(Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.)

Program:
11 óra: Ünnepélyes megnyitó népzenei és
néptánc bemutatóval
12 óra: Bográcsolás
14 óra: Népzenei és néptánc bemutató

A rendezvényen szerepelnek:
Koronáné Szabados Terézia és Hajdú László
elõadómûvészek, valamint a Kiskun Nép-
tánc Együttes

Az alábbi termékekkel, ízekkel ismer-
kedhetnek:

� házi sütemények
� házi túró, tejföl és sajtok
� házias ízesítésû hústermékek
� házi méz
� aszalt gyümölcs

Ezen kívül az alábbi kézmûves mester-
ségek kerülnek bemutatásra:

� bõrdíszmûves
� csipkekészítõ
� cipõkészítõ
� keramikus
� gyöngyfûzõ
� tûzzománcozó
� fafaragó

Abelépés díjtalan!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MMeegghhíívvóó
DömsödNagyközségi Önkormányzat aKis Duna-menti

Civil Szervezetek Szövetsége támogatásával
tisztelettelmeghívjaÖnt ésKedves Családját

2014. június 21-én (szombaton)
Dömsödön aKék-DunaVendéglõ udvarán és aDuna-partonmegrendezésre kerülõ

VIII. HAL-VÍZ NAPRA
Tervezett programok:

08.00 Fõzõverseny kezdés � 13.00Vegyes szórakoztatómûsor
Gyermekeknek ugrálóvár, egyéb szórakoztatás

A fõzõversenyre mindenki jelentkezhet (aki leadja a Kék-Duna Vendéglõbe a jelentkezési lapját
2014. 06. 19-ig).
Háromkategóriában lehet indulni:
I. Halételek (halból készült sült, fõtt, párolt vagy egyéb technikával készülõ halételek)
II. Magyaros ételek (pörköltek, gulyások, lecsók, paprikások és egyébmagyaros étkek)
III. Vad- és különleges ételek (vadak, nemzetközi konyhák ételei és egyéb speciális étkek)
Eredményhirdetés 14 és 15 óra között.

A résztvevõk 8 órától foglalhatják el a részükre kijelölt fõzõhelyeket. Kérjük a résztvevõket,
hogy a fõzés zavartalan lebonyolításának érdekében a gépkocsiforgalmat a területen 09.30 után
mellõzzék. Az elkészített ételeket 11 órától az országosan és helyben elismert személyekbõl álló
zsûri minõsíti, bírálja, és ennek alapján hirdeti ki az eredményt. Az ételek elkészítéséhez szükséges
alapanyagokat, felszereléseket (asztal, szék, tányér evõeszköz�stb.) a jelentkezõk hozzák ma-
gukkal. A hulladék elszállításáról a szervezõk gondoskodnak. A díjakat az I., II., III. helyezettek-
nek intézmények, vállalkozások, magánszemélyek, valamint szponzorok ajánlják fel.
Reméljük, a finom ételek és italok elfogyasztása után mindenki a verseny gyõztesének fogja

érezni magát. Kívánunkmindenkinek nagyon jó szórakozást!

Részvételi feltételek!
Mindenki saját felelõsségével vehet részt a versenyen.
Az ételek elkészítéséért, minõségéért és a higiéniai elõírások betartásáért a mindenkori étel
elkészítõje (fõzõje) vállal felelõsséget.
Minden résztvevõ köteles a baleset- és a tûzvédelmi elõírásokat betartani.
Az ételeket értékesíteni, eladni vagy pénzért árusítani szigorúan tilos!
Az elkészített ételekbõl 1 adagot a zsûri tagjainak kell feltálalni.
Afent leírtak betartásamellettmindenkinek jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Dömsöd, 2014. 05. 02.
Balogh IstvánFerenc

aHAL-VÍZ nap fõszervezõje

Bencze István
polgármester

Balogh István Ferenc
fõszervezõ
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18679212-1-13

SULI PERSELY ALAPÍTVÁNY
2344 Dömsöd
Széchenyi út 9.

VII.

Szöveges beszámoló
Közhasznúsági jelentés

a 2013. évi közhasznúsági tevékenységrõl

Az alapítvány 1997. dec. 30-án került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróság
AM.1502. sz. alatt, majd 1999. nov. 26-tól kiemelten közhasznú alapítványként
lett bejegyezve.

Kiemelten közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza, mely szerint
tevékenységei között szerepel a Gróf Széchenyi Általános Iskolában folyó oktató-
munka támogatása, a magyar nyelv és irodalom tanítása, az ifjúság állóképességé-
nek javítása, a tanulók tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi oktatás továbbfej-
lesztése érdekében támogatások nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Támogatást 2013. évben gazdálkodó szervezettõl 392.700 Ft-ot, valamint az
Apeh az 1%-ból 207.539 Ft-ot utalt ki az alapítványnak.

Bankszámlán levõ pénzeszközök után 2013. évben 311 Ft kamatot írt jóvá a bank.

A közhasznú tevékenység kiadásainak egy részét a mûködéssel kapcsolatos költ-
ségek teszik ki, a bankköltség 18.741 Ft, posta ktg. 445 Ft.

A 2012-2013. évben kiutalt Apeh 1%-ot, 360.233 Ft-ot kiegészítve a Waberer�s
Logisztikai cég által nyújtott támogatásból 21.657 Ft-tal az alapítvány 5 db aszta-
li számítógépet, ill. 7 db monitort vásárolt az iskolának.

A 2012-2013. évben gazdálkodó szervezet által felajánlott összegekbõl 36.000 Ft
értékben érméket vásárolt az alapítvány, melyet az iskolai sportrendezvényeken
kerülnek kiosztásra.

A mindennapos testneveléshez 149.964 Ft értékben sporteszközöket vásárolt az
alapítvány, valamint 27.900 Ft értékben nonprofit elõadás részvételi díja került ki-
fizetésre, ill. nonprofit kiadvány vásárlására került sor.

A fent beszerzett eszközöket a Gróf Széchenyi Általános Iskola tanulói használják.

2013. december 31-én az alapítvány pénzkészlete 12.601 Ft, az alapítvány bank-
számláján 462.266 Ft van.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelõen vé-
gezte tevékenységét 2013. évben is.

Az Országos Bíróság Hivatal honlapján a mérleg és eredmény levezetés elérhetõ a
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapit-
vanyok-nevjegyzeke és a www.domsod.hu címen.

Dömsöd, 2014. 05. 24.

Szücsné Ágh Anikó
kuratóriumi elnök

Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2014. május 24-én elfogadta.

18681189-1-13

PROMUSICA ALAPÍTVÁNY
2344 Dömsöd
Bajcsy-Zs. u. 5.

VII.

Szöveges beszámoló
Közhasznúsági jelentés

a 2013. évi közhasznúsági tevékenységrõl

Az alapítvány 1998. június 22-én került bejegyzésre
az 1586. sz. bírósági nyilvántartási szám alatt a Pest
Megyei Bíróságon, mint közhasznú alapítvány.

Közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartal-
mazza,mely szerint a tevékenységei között szerepel a
Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény-
ben folyó oktatómunka támogatása, a korszerû zene-
oktatás feltételeinek megteremtése, jó minõségû
hangszerek beszerzése a mûvészeti iskola növendé-
kei részére, szakmai bel- és külföldi szakmai utazások
szervezése és támogatása, zenei találkozók és verse-
nyek szervezése és azok támogatása, ezek anyagi fel-
tételeinek biztosítása, a versenyeken jó eredményt el-
érõ tanulók jutalmazása.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem
végzett.

Adományokat 2013. évben magánszemélyektõl nem
kapott. A bankkamatból származó bevétele 81 Ft volt
2013. évben az alapítványnak, az Apeh 1%-ból nem
volt bevétele, a 2011. évben befolyt 48.834 Ft-ot, va-
lamint a 2012. évben befolyt 55.868 Ft-ot az alapít-
vány tovább tartalékolta, a Zeneiskola munkáját segí-
tõ hangszerek vásárlására kívánja fordítani.

A közhasznú tevékenység kiadásait a mûködési költ-
ségekkel kapcsolatos költségek teszik ki, ebben az év-
ben a 14.672 Ft bankköltség.

Az alapítvány december 31.-i pénzkészlete 1.816 Ft,
a bankszámlán 128.874 Ft van.

Az Országos Bírósági Hivatal honlapján a mérleg és
eredménylevezetés elérhetõ
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-
szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke és a
www.domsod.hu címen.

Dömsöd, 2014. 05. 08.

Köntös Ágnes
kuratórium elnöke

Záradék: A közhasznúsági jelentést a legfõbb testület
határozatával 2014. 05. 08-án elfogadta.
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Beharangozó!

Dömsöd �ApajGyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat

idén nyáron is

NAPKÖZISTÁBORT
SZERVEZ

2014. július hónapban 4 héten
keresztül gazdag programmal várjuk

az iskoláskorú gyermekeket!

Ajánljuk figyelmükbe
aDömsöd honlapon

hirdetéseinket
és facebook oldalunkat!

Anagyérdeklõdésrevaló
tekintettel kérjük, hogy

jelentkezési szándékát jelezze
szolgálatunknálSZEMÉLYESEN!!!

