
Amirõl egy-két éve még csak álmodoztunk, az mára megvalósult. A
ráckevei Savoyai-kastélyban Kövér László házelnök úr ünnepi beszédé-
vel megkezdõdtek a tizennégy települést érintõ RSD parti sáv projekt ki-
viteli munkálatai, amely közel 8500 ingatlant érint a térségünkben. Ez
Dömsöd vonatkozásábanmintegy tizennégy kilométernyi csatorna fekte-
tését jelenti. Bizony, minden érintett utcában néhány napos nehézséget
fog jelenteni az építés. Június utolsó vasárnapjának délelõttjén közmeg-
hallgatást tartottunk az OMK-ban az üdülõlakosság részére. A téma elsõ-
sorban a csatornázás volt, de természetesenmás, az üdülõket érintõ kérdé-
sek is asztalra kerültek. Így az egészséges ivóvíz vezetése, a hulladékszál-
lítás, az utak állapota, a közvilágítás kérdése is. Abban megegyezhettünk
a jelenlévõ nyaralókkal, hogy a valóbanmeglévõ hiányosságokat csak kö-
zösen, az ingatlantulajdonosok hathatós segítségével tudjuk orvosolni.
Döntött a képviselõ-testület arról, hogy a nyolc utcánkat érintõ mart

aszfaltos útburkolási munkával a VITÉP Kft.-t bízzuk meg. Biztos va-
gyok abban, hogy ugyanolyan jó minõségû munkát fogunk kapni tõlük,
mint kaptunk a Szép utca esetében.
Elkészült a gyermekorvosi rendelõ elõtti parkoló térkövezése. Miért is

tartom ezt annyira fontosnak, hogy írok róla?Nos azért, mert a felhasznált
térkövet mi magunk, a közfoglalkoztatási program keretében gyártottuk.
Ügyes kezek is rendelkezésünkre álltak, amelyek szépen lerakták, így egy
újabb apró színfolttal gazdagodtunk! Az semmásodlagos, hogy így a ne-
gyedébe került a felhasznált anyag a vásárolttal szemben! Természetesen
a jövõben is fontos része lesz a közmunka programnak a térkõ gyártása.
Már most is vannak napok, amikor két mûszakban töltik az emberek a
speciális sablonokat.

Túl vagyunk a ballagáson és a tanévzárón is. Valamennyi most végzett
tanulónak legalább olyan sikereket kívánok a további tanulmányai során,
mint amelyeket a Széchenyi István Általános Iskolában értek el. A Pol-
gármesteri Díjak átadásakor azt a megjegyzést tettem, hogy az sem lesz
baj, ha a dömsödi eredményeket �túlszárnyalják�! A Polgármesteri Díjat
idén is öt végzõs tanuló érdemelte ki. A kitüntetettek: Lampert Georgina
Gréta Irodalom-mûvészetek kategóriában, Táncmûvészeti Díj kategóriá-
ban Bucsi György Ferenc, Sport Díj kategóriában Budai Levente Antal,
HumánTárgyakDíj kategóriábanÁcsDominikaÉva ésReál TárgyakDíj
kategóriában Papp János. Nyolc éves munkásságuk ismeretében kijelent-
hetem, hogy méltó kezekbe kerültek a kitüntetések! Gratulálok! A tanév
befejezésével újra és újra felhívom a figyelmet arra, hogy fokozottan fi-
gyeljünk a látókörünkben lévõ gyermekekre, és most nemcsak a baleseti
veszélyekre gondolok! A nyári szünet alatt a mindennapos megszokott
rend némiképp lazul, és ezmagával hozhat nemkívánatos dolgokat is.
A VIII. Hal-Víz Nap ugyanolyan jó hangulatban telt el, mint az elõzõ