Felhívjuk a felnõttek szíves figyelmét arra, hogy 2014 nyarán szeretet-
tel várunk minden 0-5 (6) éves korú kisgyermeket a szülõkkel,
nagyszülõkkel a �Kisherceg� gyerekházas testvérnapokra délelõtti órák-
ban júniustól kezdõdõen. AGyermekjóléti Szolgálat egész július hónap-
ban napközis tábort szervez az iskoláskorú gyerekeknek. Ez alatt az
idõszak alatt szeretnénk kiemelt figyelmükbe ajánlani, hogy az óvodásko-

rú testvéreik számára változatos programokkal várjuk 8-12 óráig a csalá-
dokat a Gyerekházba (Dömsöd, Petõfi tér 2-3.). Kérjük, figyeljék késõbbi
részletes felhívásunkat is, mert a nyári vakáció idején családi �nyílt
napot�, közös vasárnapot szervezünk �kéz a kézben� a dabi játszótéren.

Dömsöd-ApajGyermekjóléti ésCsaládsegítõSzolgálat, a �Még1000
évDömsödért�EgyesületKhsz. és a �Kisherceg�Gyerekházdolgozói

Kéz a kézben - nyár a testvéri közös szeretet jegyében
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Futóverseny
Kellemes idõben, új helyszínen

(a Széchenyi úti iskola elõl indulva
és ide érkezve) rendeztükmeg aha-
gyományos tavaszi futóversenyün-
ket. A visszajelzések a rendezésrõl
nagyon pozitívak. Köszönjük a pe-
dagógusoknak, a 7. b osztály segítõ
munkáját és a Polgárõrség gondos-
kodását. Gratulálunk minden futó-
nak és a gyõzteseknek!
Eredmények:
2007. lány:
I. Takács Ágnes
II. Szeile Bernadett
III. Vincze Vivien
2007. fiú:
I. Kurilla Donát
II. Kincses Csaba
III. Kudar Zalán
2006. lány:
I. Dobrai Nóra
II. Horváth Kitti
III. Balogh Réka
2006. fiú:
I. CsörgõHunor István
II. Zsidai Péter
III. Orosz Tamás
2005. lány:
I. BaloghVirág Csenge
II. Keresztes Adrienn
III. Kovács Viktória
2005. fiú:
I. Baranyi Barnabás
II. Zsákai László �NagyCsenger
III. Brassó József

2004. lány:
I. Balogh Boróka
II. Lantai Tímea
III. Pénzes Fanni
2004. fiú:
I. Kolompár Szabolcs
II. Varga Patrik
III. Gambi Ariel Ron
2003. lány:
I. Bojtos Beáta Barbara
II. Szeile Alexandra
III. Kovács KataMónika
2003. fiú:
I. Kincses Kristóf
II. PergerMáté
III. Kiss Richárd Levente
2002. lány:
I. Galambos Laura
II. Gecze Judit
III. Rüsics AlexaDóra
2002. fiú:
I. Farkas Zsolt
II. Fekete Richárd
III. Kolompár István
2001. lány:
I. Csehi Lili
II. Földvári Fanni Ildikó
III. Sass LillaMónika
2001. fiú:
I. Hermányi Gergely
II. Ács András József
III. TakácsMárton
2000. lány:
I. Nagy Barbara
II. Lampert Georgina Gréta
III. Csiszár Dóra

2000. fiú:
I. Kincses Sándor
II. KovácsMáté Olivér
III. Szabó TiborMáté
1999. lány:
1. Belencsik Krisztina
2. Ács Dominika
3. SzüleMercédesz
1999. fiú:
I. Budai Levente Antal
II. Papp János
III. Kolompár Dániel
1998. lány:
I. Lengvárszky Cintia
II. Kincses Brigitta
1998. fiú:
I. Horváth György
II. Büjtös Sándor
III. Patai József

Vonzáskörzeti
atlétika verseny
Kiskunlacházán

Iskolánk két IV. korcsoportos
csapattal indult a versenyen ötpró-
bában. A sok iskolai csapat közül a
lányok és a fiúk is ezüstérmesek
lettek.
Csapattagok:
Belencsik Krisztina Fanni
Lampert Georgina Gréta
ÁcsDominika Éva
HochmanRegina Szilvia
Zsoldos Valéria

Pethes Patrícia
NagyBarbara

Budai Levente Antal
Bucsi György Ferenc
Vakter Bence Levente
Kolompár Dániel
Göllény Róbert
Csörgõ Szabolcs
Budai Levente megnyerte az

egyéni összetett versenyt (800 mé-
ter, 100 méter, távolugrás, kislabda-
hajítás, súlylökés) és bejutott a me-
gyei döntõbe, ahol a 62 gyerek kö-
zül az elõkelõ 9. helyet szerezte
meg. Csak olyan gyerekek tudták
megelõzni, akiknek a választott
sportáguk kicsi koruktól kezdve az
atlétika. Levente versenysportja a
labdarúgás. A megyei döntõ más-
napján egyéni versenyzõként 100
méteres futásban indult, ahol meg-
nyerte a B döntõ futamot. Összesí-
tésben 5. helyet ért el, 12,12 század-
másodperc választotta el az országos
továbbjutástól. A 300 méter futáson
kimért pályán futott, ahol elsõ lett
volna, de sajnos átlépett amásik sáv-
ba, ezért kizárták. (Életében elõször
futott kimért pályán, ezért nem is-
merte igazánaz ittlevõ szabályokat.)
Gratulálunkaversenyzõ tanulók-

nak az eredményes szereplésükért!
Tóthné Porvay Zsuzsanna

testnevelõ

Kissé megkésve a megszokott
idõponthoz képest, de idén is meg-
rendezésre került iskolánkban a sza-
valóverseny.Május 5-énkicsik és na-
gyok egyarántmegmutathatták ráter-
mettségüket és bizonyíthatták felké-
szültségüket azOMKnagytermében.
Természetesen idén is gyönyörûen
feldíszített terem és izguló közönség
várta az indulókat és a szebbnél szebb
költeményeket. Az alsó tagozatosok
versei értelemszerûen idén is inkábba
természetrõl, az állatokról és a vidám
gyermekkorról szóltak, míg a felsõ
tagozatosokmár komolyabbhangvé-
telû, elgondolkodtató mûvekkel ké-

szültek. Bizton állíthatom, hogy a
zsûrinek idén sem volt könnyû dolga
� munkájukat ezúton is szeretném
megköszönni kollégáim nevében is!
�hiszennemkönnyû36 indulóközül
a legjobbakat kiválasztani.
A helyezettek a következõ tanulók
lettek:
1. osztályosok
I. Liptai Áron
II. Dobrai Nóra
III. Barta Nikolett
Felkészítõjük: Patonai Istvánné
2. osztályosok
I. Szabó Petra
II. Sándor Emma

II. Orosz Tamás
III. BaloghVirág
Felkészítõjük: Patonai Nóra
3. osztályosok
I. Balogh Boróka
Felkészítõje: Patonai Istvánné
II. Harsányi Anna
Felkészítõje: Budainé

Doroszlay Judit
III. Csehi Lilla
Felkészítõje: Patonai Istvánné
4. osztályosok
I. Rakszegi Napsugár
II. Kovács Kata
III. Draskovich Zoé
Felkészítõjük:Major Anna
5. osztályosok
I. Rüsics Alexa
II. Galambos Laura
III. Manger Petra

6. osztályosok
I. Pék Bianka
II. LiptaiMelitta
III. Jakab Tünde
III. Kolompár Petra
A7. évfolyamon nem volt induló.
8. osztályosok
I. Lampert Georgina
II. Budai Levente
III. Kolompár Dániel

Végezetül szeretném minden
verskedvelõ helyi lakos figyelmébe
ajánlani rendezvényünket, melyet a
jövõ tanévben ismét megrendezünk
április 11-e környékén! Sok szeretet-
tel várunk mindenkit, még akkor is,
ha nem ismer egyetlen indulót sem,
hiszen biztosan talál magának olyan
tehetséges fiatalt, akinek drukkolhat!

Keyha-Czeller Piroska

IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK   ����   IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK
SSppoorrttvveerrsseennyyeekk  eerreeddmméénnyyeeii

Iskolai szavalóverseny
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AAAA  DDDDeeeezzzzssssõõõõ  LLLLaaaajjjjoooossss  AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú  MMMMûûûûvvvvéééésssszzzzeeeettttiiii  IIIIsssskkkkoooollllaaaa  hhhhíííírrrreeeeiiii
Iskolánkban a május az év végi felkészüléssel telt, nemsokára vizsgáz-

nak növendékeink.
13-ától 21-éig iskolánk Comenius csoportja horvátországi meetingen

vett részt VargaAnett tanárnõ vezetésével.
13-án hangszerbemutató koncertet tartottunk a nagycsoportos óvodá-

sok részére. Növendékeink nagy örömmel várták az apróságokat, hogy
bemutathassák, milyen hangszereket lehet választani a zeneiskolában. A
mûsor végén az ovisok megnézték a tantermeket, ahol a mûvészeti okta-
tás folyik.
25-én a társastáncosok Kunszentmiklóson, a II. Kun Kupán vettek

részt. A gyerekek kimagasló teljesítményt nyújtottak. Íme a minõsítési
eredmények:
CsizmásKandúr csoport: keringõ � ezüst, macarena � ezüst
Trió csoport: Angyalnak, madárnak � arany, Euphoria, rumba � arany
Szivárvány csoport: Love song, cha-cha � ezüst, Natamboli, jive �

ezüst,Mesék keringõje � arany
Babarózsa csoport: Rázós szamba � arany, latin mix � arany, Euphoria,

cha-cha � arany
Gézengúz csoport: I�m Alive, samba � arany, latin mix � arany, Shall

WeDance, tangó � arany.

28-án a pedagógusnapon zenész növendékeink szerepeltek az ünnepi
mûsorban. Tóth Ilona és Várkonyi Petra fuvoláztak, Imre Zsófi és Liptai
Melitta zongorán játszottak. Felkészítõ tanárok: Somos András, Berki
Artúrné, BalikóMariann.

Június 1-jén aDabiNapok rendezvényen társastáncosaink és néptánco-
saink is felléptek. Felkészítõ tanárok:MihóDiána és Bagi Ferenc.
Június 1-jén a trianoni megemlékezésen énekeltek a szolfézs csopor-

tok. Amûsorbanmég szerepelt LiptaiMelitta, aki Dezsõ Lajos egyikmû-
vét énekelte, valamint Tóth Ilona, aki Popp Magyar táncát adta elõ fuvo-
lán.Mindkét növendéket BalikóMariann tanárnõ kísérte.
Örömmel tudatom, hogyHartaiMartin grafika tanszakos növendékünk

sikeresen felvételizett a Jaschik Álmos Mûvészeti Szakközépiskolába
grafikus szakra. Gratulálok neki és felkészítõ tanárának, VargaAnettnek!
Iskolánk egy meglehetõsen régi épületben mûködik, ahol mindig adó-

dik valamilyenmûszaki probléma. Nagyon jó, hogy az önkormányzat se-
gít bennünket a hibák elhárításában. Köszönetet szeretnék mondani
Varsányi Antal alpolgármester úrnak és a hivatal dolgozóinak a gyors és
szakszerû segítségért.

Köntös Ágnes igazgató

Látogatás az Operában
A dömsödi általános iskola ötödikes tanulói közül 18-an és két pe-

dagógus ingyenmegtekinthette a Pomádé király új ruhája címû operát
az Operaházban. Mindez köszönhetõ a Thököly Lions Klubnak és
személy szerint Marjay Gyulának, aki a felajánlást tette. Köszönet a
diákok nevében, akiknek nagy élmény volt az operalátogatás.

VA
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Megemlékezés
Trianonról

Magyarország 1920. június 4-én a Trianoni
békeszerzõdés folytán elvesztette területe két-
harmadát és a lakosságának felét. Az istentisz-
telet után ezen nemzeti gyásznapról emlékezett
meg Dömsöd ifjúságának egy része méltóság-
teljes mûsorral a dabi templomkertben. Ameg-
emlékezõ beszédet Szabó Andrea önkormány-
zati képviselõ asszony mondta. Kiemelt néhá-
nyat a dabi hõsök közül, akik az I. világháború-
ban vesztették életüket. Az ünnepség Pánczél
Károly országgyûlési képviselõ és az emlékezõ
közösség koszorúzásával zárult.
Az ünnepség elõtt a gyülekezeti házbanmeg-

nyílt egy kiállítás, amely az elsõ világháború re-
likviáiból állt össze. VA

Dömsöd : Pereg 3 : 1 (1 : 1)
Gólszerzõ:Balázs11-esbõl,Cziráky2, ill. Fürj.
Az esélyesebb Pereg ellen meggyõzõ bizton-

sággal nyert Dömsöd.

Újhartyán : Dömsöd 4 : 1 (3 : 1)
Csapatunk gólját Pallagi szerezte.
Sima vereség.

Dömsöd :Hernád 4 : 0 (3 : 0)
Góllövõ: Palotai, Agócs, Cziráky 2.
Biztos hazai gyõzelem.

Gyál : Dömsöd 1 : 1 (0 : 0)
Gólszerzõ: Dobó, ill. Faragó.

Dömsöd : Ráckeve 1 : 3 (1 : 1)
Gólszerzõ: Cziráky, ill. Földi, Nagy, Horák.
Zuhogó esõben többszöri játékszünet után fá-

jó vereség. ARáckevének ez a gyõzelem jelent-
heti a bennmaradást a csoportban.

Bugyi : Dömsöd
Döntetlen állásnál félbeszakadt esõmiatt.

Dömsöd :Kakucs 2 : 2 (0 : 1)
Gólszerzõ: Faragó, Garai, ill Árva, Rakita.
Változatos mérkõzésen kétszer is egyenlített

csapatunk. A Dömsödnek több helyzete volt,
ennek ellenére igazságosnak mondható ered-
mény született.

Dabas II : Dömsöd 0 :2 (0 : 1)
Góllövõ: Cziráky, Palotai.
Nagyszerû gyõzelem vendégként.

Taksony : Dömsöd 2 : 0 (0 : 0)
Csapatunk a második félidõben kapitulált a

bajnok ellen, miután KovácsMilánt a bíró a 49.
percben kiállította.

VA

A dömsödi focicsapat a megye
II. osztályú bajnokság 7. helyén
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A dabi református gyülekezet templom kert-
jében június 1-jén, vasárnap emlékeztünk meg
az elsõ világháború kitörésének századik évfor-
dulójáról, és az azt követõ Trianoni békediktá-
tumról. Ebbõl az alkalomból emlékkiállítást te-
kinthettek meg a világháborúval kapcsolatos
tárgyi eszközökbõl, dokumentumokból. Ünne-
peink sorában nem szerepel a két világháború
áldozataira való emlékezés alkalma.Ünneplünk
Május elsejét, Valentin napot, a Föld napját, de
azokról amilliókról, akik a nagyhatalmi politika
áldozataként vesztek oda hazájuk védelmének
hitében, róluk nem szól az ünnepi naptár.

Akép illusztráció

Az alábbiakban a megemlékezésen elhang-
zott beszédet olvashatják:
�Tisztelt ünneplõközönség, kedves testvéreim!
Örömmel köszöntömÖnöket a dabi gyüleke-

zetben, ahol immár hagyománnyá vált, hogy
minden év júniusában megemlékezünk az elsõ
világháborút lezáró versailles-i békeszerzõdés-
rõl, a magyarság gyásznapjáról.
Idén ezzel együtt emlékezünk meg az elsõ vi-

lágháború kitörésének századik évfordulójáról is.
1914. június 28-át írunk. Európa egét sötét

felhõk borítják. A Monarchia békéjét szakadat-
lanul fenyegeti a közeli Balkán, különösen
Oroszország hûséges elõörse, Szerbia.

A bizonytalanság már a gazdasági életet is
megbénítja. Egyetlen szikra hiányzik, hogy
megtörténjék a robbanás, amely lángba borítja
egész Európát. Ezt a szikrát alattomos szomszé-
dunk, Szerbia lobbantotta fel 1914. június 28-
án, amikor Ferenc Ferdinánd osztrák trónörö-
kös feleségével, Zsófiával Szarajevóba érkezik
az ott folyó hadgyakorlat megtekintésére. Két
lövés dördült el, amely kioltotta a trónörökös és
felesége életét. A bûntett szálai Belgrádba ve-
zettek. Oroszország hatalmas támogatást ígért
Szerbiának. Megtorlást követeltünk, de megta-
gadták. Így nemmaradt más hátra, mint a fegy-

verekhez folyamodni. Az uralkodó 1914. júliu-
sában elrendelte haderõnk részbeni mozgósítá-
sát. Néhány nap múlva megfogalmazták a had-
üzenetet:
�A császári és királyi kormány kénytelen

maga gondoskodni jogainak és érdekeinek vé-
delmérõl, és ebbõl a célból a fegyverek erejéhez
folyamodni. Ausztria és Magyarország ennél-
fogva jelen pillanattól kezdve Szerbiával szem-
ben hadiállapotban lévõnek tekintimagát.�

Hadba indulók�

Egykoron véres kardot hordoztak körül az
országban, most zubbonyos munkások siet-
tek végig az utcákon és ragasztották ki a fa-
lakra a mozgósítási parancsot. Megmozdult
az egész nemzet. A király zászlóaljaiban se-
reglettek szegények, gazdagok, jelentéktele-
nek és elõkelõk. Fegyvert ragadott a népnek
minden fia.
József fõherceg, lovassági tábornok így szólt

a mozgósított tömeghez:
�Kardunkat kihúztuk. Holnap megyek a

harcmezõre, ha kell meghalni a hazáért.
Én bízom, mert Isten még sohasem hagyta

el amagyart. Isten velünk!�

Lövészárokban

A császár úgy gondolta, mire a lombok le-
hullanak, a katonák hazatérnek. Legrosszabb ál-
mában semgondolt arra, hogy a büntetõhadjárat
négy évig tartó háborúba torkollik, amelybõl
több mint egymillió katona nem tér haza. 1916
végéig a közös hadsereg állományánakmintegy
3/5-öd részét vesztette el. Dömsöd és Dab haza-
fias lakossága kivette részét amozgósításból.