hét. A kulináris élvezetekmellett ez a nap tényleg a gondtalan kikapcsoló-
dást, az emberi kapcsolatok erõsítését célozza meg, sikerrel! Számomra
nagy öröm, hogy a legkisebbeknek, a gyermekeknek is egész napos játék-
lehetõséget biztosítottunk. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki kicsit
is segített a rendezvényünk lebonyolításában. Közülük is nagyon köszö-
nömBalogh István barátomnak, hogy idén is elvállalta a fõrendezõi tiszt-
séget, nem kis energiát és anyagiakat befektetve. Köszönet a házigazdák-
nak, Jakab Attilának, Kovács Ferencnek és Gáspár Lászlónak. A vendé-
geimetmár sokadik alkalommal Takács István �Colos� tartotta jóval, akik
között köszönthettük Pánczél Károly és dr. Szûcs Lajos országgyûlési
képviselõket is. Örömömre dr. Szûcs Lajos elfogadta a felkérésemet az
augusztus 20.-i ünnepi beszéd mondására. A délutáni könnyed szórako-
zás gerincét továbbra is a Csikósné Jutka által vezetett fiatalok biztosítot-
ták. Tudom, így lesz ez a jövõben is!
Immár harmadik alkalommal került sorra az Ízek és Mesterségek

Udvara rendezvény az Iparoskörben. Köszöntõmben elmondtam, hogy
figyelemmel kísérem azt a komoly erõfeszítést, amelyet az Ipartestület
vezetõi tesznek a dömsödi iparosok, kisvállalkozók bemutatkozási le-
hetõségeinek bõvítése érdekében. A nagyszámú érdeklõdõt látva meg-
állapítottam, hogy van létjogosultsága Dömsödön az ilyen rendezvé-
nyeknek.
Az elmúlt hetekben két szépkorú lakótársunkat is köszönthettük 90.

születésnapja alkalmából: Kovács Gábornét és Benes Jánost. Mindkettõ-
jüknek további egészségben eltöltött éveket kívánok!
Július elsején köszöntjük az egészségügy dolgozóit, valamint a köz-

tisztviselõket. Ha közös motívumokat keresnénk a két hivatás munkatár-
sainak teendõi között, akkor elõször is a közvetlen kapcsolatot kellene
említeni az emberekkel. Tudjuk, hogy az egészségügy dolgozói napi
problémákkal küzdve õrzik egészségünket, köszönet érte! Arról pedig
napról napra meggyõzõdhetek, hogy a köztisztviselõinkmagas színvona-
lon, empatikusan, nagy hozzáértéssel látják el nem könnyû feladatukat.
KöszöntömÕket ezért!

Bencze István

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2014. június 25-én ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.

A testületi ülésen jelen volt képviselõk: Ben-
cze István polgármester, Varsányi Antal alpol-
gármester, Szomor Dezsõ alpolgármester, Ba-
logh László Levente, Csikós Lászlóné, Lázár
József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor,
SzabóAndrea képviselõk.

Napirendmegállapítása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal meghozta a következõ hatá-
rozatot:

67/2014. (VI. 25.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-

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

zött eltelt idõszak eseményeirõl
3./ Nagyközségi Óvoda beszámolója
4./ Belterületi utak felújítására kiírt pályázat
5./ Nagyközségi Könyvtár elnevezése
6./ Dömsöd, Alsódunapart út 2710 hrsz-ú ingat-

lan vásárlási igény
7./ Dömsöd, Pipa utca rendezése � Arató Orso-

lya útfelajánlási kérelme a 273/2 hrsz-ú in-
gatlan területébõl

8./ Egyebek
a./ Strandfürdõ üzemeltetése
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

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

vazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

68/2014. (VI. 25.) 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 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

69/2014. (VI. 25.) 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./ Nagyközségi Óvoda beszámolója
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

70/2014. (VI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Dömsöd � Apaj Óvoda
2013/2014-es nevelési évrõl készült beszámo-
lóját a Dömsöd � Apaj Óvoda Köznevelési In-
tézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsá-
nak elfogadásra javasolja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

4./ Belterületi utak felújítására kiírt pá-
lyázat
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

71/2014. (VI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a belterületi utak felújítása pro-
jekt mûszaki ellenõri feladatainak ellátására ki-
írt pályázat nyerteseként a Közúti Beruházó
Kft.-t (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) határoz-
zameg, nettó 230.000 Ftmegbízási díjért.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert, hogy a pályázat nyertesé-
vel, aKözúti BeruházóKft.-vel amûszaki ellen-
õri feladatok ellátására vonatkozó szerzõdést az
ajánlati tartalomnakmegfelelõenmegkösse.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-
vazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

72/2014. (VI. 25.) Kt. számú határozat
DömsödNagyközségiÖnkormányzatKépvise-

lõ-testülete abelterületi utak felújításárakiírt pályá-
zatnyerteseként aVITÉP�95Kft.-t (2319Szigetúj-
falu, Fõ u. 1/a) határozzameg. A nyertes ajánlatte-
võáltal vállalt ajánlati árnettó11.663.180Ft.