Mindenkinek ki kellett állítani egy kocsit
felszerszámozva, hajtóval együtt, s bevonul-
ni a megadott helyre. Mintegy 900 dömsödi
és dabi férfi indult el a harcterekre. Közülük
182-en haltak hõsi halált, hátra hagyva 58
hadi özvegyet, 108 hadi árvát. A község la-
kossága a halottak emlékére a templom téren
a hazáért haló hõs szimbólumával szobrot
emelt. A dabi református templom déli falá-
ban van elhelyezve egy fekete márvány em-
léktábla, rajta 28 név csillog:
�Véreztek és elhulltak õk, gyõzelmesen
Tettük sugára átragyog idõn, enyészeten�

Néhányan a hõsök közül:
Brassó Bálint földmûves
35 éves volt amikor bevonult a 29. honvéd

gyalogezredbe. A szerb harctérre vitték. A hi-
deg télben elfagytak a lábai. A marosvásárhelyi
kórházban gyógyult fel. Ezután az orosz harc-
térre került, ahol fogságba esett. Két év után iz-
zó honvágytól sarkallva hazaszökött. Néhány
hónapmúlvamár az 1. honvéd gyalogezredme-
netszázadávalmegy ki az olasz frontra, ahol ok-
tóber 28-án elesik. Két árvájamaradt.
Bugyi József földmûves
Nõs, 3 gyermek atyja. A 29. honvéd gyalog-

ezredbe sorolták be. Az oroszok betörése alkal-
mával a Besztercebánya környékén vívott har-
cokban szívét orosz golyó fúrta át. Bajtársai a
Zsibó folyó mentén temették el. Utolsó óráiban
Tatár József nevû katonatársa volt mellette, aki
hazahozta pénzét és iratait.
Ila István földmûves
Nõtlen ifjú.Húszéves korában vonult be a 38.

gyalogezredbe. A Kárpátokban esett el. Bajtár-
sai örökzöld fenyõk alá temették.
KatonaBálint földmûves
Nõs, három gyermek édesapja. Lovait és ko-

csiját ajánlotta fel a hadsereg céljaira. 1916-ban
a Magure hegységben vívott küzdelemben go-
lyó által halt hõsi halált. Fõhadnagya azt írta, az
utolsó perceiben családját emlegette.
Pataki József földmûves
Még csak 17 éves volt amikor 1915-ben be-

vonult hadimunkára. A Valéria kórházban volt
fõápoló, ahonnan besorozták a Mollinary-ba-
kákhozmint szanitéc. 1916-ban az orosz frontra
került. Ütközet közben egy sebesülthöz lépett
oda, midõn egy golyó letépte a bal keze egyik
ujját. Édesapja hazahozatja, majd felépülése

Dicsõség a veszteseknek
� Emlékbeszéd a Nagy háborúban elesett dabi és dömsödi hõsök tiszteletére �
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után visszamegy ezredéhez, ahol a géppuská-
sokhoz osztják be. A román frontra került, ahol
légnyomás következtében megnémult. A ko-
lozsvári kórházban felgyógyult, majd az orosz
frontra került, ahol olyan súlyosanmegsebesült,
hogy a pozsonyi kórházban már nem lehetett
rajta segíteni. Édesanyja hazahozatta és a dabi
temetõben temettette el.
Folytathatnánk még a sort Rakszegi And-

rással, aki a kiképzés után a szerb frontra került,
majd az orosz betörés alkalmával tüdõgyulla-
dást kapott, és két napmúlvameghalt.
Várkonyi Mihály földmûvessel, aki 1917-

ben vonult be a vasutas ezredhez, aholmegfázás
közben tüdõgyulladást kapott és meghalt. Õt
szülei szintén hazahozatták. Itt nyugszik a dabi
temetõben.
K. Nagy László dabi községi tanító, akitõl e

feljegyzések ránk maradtak, arra int minket,
hogy soha ne feledjük e hõsök neveit. Büszkén
gondolunk rájuk, akik távol a Monarchia hatá-
rain, a Magas-Kárpátokban zord körülmények
között, vagy a lövészárkok mélyén bátran véd-
ték hazájukat. Büszkén emlékezhetünk rájuk,
akik szenvedésekkel teli fordulatok után végül
valamennyien elestek. Csak árváikmaradtak itt,
akik büszkén vitték tovább a családi nevet.
Megkérdezhetjük magunktól: mit hozott ne-
künk ez a háború? Mi lett a jutalma a sok áldo-
zatnak? A sok értelmetlen halálnak? A háborút
elvesztettük. Nem a lövészárkokban, hanem
íróasztal mellett.
Nemcsak a háborút vesztettük el, hanem ha-

zánk egységét is. Szent István kétezer éves or-
szágát, amelyet sem tatár, sem török nem tudott
széttiporni, egy gyáva és önzõ hazátlan kísértet
egyetlen aláírással darabokra tépett. Trianonban
megszüntették a történelmi magyar államot. A
háború kitöréséért a magyar királyságot felelõs-
ség nem terhelte, mégis egyedül csak minket
büntettekmeg.
Az ár súlyos volt:
ã325.000 km2-bõl 92000 km2, húsz millió

lakosból hét milliómaradt
ã azországösszes arany-, ezüst- és sóbányája
ã a szénbányák 80%-a
ã az erdõk 90%-a
ãmûkincs vagyonunk nagy része
ãvasútvonalaink szerelvényeikkel
ãFiume, egyetlen tengeri kikötõnk
ã az összes tengeri és folyami hajónk

Sok mindent megmagyaráz Ionel Bratinau
román miniszterelnök 1920. július 1-i nyilatko-
zata:
�Nem nyugodhatunk addig, amíg a magyar

népet gazdaságilag és katonailag tönkre nem
tesszük, mert mindaddig, amíg Magyarország-
ban az életképességnek egy szikrája is van, ad-
digmagunkat biztonságban nem érezhetjük.�

A magyar delegáció a béketárgyalásokon
nem vehetett részt. Csupán akkor volt jelen,
amikor részükre a döntést kézbesítették.

A békediktátum, noha jogilag és alakilag ér-
vénytelen, a mai napig érvényben van. Majd
száz év elteltével is viseljük annak szégyenét.
Mit sem törõdve az elõdök vére hullásával, be-
lenyugodtunk a kiosztott szerepbe.
Méltók vagyunk-e a dabi földmûvesekhez?

Akik sebesülten is újra és újra visszatértek a
frontra? Akik nem akartak itthon maradni, és
nem féltek visszamenni. Akik csonkán és né-
mán is visszatértek bajtársaikhoz?
A rendszerváltáskor széles homlokú fejek

hördültek fel a �15 milliós magyar� kijelenté-
sen. Létezik olyan pusztító ideológia, amely 80
év alatt kiirtotta ezer év örökségét??

1920. június 4-énmegkondultak a harangok,
ésméltóságteljesen zúgtak az egész országban.
Ebben a fájdalmas csonkításban mégis feltá-

madt az erõ, s támadtak olyan vezetõk, akik át-
gondolták a nemzetépítés módjait. Teleki és
Bethlen iskolákat alapítottak. Az akkori kul-
tuszminiszter szerint nemcsak ahhoz kellett jog-
cím, hogy Árpád elfoglalja a Kárpát-medencét,
hanem ahhoz is, hogy itt maradhasson.
Ma már le vagyunk fegyverezve: nincsenek

szablyáink és íjaink, amelyek Árpád vitézei ke-
zében még fényesen csillogtak. A magyart ma
elsõsorban nem a kard, hanem a kultúra tarthat-
ja meg, és teheti ismét naggyá.
Móra Ferenc így ír:
�Nem kell gyászolni, mert a halálos ítélet

még nem halál. Ahhoz még mindig sokan va-
gyunk, hogy egy szálig kiirtsanak minket. Szív-
telenségük volna hozzá, de nincs elég hóhérjuk.
Tollal, tintával nem öltekmég nemzetet.
Mit kötelezvény? Mit békeszerzõdés? A lo-

bogó vulkánt szalvétával leborítani nem lehet.
Parancsoljátok meg a szélnek, hogy ne fújjon, a
csillagnak, hogy ne szikrázzon, a folyónak,
hogy visszafelé folyjék.�

Gróf Apponyival folytatva:
�Amit Isten összekötött, azt ember el ne vá-

lassza! Isten kötötte össze annak összes részeit,
midõn ezt a szép országot megalkotta, hegyko-
szorúval övezve, folyamokkal szelve. Ember ne
merészelje ezt felbontani�

Ha régi határaink még állnának, ha nem
hagytuk volna amit hagytunk, ma a Kárpát-me-
dencében 36 millió magyar élne. A diktátumok
nem örök érvényûek. Különösen nem azok,
amelyeket az idõ átírt. Lassan eltûnnek a hatá-
rok. Romjaikon magyar családok nyúlnak át
egymás kezét keresve, s a megtalált kezek nem

engedik el egymást. Hazamegyünk és keressük
a régi ösvényeinket. Egy a nyelvünk, egy a hi-
tünk, visszavárnakminket.
Gerencsér József, aki megírta Dömsöd törté-

netét, azt mondja:
�Ez a nemzedék élni kíván, mert különben

nem a múlt hõseiben keresné jövendõjének út-
ját.� A hõsök emlékmûve és a községháza elõtt
újra lengõ országzászló hirdeti, hogy ebben a
faluban a hit és a lelkiismeret soha nem szûnik
meg.Nemveszhet el az a nép, amely a hit és ha-
za fundamentumára építi jövõjét.

Befejezésül Babits Mihály soraival szeret-
némÖnöket reménnyel biztatni:

�Nem kell félned, veledmár az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tûnnek a zsarnokok.
Temaradsz, te várhatsz. Nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg.
És jön az igazság, közelebb, közelebb�

(SzabóAndrea)
Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ

szöveghû közléssel.

AZ OMK ÉS A
KÖNYVTÁR

NYÁRI NYITVATARTÁSA
2014. június 16-tól augusztus 31-ig
a következõ nyitvatartási rend

szerint várjuk kedves vendégeinket:

Hétfõ: zárva
Kedd: 7.30-13.30
Szerda: 7.30-13.30
Csütörtök: 7.30-13.30
Péntek: 7.30-13.30
Szombat: 8-12

A nyári szabadság idõszakára az alábbi
idõpont szerint szüneteltetjük a könyvtár
nyitva tartását:

2014. augusztus 1�17-ig.
Nyitás: 2014. augusztus 18-án.

Minden kedves olvasónknak jó pihenést
szeretnénk kívánni a nyári szünetre!
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�Szél viszi messze a fellegeket, mögötte lángol az ég.
Nyujtsd ide édes a kis kezedet, ki tudja, látlak-e még.�

(Gyöngyösi Lászlóné Csabai Piroska dalos könyvébõl)

Az alábbi képeket ifj. Jancsó Attilától kaptuk, aki ifjú kora ellenére na-
gyon sokat tud Dömsödrõl, lelkesen kutatja a régmúltat, jól ismeri a régi
dömsödi családok történetét.

Az elsõ képen a Szõgyényi család látható 1942-ben az Attila utcai csa-
ládi ház elõtt Szõgyényi Ferenc katonai leszerelése alkalmából.

Szõgyényi Ferenc, aki a családi képen középen látható katonai ruhá-
ban, két évet volt kint a fronton Ukrajnában, ahol jól megtanult oroszul.
1943-ban leszerelt és hazajött Dömsödre szüleihez és testvéreihez. Ekkor
23 éves.

Néhány hónap múlva bejöttek az oroszok a faluba. A Szõgyényi csa-
lád háromorosz katonatisztet szállásolt el családi házukban.Késõbb, ami-
kor kivonultak, magukkal vitték Szõgyényi Ferencet tolmácsnak és úti
irányítónak. Ezután nyoma veszett. Többé nem látták� Egyetlen fenn-
maradt emlék róla egy ezüst pecsétgyûrû, amit itthon hagyott szüleinek.

Akit a háború visszaadott, a megszállók könyörtelenül elvették.

A Szõgyényi családban sok gyermek volt, mint akkoribanminden csa-
ládnál. Õk tudták, amitmamár elfelejtettek amagyar családok, hogy a so-
kaságban van az erõ és amegmaradás.

Akkoribanmég nemkellett számolni a nemzet kipusztulásának gondo-
latával, ami annak volt köszönhetõ, hogy az asszonyok nem féltek a szü-
léstõl, legfõbb értéknek tartották a gyermeket.

Nem volt szükség idõsotthonokra, ahová betették volna a tehernek tar-
tott idõs, beteg szülõket. A felnövekvõ gyermekek szeretettel gondoskod-
tak szüleikrõl, felváltva gondozták õket. Amikor eltávoztak, saját ottho-
nukban, szeretteik között vettek végsõ búcsút az élettõl.

Álló sor balról: Szõgyényi József (szül. 1924),
Szõgyényi Ferenc (szül. 1920),
Szõgyényi Imre (szül. 1923).

Ülõ sor balról: Szõgyényi Julianna (szül. 1928), Szõgyényi Ferenc
az édesapa (szül. 1890), Szõgyényi Sándor (szül. 1930),

az édesanya Szõgyényi Ferencné Tarr Erzsébet (szül. 1881),
Szõgyényi Erzsébet (szül. 1927)

A második képen három testvér látható, amely Dömsödön készült a
�40-es években a családi ház udvarán:

Balról: Szõgyényi Ferenc, Szõgyényi Imre, Szõgyényi József.

Három ifjú fivér , akik itt még együtt nevetnek, s akiket késõbb elszakít
egymástól amegszálló orosz hatalom.

SzabóAndrea � JancsóAttila
Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ szöveghû közléssel.

Dömsöd központjában házrész kiadó.
Érdeklõdni: 06-30-469-0794

KÚTFÚRÁS
110-es átmérõjû csatornacsõvel.

Tel.: 06-30-9-640-485

Sok szeretettel köszöntik

Tárkányi Bélát és Kecskeméti Margitot

40.40. házassági évfordulójuk alkalmából
Gyermekeik, rokonaik és barátaik
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�A jövõmagva amúltban rejlik�
K. Nagy László

�Nevelnimagyarnak, nevelni igaznak��
�Adabi és dömsödi leventemozgalom történetérõl �

III. rész

�A kis levente�
Jónás István

A leventék mozgalmáról megjelenõ sorozat sokakban indította el régi
emlékek felidézését. Régmúlt szépDömsöd, büszkeDab, valaha volt kö-
zösségi élet�
Elkötelezettségben külön, ám mégis együtt formálva saját közösségüket.
Ez a fajta embermanapság kihalófélben van.Adicsõ elõdökképe szerte-

foszlott. Körbenézünk, keressük a megmaradt értékeket, a jóakaratú tenni
akarást, a nemzet iránt való hív elkötelezettséget, a bátorságot, az egymás
iránti tiszteletet� Találunk helyette könnyû pelyvát: törtetõ önzõséget, ha-
szonlesésértmeghunyászkodó, bálvánnyá emelt törpe önmagunkat.

Necsász Imréné Csizmadi Margit Néni elmondása alapján egy épülõ
világot ismerünkmeg, ahol az építõk erõs alapkövekre emelték a jövõt.

A Csizmadi család
Balról: Krizsán Julianna, Csizmadi Margit, Csizmadi Márta,

Csizmadi József
1941

Négy évtized pusztítómunkája után érkeztünk vissza ezekre az alapok-
ra.Mindenmás leomlott, mint a kötés nélkül egymásra emelt téglák.

�Az 1924-25 körül indult Levente Egyesület európai tekintetben is
több államban mozgalomként terjedt el, úgy a németeknél mint az ola-
szoknál, ahol ifjú katolikus közösségek szervezõdtek erre amintára.

Dömsödön ésDabon 12 és 15 éves kor közötti idõszakban vette át az if-
jak nevelését a leventemozgalom. Többnyire erõnléti kiképzések folytak:
futás és alaki gyakorlatok. Egyik legfontosabb célja volt ennek az edzett-
ség megszerzése, erõs és bátor ifjak nevelése. Tanultak fegyver ismeretet
is, amely elõképzésnek számított a második képzési szakaszhoz, amely
15 éves kortól indult a besorozásig, illetve hadba vonulásig. Amikormeg-
kapták a hadba hívó parancsot, már katonaként tisztelték õket.

Dabon K. Nagy László református tanító vezetésével indult a le-
vente mozgalom, eleinte külön a dömsödi leventéktõl. Késõbb a ket-
tõ egybeolvadt.

Levente bemutató, 1942. június 14.
Dabi legelõ

Balról: Csizmadi József levente oktató,
K. Nagy László levente parancsnok

A gyakorlatok a dabi legelõn voltak. Az egyesület egyik fõ támogatója
volt egy dabi származású bankár: Gyenes Sándor. A tagtoborzás az isko-
lákban történt. A 12 évet betöltött gyermekek jelentkezhettek K. Nagy
Lászlónál. Az egyesület munkálkodásának célja a haza védelmének szol-

HISTÓRIÁNKBÓL



gálata, amely célból honvédelmi kiképzésben is részesültek a tagok.
Emellett a településeket ért elemi károk esetén (tûz, árvíz) rendszeresen
részt vettek amentésben.

Leventék március 15-i ünnepségen
Balról: Ismeretlen, Kovács Gyula, Ila Ottó, Csizmadi József

1940-es évek

Akiképzéseket az alábbi oktatók irányították:

JungMihály, GergelyMihály, Csizmadi József, CsernákLajos
százados, levente oktató, ÁcsGyula, RabBéla, Bangó József.

Az egyesület felépítését tekintve õrsökbõl (8 fõ) és szakaszokból (25-
30 fõ) állott. Ezeknek külön vezetõi voltak. 16 éves korig hat elemi osz-
tály volt kötelezõ. A hetedik és nyolcadik év ismétlõ évek voltak. Ha a
szülõk akarták, írathatták õket iparos tanonc iskolába, amely az ötödik is-
kolában volt. Itt Szõnyi Károly, Dezsõ Lajos, BanaGábor tanították õket.

A dabi és dömsödi leventék egyesülése nem történt zökkenõmentesen,
mert heves vita alakult az egyesület nevérõl.

A dabiak öntudatosan hangoztatták: �Nem adjuk a nevünket!�

Rájuk mindig is jellemzõ volt az erõs összetartás és az öntudat. Gyak-
ran hangzott el ez amondat:

�Lássátok a dabiakmennyivel különbek??�

Elsõként felmerült az a variáció, hogymindkét település neve szerepel-
jen az egyesület elnevezésében: �Dab-söd� néven.

Ezt végül elvetették, s amikor 1936-ban a két község egyesült, megtör-
tént a két egyesület uniója is Dömsödi Levente Egyesület néven. Ekkor
Kovács Sándor volt a bíró.

Felejthetetlenek voltak amárcius 15-i ünnepségek. Tíz órakor kezdõ-
dött a gyülekezõ a Hõsök szobránál a zászlók alatt. Külön zászlója volt a
48-as körnek, az Iparos Körnek, a GazdaKörnek.

Március 15-i ünnepség
Díszmenet az országzászló elõtt

1940
Elöl: Csizmadi József levente oktató,

elsõ sorban balról Szabó Béla

Az ünnepségen jelen voltak a bírók, a jegyzõk, a körök elnökei, a kán-
torok és vezetõk, gyakorlatilag a falu egésze. Tíz órára mindenki a téren
volt. Amegemlékezés beszéddel kezdõdött, majd amûsort Szõnyi kántor
úr dalárdája színesítette.Amegemlékezést követõen az emberek nembúj-
tak be otthonaik falai közé. A különbözõ körökben gyülekeztek, ki-ki
ahová tartozott. Itt beszédek hangzottak el, majd beszélgetések és boroz-
gatásmellett töltötték el a komák a napból hátralévõ idõt.

AGazda Kör bejárata az �50-es években
Fent Csizmadi József Gazda köri gondnok

Balról: Nyerges László, Szalay bácsi, Náci bácsi, Kis bácsi,
Mendi bácsi, Franci, (zenészek) Takács ?, Váradi Imre

A másik nemzeti ünnep október 6-a volt, amely alkalmával nem volt
ilyen nagyszabású mûsor. Az emberek otthonmaradtak és családi körben
pihentek, vagy rokonlátogatóbamentek.