A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a pályázat nyertesé-
vel, a VITÉP�95 Kft.-vel a mûszaki ellenõri fel-
adatok ellátására vonatkozó szerzõdést az aján-
lati tartalomnakmegfelelõenmegkösse.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

5./ Nagyközségi Könyvtár elnevezése
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
A képviselõ-testület 8 igen szavazattal, 1 tar-

tózkodással meghozta a következõ határozatot:

73/2014. (VI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Nagyközségi Könyvtár elne-
vezését Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtárra
módosítja 2014. július 1-jétõl.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: 2014. július 1-jétõl

6./ Dömsöd, Alsódunapart út 2710 hrsz-ú
ingatlan vásárlási igény
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem � egy-

hangú szavazattal meghozta a következõ ha-
tározatot:

74/2014. (VI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a tulajdonát képezõ dömsödi
2710 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2014. aug. 6-án szerdán 14-15 óráig

VVARSÁNYI ANTARSÁNYI ANTALAL

alpolgármester tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ



7./ Dömsöd, Pipa utca rendezése � Arató
Orsolya útfelajánlási kérelme a 273/2 hrsz-ú
ingatlan területébõl
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
Aképviselõ-testület 9 igen, 0 nem� egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

75/2014. (VI. 25.) Kt. számú határozat
A 38/2013. (III. 27.) Kt. számú határozat az

alábbiak szerint módosul.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az Arató Orsolya 1149 Buda-
pest, Táborhely utca 12. szám alatti lakos tulaj-
dont képezõ 273/2 hrsz-ú ingatlanból a Pipa ut-
ca szélesítésére felajánlott 61 m2-es nagyságú
területrészt elfogadja.
Aképviselõ-testület döntése szerint az önkor-

mányzat a telekalakításhoz kapcsolódó ingat-
lan-nyilvántartási eljárások, valamint az ügyvé-
di költségek viselését vállalja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: 2014. július 30.

8./ Egyebek
a./ Strandfürdõ üzemeltetése
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)

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

76/2014. (VI. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a tulajdonát képezõ dömsödi
201 hrsz-ú strand üzemeltetésével kapcsolatban
a következõ döntést hozza.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert, hogy amennyiben a strand
jelenlegi bérlõje nem tudja szabadstrandként
üzemeltetni a strandfürdõt, úgy ebben a kérdés-
ben eljárhasson az önkormányzat nevében a
közremûködõ hatóságoknál.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: 2014. július 1.

A képviselõ-testület következõ munka-
terv szerinti ülésének idõpontja 2014. au-
gusztus 6.

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
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A Polgármesteri
Hivatal ügyfél-
fogadási rendje

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

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!

Felhívjuk aLakosság figyelmét, hogyDömsöd nagyközségben

2014. szeptember 25. � 2014. október 03-ig

TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK
Avizsgálat ideje naponta

Hétfõ: 11:30�17:30 Kedd: 7:45�13:45
Szerda: 11:30�17:30 Csütörtök: 7:45�13:45

Péntek: 7:45�13:45

A tüdõszûrés helye: OMKDömsöd, Béke tér 2.

A tüdõszûrés ajánlott!!
Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek

idõbeni felismerésére.
A vizsgálat helye: OMK2344Dömsöd, Béke tér 2.

Ideje: 2014. szeptember 25., 26., 29., 30., október 1., 2., 3.
Délelõtt: 7:45�13:45-ig: kedd�csütörtök�péntek

Délután: 11:30�17:30-ig: hétfõ�szerda

Fontos tudnivalók!!!
1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetõlegmunkaidõn kívül jelenjenmeg!

2. Fekvõbeteg vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa!
3. Aki 1 éven belül volt tüdõszûrésen (pl. más helyen), kérjük, hogy annak
igazolását (személyesen vagy családtag által) szíveskedjék bemutatni!
4. 18-40 év közötti személyek esetén 1.700 Ft térítési díjat kell fizetni

a szûrés helyszínén kapott csekk befizetésével.
Költségmentesség érdekében keresse fel háziorvosát.

5. Személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az elõzõ évben kapott
tüdõszûrõ igazolást hozzamagával!



AHal-VízNapon
rendezett egyesületi
horgászversenyünk

eredménye:
Díjazottak:

Gyerek kategória:
1. Kakuk Zsanett 760 g
2. Katus Kristóf 640 g
3. ifj. Kakuk Rudolf 200 g

Ifjúsági:
1. ifj. VargaMihály 280 g

Nõi:
1. Balogh Réka 580 g
2. Nyáry Brigi 120 g
3. Gulyás Alexandra 40 g

Felnõtt:
A3 Major László 1820 g
B3 Tóth József 460 g
A2 Juhász József 3600 g
B2 Szigeti Barna 2380 g
II. Toma István 3080 g (B1)
I. Balogh László 3760 g (A1)

Versenyzõi:
1. Molnár Tamás 5620 g
2. MihóGyörgy 3980 g
3. Kajári Tibor 3620 g

Legnagyobbhal:MolnárTamás1960g (ponty)
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VVIIIIII.. DDÖÖMMSSÖÖDDII HHaall--VVíízz NNaapp
Kellemes idõ fogadta aVIII.Hal-VízNap résztvevõit és az

oda kilátogató vendégeket. Horgászversenyünk a Dömsödi
Övcsatornán kezdetét vette. Bencze István polgármester úr
megnyitó beszéde után a �szakácsok� is nekiláttak, hogy
minél ízletesebb és finomabb falatokkal csábítsák el a zsûrit,
és természetesen barátaikat és ismerõseiket. A délutánimûsor
nagyszerû és nagyon sikeres volt. Jelenlétükkel megtiszteltek
Pánczél Károly, Szûcs Lajos parlamenti képviselõ urak,
valamintMarjayGyula úr, a VOSZ �KMRSZ elnöke.

A teljesség igénye nélkül köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogymagas szinten sikerült megrendeznünk amár tradicionálisnak számító összejövetelünket.
Bencze István polgármester úrnak, az önkormányzatnak, a zsûri elnökének, dr. Simon Tamás

úrnak, a zsûri tagjainak, Szikora Zoltán, Horváth Tamás és Ádám Zoltán úrnak. Köszönetünket
fejezzük ki szponzorainknak:Csaplár János, SzomorDezsõ uraknak, a FókuszTakaréknakDömök
Anikónak, Sánta István festõmûvész úrnak, a dömsödi borászatnak: Kudar Zsoltnak és Kassai
István uraknak, a PSOMK-nak, valamint Horváth László úrnak.
Külön köszönetCsikósLászlónéÓcsai Julinak, Takács István �Colos� és JakabAttila uraknak, a

JU és ZSU Társulatnak, Willpower hip-hop táncegyüttesnek, Dezsõ Lajos A.M.I. társastánccso-
portjának, a dömsödi aerobik csoportnak és a dömsödi zumba csoportnak Perger Éva vezetésével,
Csikós Zsuzsi, Szijártó Mónika, Gnájné Kulcsár Angelika: arcfestés, akik munkájukkal nagyban
hozzájárultak rendezvényünk színvonalának emeléséhez.

Balogh István Ferenc fõszervezõ

Az alábbi hirdetmény a rendezvény színhelyén (több helyen) is ki lett függesztve: VIII. DÖMSÖDIHal-Víz Nap rendezvény egész területén
fotó és filmfelvétel készülhet, így a belépésével a beleegyezését adja elkészítésére, illetve azok bármilyen területen történõ felhasználására.



VII. Dabi Napok
Hagyományunkhoz híven az utolsó májusi hétvé-

génmegtartottuk aVII. Dabi Napokat.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak,

akik szívvel és segítséggel hozzájárultak, hogy egy jó nap legyen.
Köszönöm a szívélyes megnyitót Bencze István polgármester úrnak.

Köszönöm családomnak, akik maximálisan mellettem álltak és dolgoz-
tak, hogymindenki jól érezzemagát.
Köszönöm szervezõtársamnak, BalatonMagdinak, aki megszervezte a

csodálatos mûsorokat, szórakoznivalókat, és Gábor Tamásnak, aki segí-
tett a levezetésében.
KöszönetKorona Sándornak ésmindenkinek, aki széket, sátrat, asztalt,

padot adott kölcsön stb.
� Fõzési alapanyagokért: Szomor Dezsõnek, Bak Andrásnak, Kasza Ist-
vánnak, és hogy ehetõ legyen, ifj. Takács Istvánnak.