A dabiak mindig külön ünnepeltek a református templom udvarán. Itt
is több rendezvény volt, például tánciskolai elõadások.Maga az egyház is
részt vett a szervezõ munkában. Borza Nándi Bácsi emberszeretõ, közös-
ségi lelkipásztor volt.

A Levente Egyesület 1945-igmûködött.

Necsászné Csizmadi Margit Néninek köszönjük, hogy féltve õrzött
családi emlékeit rendelkezésünkre bocsátotta!

SzabóAndrea
Cikk az eredeti kézirattal megegyezõ szöveghû közléssel.
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Újabb kétmozgalmas hónap telt el számunkra. Voltak tûzeseteink, mû-
szaki mentéseink és tûzoltó bemutatónk a Dömsödön dolgozó rendõrök-
kel közösen aXX.Dömsödi Napok alkalmából.
2014. 03. 22-én 20 óra 43 perckor kaptunk jelzést Dömsöd csator-

napartra, ahol összehordott szemét égett. A tûzet 1 sugárral és kéziszer-
számokkal oltottuk el.
2014. 03. 25-én 17 óra 01 perckor kaptunk SMS-ben riasztást

Apaj�Bugyi határába, ahol nádas égett. A tûzet a Kunszentmiklós városi
tûzoltókkal közösen oltottuk el.
2014. 03. 27-én Dömsöd�Apaj közötti mezõgazdasági területre kap-

tunk riasztást, ahol száraz aljnövényzet, nádas égett. Az oltást a rossz te-
repviszonyok és a nagy szél is nehezítette.
2014. 03. 29-én 13 óra 55-kor kaptunk jelzést Dömsöd, Kossuth Lajos

utca 95. szám elé, ahol egy mikrobusz és a egy személyautó ütközött. A
busz az oldalára fordult, és az út szélén lévõ padra borult.

Személyi sérülés nem történt. A kiérkezõ rajok a kisbuszt áramtalaní-
tottákmajd a rendõrségi helyszínelés után talpra állították.
2014. 04. 03-án kaptunk riasztást Apaj�Kunszentmiklós közötti részre,

ahol száraz fû, nádas égett. A tûz kiterjedése, az erõs szél és a rossz terep-
viszonyokmiatt 2 riasztási fokozatot rendelt el az oltás vezetõje. Így a Szi-
get 1-es és a Dabas 1-es fecskendõk is vonultak a káresethez.
2014. 04. 06-án 1 óra 57 perckor kaptunk SMS-ben riasztást Széchenyi

útra, ahol az orvosi ügyeleti autó elakadt. A Suzuki típusú gépkocsit drót-
kötél segítségével kivontattuk.
2014. 04. 11-én Petõfi utca 1. melletti részhez kaptunk bejelentést tûz-

esetrõl. A helyszínen a Védgát oldalának növényzete égett, amit egy
gyorsbeavatkozó sugár segítségével oltottunk el.
2014. 04. 18-án riasztottak minket Kiskunlacházára (volt Peregi

Tsz géptelep) segítségnyújtás céljából, ahol nagykiterjedésû nádastûz
volt. Az oltásban a ráckevei és a szigetszentmiklósi tûzoltókkal közö-
sen vettünk részt.
2014. 05. 11-én érkezett viharos idõjárásmiatt több riasztást is kaptunk.

19 óra 06 perckor kaptuk az elsõt Dömsöd Alsó-Dunapart 70. szám elé,
ahol fa az útra dõlt és elzárta azt. A fátmotoros fûrész segítségével eltávo-
lítottuk. 19 óra 49-kor kaptuk a következõ jelzést aKossuth Lajos utca 93.
szám elé, ahol az esõ egy betonvillanyoszlopot alámosott. Itt tûzoltói be-
avatkozásra nemvolt szükség a problémát azELMÛszakemberei hárítot-
ták el. 20 óra 12 perckor a József Attila utcába kaptuk a következõ riasz-
tást egy letört faágmiatt.
2014. 05. 16-án 15 órakor egy veszélyesnek ítélt fához kaptunk riasz-

tást. A helyszínen azonban kiderült, hogy a fának semmi baja és nem je-
lent semmire sem veszélyt.
2014. 05. 18-án 10 óra 14 perckor aBíró utcába kaptunk tûzesethez jel-

zést. Itt egy kb. 20 m2 melléképület tetõszerkezete égett. A tüzet a tetõ
megbontásával sikerült eloltani és megakadályozni a továbbterjedését. A
tûz valószínûleg az elektromos hálózat hibájamiatt keletkezhetett.
2014. 05. 25-én 10 óra 49 perckor kaptunk jelzést Kossuth Lajos utca

Szabadság utca keresztezõdéséhez, ahol egy Polski Fiat az útpadkára haj-

tott és ott 3 darab beton virágtartónak ütközött. Az ütközésben a virágtar-
tók és a Polski eleje is összetört. A helyszínen a gépkocsit áramtalanítot-
tuk, a sérült akkumulátort kivettük az összetört orrészbõl, valamint ita-
tóanyaggal leszórtuk az útra kifolyt akkumulátor savat.
2014. 06. 03-án a Katasztrófavédelmi Megyei Mûveletirányítástól

kaptunk riasztást Ráckeve Nyári Pál köz 18. szám alá, ahol egy fa épület
kapott lángra. Minden hivatásos egység káresetek felszámolásán dolgo-
zott, ezért kérték a mi segítségünket. Vonulás közben a ráckevei egység
felszabadult, így õk, mivel helyben voltak elõzõleg káreset felszámolásá-
nál, a mi kiérkezésünk elõtt a helyszínre értek, ezért a mi egységünket
visszafordították állomáshelyére.

Tisztelettel kérünkmindenkit, hogy ha bejelentést tesz,
aztminden esetben a 105-ös számon tegyemeg legelõször,

de ezt követõen aDömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék az erre 24 órában
fenntartottmobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat

vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Egyesületünkmobiltelefonszáma: 06-20-383-5407

Ha baj van! 105
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlaszámunk:

51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõségét megkeresve
(Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, DobosGyörgy

gazdasági felelõs, Pongrácz József titkár).

Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!

Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is köszönjük!

További információk és képek aweboldalunkon,
a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Április�május hónap

AA PPoollggáárrmmeesstteerrii HHiivvaattaall
üüggyyffééllffooggaaddáássii rreennddjjee
Nap Idõ
Hétfõ 8.00�12.00, 13.00�17.30
Kedd Nincs
Szerda 8.00�12.00, 13.00�16.00
Csütörtök Nincs
Péntek 8.00�11:30

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

PestMegyei Tûzoltói Ügyelet: 105
RáckeveVárosi Tûzoltóság ügyelete: 06-24-518-665 vagy

06-24-518-666
Szigetszentmiklósi Hivatásos
Tûzoltó Parancsnokság ügyelete:

06-24-444-704

Tárkányi Béla, DömsödÖTE parancsnoka: 06-20-383-5407
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A 2014. év május 11. emlékezetes napként marad meg a legtöbb
dömsödi gazdálkodó, de fõként kertészkedõ, szõlõ- és gyümölcsterme-
lõ életében. E sorok írója már több jégverést, vihart élt meg, de ilyen
nagy erejû jégverést, szélvihart még nem láttam. Mint ismeretes, na-
gyon kevés téli, tavaszi csapadék esett, és már nagyon vártuk a kiadós
esõt, ami ugyanmájus hónap soránmegjött, csak a jégverés nem hiány-
zott. Még az a szerencse, hogy nem az egész dömsödi határt sújtotta,
csak egy részét, de a kiskertek nagy része komoly jégverési károkat
szenvedett, fõként a már kiültetett palánták és a szõlõhajtások, gyü-
mölcsfák károsodtak. Elmondhatjuk, hogy a fagyosszenteki fagyok
ugyan elmaradtak, de a jégverésmég nagyobb károkat okozott. Az eny-
he tél és a korai kitavaszodás következtében a növények, a szõlõ- és
gyümölcsfák jó termést ígértek, de sajnos a dió nagyságú jég és az erõs
szél nagy károkat okozott, a hajtások jelentõs része letört, az apró gyü-
mölcsökmegsérültek, és nagy részük lehullott.
A régebbi idõkben is voltak jégverések, tavaszi fagyok, de eny-

nyire szélsõséges idõjárásra én nem emlékszem, és a sokat emlege-
tett klímaváltozás � amit nagyrészt az emberi felelõtlenség okoz �
következménye. A mezõgazdasági termelés, a szántóföldi növény-
termelés, a szõlõ- és gyümölcstermelés, zöldségtermelés mûszaki-
technológiai feltételei sokat javultak az elmúlt évtizedekben, de a
természeti csapások, a tavaszi fagyok, a jégverés, az aszály ellen
bizony nem nagyon tudunk védekezni.
Ezek után most júniusban mi a legfontosabb tennivaló a növényter-

melésben, a kiskertben, szõlõben, gyümölcsösben? A májusi esõk a
gombabetegségeknek is kedveztek, így az õszi kalászos gabonákban
mármájusban permetezéssel kellett védekezni a kártétel ellen. Fõként a
tavaszi kalászos gabonákat, a tavaszi árpát és a zabot károsítja az úgy-
nevezett �vetésfehérítõ�, ami egy rovarkártevõ. Azért nevezik vetésfe-
hérítõnek, mert a fiatal gabonalevelek zöld részét kirágja, és a fehér le-
vélhártyamarad, és úgy néz ki a vetés távolról, mintha be lennemeszel-
ve, tehát nem zöld.
Nagyon fontos feladat júniusban is a gyomok elleni védekezés, a ta-

vaszi vetésû kapásnövények, a napraforgó és a kukorica állománykeze-
lése, ha szükséges. A vegyi kezelés mellett a sorközök mûvelésével,
kultivátorozással, ekézéssel is védekezhetünk a gyomok ellen, de a vi-
har és a jégverésmiatt lekeményedett talaj fellazítása is fontos feladat.
Június hónap a felkészülés idõszaka az aratásra, a kalászos gabonák

betakarítására. A májusi jégverés csak kisebb károkat okozott a gabo-
nákban, így egy jó közepes gabonatermésre készülhetünk fel.
A kiskertbenmost júniusban is sok a tennivaló, májusban ugyan volt

esõ, de a vízigényes növényeket, mint a paradicsom-, paprika-, uborka-
töveket öntözni kell. Nagy gondot kell fordítanunk a fóliasátor alatti nö-
vények gondozására, növényvédelmére. A sátor alatti növényeket fo-
lyamatosan öntözni kell, és a túlmelegedés ellen zöld háló takarással is
védekezhetünk. Sajnos május közepén a jégverés a szõlõtõkékben is
nagy kárt tett, de azért ápolni, permetezni kell, és gyommentesen kell a
tõkéket tartani. A virágoskertben fõként a levéltetvek ellen szükséges
védekezni, mert fõként az egynyári növényeket, virágokat támadja a
kártevõ, de a rózsákat is károsítja. A konyhakertet a gyomok ellen is vé-
denünk kell, amit hagyományosmódon, kapálással, gyomlálással érhe-
tünk el, ami bizony elég fáradságosmunkát jelent.
Befejezésül szép, jégverésmentes júniusi idõjárást, csendes medárdi

esõt, jó egészséget kívánok.
Összeállította: Tóth István nyugdíjasmezõgazdász

Vásárnaptár
Június 08. vasárnap Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Június 15. vasárnap Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Június 22. vasárnap Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Június 29. vasárnap Nagykõrös, László-napi vásár
Július 06. vasárnap Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Július 13. vasárnap Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

Nyáron indul az RSD üdülõterületi csatornázás!
Megvalósítási szakaszba érkezett a �Ráckevei (Soroksári) � Duna-ág

vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása: szennyezõanyagok kive-
zetése a parti sávból� címû beruházás � közismert nevén RSD üdülõterü-
leti csatornázás.
Az érintett 14 önkormányzat területén aDuna vízvédelméért indult kör-

nyezetvédelmi beruházás révén valósulhat meg az üdülõterületi csatorná-
zás. Most mintegy 8400 ingatlantulajdonos összefogásával a támogatás
által csökkentett önerõ megfizetése mellett épül ki ez a közszolgáltatás a
Duna parton.
Acsatornázásimunkálatokat a PSZRSDKonzorciumvégzi,mely-

nek tagjai: a Penta Általános Építõipari Kft. és a Szabadics Közmû-
ésMélyépítõ Zrt.
A kivitelezõi szerzõdés megkötésével minden feltétel adott ahhoz,

hogy 2015. áprilisig kiépüljön az üdülõterületi csatornahálózat! A kivite-
lezés egyszerre több helyszínen szakaszosan valósul meg. A munkálatok
kezdésének ideje:

A kivitelezõ az ütemezést illetõen a változtatás jogát fenntartja.

Lakossági fórum
A kivitelezési munkálatok megkezdése elõtt a csatornázás részleteirõl

lakossági fórumokon kaptak tájékoztatást az ingatlantulajdonosok.
A kezdésrõl, a lakosságot érintõ egyéb fontos kérdésekrõlminden tulaj-

donost az állandó lakcímére postán eljutatott levélben tájékoztattunk.
A konkrétmunkálatok során fontos, hogy az ingatlanok tulajdonosaival

a kivitelezõmunkatársai hatékonyan és gyorsan fel tudják venni a kapcso-
latot. Amennyiben személyes adataiban változás történt kérjük, mie-
lõbb jelezze felénk az info@rsdpartisav.hu, info@rsdvt.hu mail címen,
vagy központi ügyfélszolgálati számunkon.
Friss hírekért látogassa rendszeresen honlapunkat! www.rsdpartisav.hu
Iratkozzon fel hírlevelünkre az info@rsdpartisav.humail címen!

Kapcsolat:
Kivitelezési ügyfélszolgálati zöld szám: 06-24/487-226

Központi ügyfélszolgálati szám (09:00-17:00-ig): 06-20/339-9064

MEZÕGAZDASÁGI
HÍREK

2014. év június hó

KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002

Tass 2014. június
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A sportcsarnokról�
A �90-es évek végén járunk, amikor a képviselõ-testület Kudar

Zsigmondné polgármester asszony vezetésével nagyot álmodott:
sportcsarnokkal ajándékozza meg településünket. A dömsödiek és el-
sõsorban a fiatalok egészségi állapotának javítása, a sport közösség-
formáló hatásának erõsítése voltak a fõ mozgatórugói ennek a bátor
elhatározásnak. Elsõsorban a polgármester asszony hite és ereje, szá-
mos finanszírozási jellegû probléma megoldását követõen 2001-ben
a Dömsödi Sportközpont átadási ünnepségére repít bennünket. Visz-
szatekintve kijelenthetõ: mérföldkõ volt településünk sportéletében.
Köszönet érte!
Gondolták volna? 13 éve vettük birtokba a sportcsarnokot. Mit

adott nekünk dömsödieknek ez az impozáns épület? Mennyire való-
sultak meg az alapkõletételkor megfogalmazott célkitûzések? Több
mint egy évtized távlatából a kérdések megválaszolhatóak.
Az elmúlt években több olyan esemény is színesítette a sport-

csarnok hétköznapjait, amire büszke vagyok, amire büszkék lehe-
tünk. A teljesség igénye nélkül: Magyar Aerobic Bajnokság (I. for-
duló), küzdõsport bemutatók, gyorstollaslabda kupák, frizbi nem-
zetközi torna, Vác�Fehérvár KC NBI nõi kézilabda mérkõzés,
Sportbál, a Magyar Nõi Röplabda Ifjúsági és Serdülõ Válogatottak
NBI-es röplabda mérkõzései és tornái� A legmagasabb szintû
sportélményekkel gazdagodhattunk és bízom benne, hogy mind-
emellett ezek a rendezvények hozzájárultak a sport, mint életforma
népszerûsítéséhez.
A csarnokkal mindannyian lehetõséget kaptunk, hogy a sport, az

aktivitás megjelenjen a mindennapjainkban. Különösen fontos ez a
gyermekek és fiatalok tekintetében, hiszen a mozgással kapcsolatos
attitûdjük még formálható. A sportcsarnok teret adott az utánpótlás-
sport fejlõdésének és azt gondolom ebben a tekintetben teljes mér-
tékben éltünk a kínált lehetõséggel. A Dömsödi Kézilabda Klub
megalakulása, a Dömsöd SE labdarúgó utánpótlás bázisának jelen-
tõs létszámgyarapodása már a megnyitás évében elõrelépésként ér-
tékelhetõ. A fejlõdés jelentõs állomása volt, a DUSE (Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület) 2011-es megalakulása. A szervezet két
szakosztályában (kézilabda, labdarúgás) jelenleg közel 100 gyerek
sportol heti rendszerességgel. Bízom benne, hogy a közeljövõben
eljutunk végsõ célkitûzésünkig, amelyet az utánpótlás korosztályok
teljes spektrumának foglalkoztatásában, és egy felnõtt nõi kézilab-
da csapat versenyeztetésében határoztunk meg. Miért fontos ez?
Mert szerepet vállalhatunk a felnövekvõ generációk egészségének
megõrzésében. Másrészt a sportcsarnok igazi közösségi térré vál-
hat, ahol nem �csak�sportolni, hanem szurkolni is lehet és remény-
beli sportsikereinken keresztül büszkének lenni rá, hogy dömsödiek
vagyunk.

Bár többségében úgy érezzük gyermekünk számára fontos a sport,
önmagunkról sokkal kevésbé gondoljuk ugyanezt. Az elmúlt idõszak
legnagyobb sikertelensége számomra, hogy úgy érzem nem tudtam
megszólítani, kellõen motiválni a felnõtteket a rendszeres sporttevé-
kenység irányába. Az egészségünkrõl való felelõsségteljes gondolko-
dás többségében talán akkor jelentkezik elõször, amikor az orvosunk
utasításai szerint szedjük be gyógyszereinket. Közel 6000 fõs telepü-
lésünkön heti rendszerességgel kb. 200-an fordulnak meg a sport-
csarnokban, ill. az iskola tornatermében. Azt gondolom, az arány ma-
gáért beszél nem kérdés, hogy elõrelépésre van szükség. A sportcsar-
nok ajtaja nyitva áll mindazok számára, akik mozogni, sportolni sze-
retnének, illetve én magam is nyitott vagyok bármilyen ötlet megva-
lósítására, amely elõrelépést hozhat ezen a területen.
A 2013-as év komoly változásokat hozott a sportcsarnok életében.