� Csodálatos arcfestésért Picard Ancsának és Antal Csabának. Amit
tudni kell, hogy a bõrbarát festékeket is tõlük kaptuk önzetlenül,
hogy minden gyermek egy kicsit az legyen, aki szeretne. Segítõjük-
nek: Bódog Katinak, Nagyné Ribóczi Juditnak és férjének, Ribóczi
Zoltánnak, Nagy Évának.

� Egészségügyi mérésért dr. Szõnyi Alíznak ésMarkónéMarikának.
� Gyerekház képviselõinek: Nemoda Mártinak, Kulcsárné Gnáj An-
gelikának.

� Gyermekbarát Egyesület: Csengõdiné Erzsikének.
� Sándor Józsefnek a kocsikázásért.
� SzabóAndreának és csapatának a lovagoltatásért.
�Madár Józsefnek és motoros csapatának, és minden hozzájuk csatlako-
zó dömsödimotorosnak.

� Rendõrségnek és képviselõinek.
� Tûzoltóságnak és képviselõinek.
� Polgárõröknek és vezetõjüknek: Klszák Tamásnak.
�Kiállítóknak: Kiss Imréné, Ambruska Csabáné, Dobos Lászlóné, Mé-
szárosManyika és Gyöngyike, Gaál Róza.

�Modellezõknek.
� Finom fánkokért: Nagyné Julinak, segítõinknek:
GergelynéMészáros Katinak, Hajlikné Jutkának.
Köszönöm fellépõinknek: Grósz Barbara, Solti János, Szlifka Rita,

Kiskun Néptánc Együttes, Perger Ágnes, Mi Big Bandunk, Göllény Ani-
kó, tassi táncosok Nagy Nóra vezetésével, DJ Kugli (Paál István) hango-
sításért, B.G.B. Gonda Sándor vezetésével,Willpower táncosok.
�Dömsödi Dezsõ Lajos AMI tánccsoportokMihóDia vezetésével (Csiz-
más Kandúr, Csipkerózsika, Trió, Szivárvány, Babarózsa, Gézengúz
csoportok).

� Zsuzumbi, 7. b Porvay Zsuzsa vezetésével.

� Óvodai csoportok: új ovi: Méhecske csoport Pergel Renáta és Lázár
Ferencné vezetésével, Katica csoport: Kovács Zoltánné és Németh
Józsefné vezetésével; dabi ovi középsõ csoport Zsidai Mónika, Baracsi
Beáta vezetésével, nagycsoport Liptainé Jaksa Anita vezetésével.

� Köszönöm a fõzõverseny résztvevõinek és zsûrijének. Zsûri: Mészáros
Péter � Korona Évi � Józsa Norbert.
Köszönöm támogatóinknak:
Lázár József és Kati néni, Rakszegi Gyula és családja, ifj. Bajnóczi

László, Katonáné Ilonka néni, Katona Ágnes, Rüsics István,Molnár Csa-
ba � Nagy Attila (SzigTech � NASI Bau Kft.), Bata György, Csatári
Daniella,Kovács Ferencné Jutka,Bükszegi István,Andrási család,Dobos
György, Horváth László, Ács-i (Ács Balázs), Nagy Zsolt és Andi, Bányai
Mihály és Ida, R. Hunyadi Viktor, Mizsei Bea, Ócsai Juli, Horváth-kert:
Markóné Zöldág Ági, Muzsné Mara, papír-írószer, Kovács Zoltán,
Bélaváriné Alt Mónika, Bélavári Tibor, Picard Ancsa, Faragó András,
Balaton Magdi, Huber Ancsa, Csécsné Kati és családja, OMK, Ju és Zsu
Társulat, Sass Lászlóné, Kovács Árpád, Pál Dénes, Kapornai László és
Ica,Korona Imre,CsinosZoltán ésAnita,Manger Illés,Gyivi János,Wolf
Miklós, ifj. Móricz Lajos, Móricz Zsolt, Kátai András, Gyuris Misi, Bûti
Ádám, Bokorné Füki Zsanett, Faragó Attila, Õrsi Cintia, Uhrin Attila,
Széchenyi Károly,Mohácsi József.
Köszönöm Varsányi Antalnak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak,