Önkormányzatunk mûködéséhez biztosított állami támogatások
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csökkenése jelentõs mértékben szûkítette településünk költségvetési
mozgásterét. A gazdasági krízishelyzet elkerülése érdekében képvi-
selõ-testületünk kiadáscsökkentõ intézkedések sorát volt kénytelen
végrehajtani. A kialakult helyzetben sajnos világossá vált, a sport-
csarnok önkormányzati intézményként (vagyis az önkormányzat tel-
jes finanszírozásával) a jövõben nem mûködhet tovább. Mindez a
gyakorlatban az intézmény minden dolgozójának elbocsátását, vala-
mint a további mûködtetésre biztosítható források jelentõs csökkené-
sét eredményezte. Az eddig felmutatott eredmények megõrzése, jö-
võbeni célkitûzéseink elérése érdekében megoldást kellett találnunk
a csarnok további üzemeltetésére. Ennek keretében vállalkozásom
feladata lett a létesítmény változatlan szolgáltatástartalommal történõ
üzemeltetése, amelyhez önkormányzatunk a rezsiköltségek, valamint
a munkaerõ költségek egy részének finanszírozásával járul hozzá. A
szükséges további források elõteremtését (bérköltség illetve az üze-
meltetéssel összefüggõ egyéb kiadások) a létesítmény üzleti tevé-
kenységébõl, továbbá pályázatokból tervezzük. Utóbbi lehetõség te-
kintetében elõrelépést jelent, hogy utánpótlás sportegyesületünk a
TAO-s (látványsport támogatás) pályázati lehetõségnek köszönhetõ-
en reményeink szerint már az idei évben részt tud venni a finanszíro-
zásban. Köszönettel tartozom a képviselõ-testületnek, hogy a szinte
kilátástalan helyzet ellenére lehetõséget biztosítottak értékeink to-
vábbi megõrzésére. Az intézményünket érintõ változások menedzse-
lésében kiemelt szempontként kezelte alkalmazottaink érdekeinek
védelmét, ezért köszönetemet szeretném kifejezni Bencze István pol-
gármester úrnak. Hálás vagyok mindazoknak, akik a Sportbál vendé-
geként, szponzoraként támogatták célkitûzésünket.
Tekintettel, hogy egy korszak lezárult a sportcsarnok életében egy-

fajta számvetésbõl kiindulva igyekeztem újra értelmezni célkitûzése-
inket. Köszönöm a bizalmat, amelyet 2001 után ismét megkaptam a
Dömsödi Sportközpont irányításához.
Tisztelettel: Béczi János
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Állatorvosi tanácsok
Akutyák és amacskák leggyakoribb fogászati problémái

A fogak fejlõdése az embrionális korban kezdõdik és kb. 3 hónapos
korra fejezõdik be. A tejfogak általában 4 hetes korban jelennek meg,
elõször alul, majd felül is, és 4-6 hónapos korig maradnak meg. Ez a
fogváltás idõszaka, a tejfogak kihullnak és a helyüket a maradó fogak
veszik át.

A leggyakoribb fejlõdési rendellenességek:
� a foghiány általában nem okoz problémát, de az ilyen állatokat
nem ajánlatos továbbtenyészteni.

� szám feletti fog, lehet maradófog vagy ki nem hullott úgynevezett
perzisztáló tejfog. Problémát akkor jelentenek, ha rágászavart
okoznak, ilyenkor a megoldás a fog eltávolítása. A tejfogak 7 hó-
napos kor után már perzisztáló tejfogaknak számítanak, amelyek
szintén eltávolítást igényelnek.

� fog helyezõdési rendellenességek (dõlés, elfordulás, túl szoros
vagy hiányos fogazat). Egyes esetek fogszabályozással kezelhe-
tõk, de gyakran nem igényel ellátást.

A leggyakoribb fogbetegségek:
� Fogbélgyulladás: általában a fogak letörésekor, repedésekor, fog-
kopáskor alakul ki, ilyenkor megnyílik a fog ürege és baktériumok
szaporodnak el a területen. Jellegzetes tünet a fájdalom és a rágás-
zavar. Gyakori következmény a fogbél elhalása, ilyenkor fájdalom
nincs, de a kutya általános állapota leromolhat, kedvtelenné, ét-
vágytalanná válhat. Súlyos következmény lehet, ha a gyulladás rá-
terjed a fogmederre, tályogképzõdés, sipolyozás, csontvelõgyulla-
dás alakulhat ki, amelybõl a vérárammal baktériumok juthatnak el
bármely szervbe és annakmegbetegedését idézhetik elõ.

� Fogszuvasodás: szerencsére a húsevõkben ez a betegség nem ala-
kul ki, mert a szájukban lévõ lúgos ph nem alkalmas a fogszuvaso-
dást kiváltó baktériumok elszaporodásához.

� Fogkövesség: a leggyakoribb fogászati probléma, lényege a fogak
elégtelen öntisztulása. Egyes fajtákban (törpe uszkár, yorkshire ter-
rier, pekingi palotakutya) halmozottan jelentkezik, de a helytelen
táplálás (pépes eleségek, �nassolás�), és a szabálytalan fogazat is
hajlamosít a kialakulására. Kezdetben foglepedék jelenik meg a
fog és az íny találkozásánál, ami ínygyulladást okoz, késõbb kiala-
kul a fogkõ, az ínygyulladás tovább súlyosbodik, a fog körüli szö-
vetek gyulladása miatt a fog meglazul, kihullik. Már a folyamat
kezdetén megfigyelhetõ a szájbûz, amit az elhalt szövetek és a
bomló takarmány eredményez. Gyakori tünet még a rágászavar,
nyálzás, étvágytalanság, ínyvérzés.A fogkövességminden esetben
kezelésre szorul, a már kialakult fogkõ nem múlik el, az állatnak
fájdalmat okoz, tartós gyulladást tart fenn, könnyen az állat lerom-
lását eredményezi. Alapszabály, hogy minél korábban kerül keze-
lésre, annál jobbak a gyógyulás esélyei. Az elhanyagolt esetek
visszafordíthatatlan károsodáshoz (ínysorvadás, hiányos fogazat,
rágási és emésztési rendellenességek) vezetnek. Ha már egyszer
kialakult a fogkõ, annak eltávolítása csak állatorvosi beavatkozás
során lehetséges.Az esetek döntõ többségében a beavatkozást alta-
tásban kell végezni. Mivel maga a beavatkozás nem jár olyan fáj-
dalommal, mint egy mûtét, rendszerint felületesebb altatás is ele-
gendõ. Így akár idõsebb állatokat is nagy biztonsággal lehet kezel-
ni. A fogkõ-eltávolítás egy modern ultrahangos depurátorral törté-
nik. Esetenként szükségessé válhat a meglazult fogak eltávolítása
is. Ha a fogkövesség és az ínygyulladás nagyon súlyos mértékû,
antibiotikumok adására is szükség lehet.

dr. Siket Péter állatorvos

Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgála-

tot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha
Ön vagy ismerõse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen
esetrõl, kérjük jelezze az alábbi elérhetõségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu �Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke �tanulási problémára� vagy �viselkedési rendellenes-

ség�miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek álla-
pota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Ál-
lampolgári Bizottság azEmberi JogokértAlapítványt.Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu �Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Ismét szól a tárogató
Adömsödi református templom tornyából

Immáron hagyomány, hogy nyaranta,minden vasárnap 18 óra-
kor zsoltárok, dicséretek, magyar énekek és népdalok zendülnek
fel templomunk tornyából.
Érdemes meghallgatni és elgyönyörködni abban, hogy miként

szólaltatjamegHajdú László ezt a nemmindennapi és ritka hang-
szert. Miként tölti meg a tárogató erõs hangzásával a templom
elõtti kis teret ?
A tárogató 2014. június 15-én vasárnap 18 órakor szólal meg

elõször, és utána szeptemberigminden vasárnap ebben az idõpont-
ban hallgathatjuk.
Jöjjenek, és legyenÖnöké ez a kivételes élmény!

Rendhagyó idõpontban

Zenés Nyári Esték,

június 27-én pénteken, 18 órakor
amúzeumudvarán.

Közremûködnek a Józsefvárosi Zeneiskola
növendékei.

Belépés ingyenes.

Családi nap aDabi játszótéren
június 29-én 10 órától

a �Még 1000 év Egyesület� szervezésében,melyre
mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Várhatómegjelenés: július eleje
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Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
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Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
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Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idõ:
hétfõtõl�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.
(Rendelõintézettel szemben)

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Tisztelt Lakosaink!
TájékoztatjukÖnöket, hogy aRáckevei
RendõrkapitányságKiskunlacházi

RendõrõrsDömsödiKörzetiMegbízotti
Irodája közvetlenül hívható telefonszáma

a következõ:
06/20/508-4809

Amennyiben a fenti szám bármely okból
pillanatnyilag nem kapcsolható, úgy kérjük,

hogy a 112-es központi számot
szíveskedjenek hívni.

Dömsödi Tûzoltó Egyesület

Ha baj van,
segítünk!

24 órában hívható számunk:

Tárkányi Béla parancsnok

06-20-383-5407

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzükkimindazoknak, akik

OROSZGÁBOR

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osz-
toztak.

OroszGáborné és gyermekei
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Ülnek: Ács Dominika, Sawatzke Lisa-Marie, Hochman Regina, Szabóné Lévai Csilla, Tóth István, Szabó Péter,
Takács Daniella, Gajár Lili, Szûcs Viktória

Állnak: Hartai Martin, Papp János, Bojtos Imre, Csörgõ Szabolcs, Budai Levente, Bucsi György, Devecsai Gergõ,
Gajár Zoltán, Perger Gábor, Bõdi Endre

Konfirmandusok Dömsödön

Konfirmandusok Dabon

Lengvárszky Norbert, Fülöp Nikoletta Fanni, Lengvárszky Cintia,
Hegedûs Bettina, Lengvárszky Gábor, Bõdi László gondnok,
Balogh László Levente lelkipásztor � 2014. május 4., Dabon

A katolikus hitközség
tagjai bérmálkoztak

2014-ben:

név szerint:

Balogh Emese
Fábián Karola
Kamrás Gábor

Fotó: Bábel László

?