hogy a színpadot és sátrakat profi módon beüzemelték.
�Köszönöm�, ezt a szót nem tudom elégszer kimondani és leírni,

de remélem, nem csak a magam nevében, de azokéban is, akik jól
érezték magukat.
Köszönöm azoknak is, akik a Dabi Napok ellen szervezkedtek, mert

nem csak a dicsérettõl leszünk erõsek, hanem a kritikáktól is. Sajnálom
azokat az embereket, akik csak a haragszommal foglalkoznak, sokkal
jobb a szépet és az örömöt látni embertársainkon és gyermekeinken, re-
mélem, a Dabi Nap az utóbbi.
Elnézést kérek, ha valakit kihagytam.
Köszönettel: Bõdi Endréné Ica
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KITÛNÕ JELES
1. a 1. Ambruska Bernadett 1. Izsák Fanni

2. Horváth Fanni 2. Kincses Csaba
3. Márkus RamónaViola 3. Tímár Csaba Zoltán
4. Perger Panka Zsófia
5. Zsidai Péter András

1. b 6. Bábel Levente Dávid
7. BaranyaÁbel
8. Barta Nikolett Viktória
9. CsimmaRolandGábor
10. Dobrai Nóra
11. KatonaMarcell
12. Kiss Vivien Zsuzsanna
13. Klszák Evelin
14. Krisztián Kristóf Zsolt
15. Kudar ZalánGyula
16. Liptai Áron
17. Madarász Zétény
18. Nagy Bereniké
19. Nagy Ferenc Richárd
20. Palásti Viktória
21. Schloska Petra Julianna

1. c 22. Csaplár Tünde 4. Mészáros Fanni
23. Czeller-Kovács Abigél Cecília 5. Gyurcsik Kristóf
24. GondaGréta Zsófia 6. Kakas Bence
25. LaczaHanna 7. Kiss Ramóna
26. Matus Alexandra Virág 8. Takács Ágnes
27. Slezák Péter Attila 9. Takács Zita

2. a 28. IspánKitti 10. Perger Kitti
29. Farkas Edina 11. Veres Bence
30. Jánosi Alexandra
31. Nagy-MolnárMartin

2. b 32. András Ákos 12. Kincses Róbert
33. Balogh RékaDamarisz 13. Lakatos IzabellaHajnalka
34. BaloghVirág Csenge 14. Madarász Attila
35. Göllény Petra 15. Mózes Barnabás
36. Palásti Vivien 16. Omiliák Fanni
37. Rakszegi Dominik 17. Orosz Tamás József
38. Szabó Petra 18. Sándor EmmaGabriella

19. Varju Dániel
20. WeichDzsenifer

3. a 21. Laczó BenceMihály
3. b 39. Balogh Boróka Zsuzsanna 22. Ács Zoltán Péter

40. Bányai Dorina 23. Balogh Réka
41. Baranyi Barnabás 24. Csörgõ Lujza Lilla
42. Horváth Csenge Jázmin 25. Halfinger Vivien
43. Huszti Alexandra Hanna 26. Péter Anna Ildikó
44. Kakuk Zsanett
45. Nagy Csenger

3. c 46. Harsányi Anna 27. ÁdámLúcia Rozália
47. Nagy Beatrix 28. BakVivien
48. OroszMaja Viola 29. Major Balázs

4. a 49. GalambosMilán 30. Biricz Vivien Linda
50. Kincses Kristóf 31. Draskovich Zoé
51. Kovács KataMónika 32. Józsa Viktória
52. Molnár Lili 33. Kovács Adrienn
53. Rakszegi Napsugár Zsuzsanna

34. Kovács KristófMihály
35. Kreich Izabella
36. Kristóf Vivien

Kitûnõk, jelesek a 2013-2014. tanévben
KITÛNÕ JELES

4. b 54. Csécs Kitti Zsanett 37. Molnár Fanni
55. Haraszti László 38. Kuna RékaKatalin
56. Józan LucaMária
57. NagyÁrmin
58. Orosz Anikó Réka

5. a 59. Galambos Laura
5. b 60. Gulyás Dorka

61. Kátai Csaba Botond
62. Krisztián Karina Liza
63. Manger Petra
64. Pozsár Lili
65. Rüsics AlexaDóra

6. b 66. Kudar Zsolt Zsigmond 39. Csontos András
67. KulimakRéka 40. Jakab TündeDiána
68. Pék Bianka
69. SámsonNikolett
70. Sass LillaMónika

6. c 71. GondaAlexandra 41. Csehi Lili
72. LiptaiMelitta 42. Fábián Bianka

43. Kolompár Petra
44. Lázin Loretta Kitti

7. b 73. Ács András József 45. FabulaDominikMáté
74. Kreisch Beatrix 46. Kovács VivienNóra
75. Pethes Patrícia 47. Sipos EvelinViktória
76. Pozsár Zsófia

7. c 77. Ispán Lilla 48. Szegedi Tamás
78. Magyar BenceDávid

8. a 79. Budai Levente Antal 49. Papp János
80. BurjánVirág Luca
81. Csörgõ Szabolcs
82. Lampert Georgina Gréta

8. b 83. Ács Dominika Éva 50. Bucsi György Ferenc
84. HochmanRegina Szilvia 51. Szûcs Viktória

52. ZsibaMihály

Jutalmazásoka tanévzáróünnepélyen
Sport (érem):
5. a:BojtosBeátaBarbara, FarkasZsolt,GalambosLaura,Gecze Judit
5. b: Keresztes Ákos
6. a: Kincses Sándor
6. b: Földvári Fanni Ildikó, Kolompár Izabella Judit, SzékelyKlaudia
6. c: Csehi Lili, Csörgõ Máté, Kolompár Petra
7. a: Szabó Tibor Máté
7. b: Kovács Vivien Nóra, Takács Fatime Fanni
7. c: Nagy Barbara

Országos Matematika Verseny: 5. b: Rüsics Alexa Dóra

Nevelõtestületi:
3. b: Baranyi Barnabás
5. b: Rüsics Alexa Dóra
6. b: Pék Bianka, Sass Lilla Mónika
7. b: Ács András József, Kreisch Beatrix, Pethes Patrícia
7. c: Ispán Lilla, Magyar Bence Dávid

Fókusz Takarék díjak:
Csörgõ Hunor 1. b, Fekete Csilla 2. a, Béczi Kinga 3. a, Pong-
rácz Bettina 4. a, Kátai Csaba 5. b, Fábián Bianka 6. c, Jancsó
Anna 7. b, Kolompár Dániel 8. b
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Még 1000 évDömsödért Egyesület KHSz.
2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
18670062-1-13

Közhasznúsági beszámoló2013-as évrõl

Az Egyesület 1995-ös megalakulása után, 1998-ban szerezte meg a
közhasznúsági bejegyzést.
Gazdálkodását ennek tükrében végzi, a település lakosságának élet-

minõségbeli javítását tûzve ki célul, különös figyelmet szentelve a
gyerekeknek.
Céljainkmegvalósításához az alábbi források álltak rendelkezésre:
Uniós forrásból :
2011-ben elnyert pályázat 2013 része: 13 486 E
A felajánlott 1% kiutalásából: 133 E

Elõzõ évi pénzmaradvány: 3 913 E
Vállalkozó, magánszemély támogatása: 497 E

Afenti bevételekbõlmûködtettük aKishercegGyerekházat: 15 119 E
Nyári szabadidõs programokat: 110 E
Mikuláshoz kapcsolódó eseményeket: 20 E
Támogattuk az óvodát: 100 E

Az egyesület a tevékenységének folytatásához továbbra is nyitott a
település lakossága felé.
Munkánkban 2013-ban 18 fõ önkéntes segített. Nekik ezúttal is kö-

szönet érte.

Dömsöd, 2014. 05. 30.
Zsiba Sándorné

könyvelõ

Dömsödért Alapítvány
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.
18668456-1-13

Közhasznúsági beszámoló2013-as évrõl
Az Alapítvány 1995-ös megalakulásakor a természet-, állat-nö-

vényvédelmet, a szociális rászorultakmegsegítését, közrend és közbiz-
tonság megszilárdítását, valamint a helyi lakosság közösségformálását
tûzte ki célul.

Céljai eléréshez az alábbi források álltak rendelkezésre:
Elõzõ évi pénzmaradvány: 2 160 E
Kapott támogatás: 780 E
Kapott kamat: 49 E

Mindezeket szem elõtt tartva az Alapítvány 2013-ban nagy figyel-
met fordított a helyi civil szervezetekre.
Részükre juttatott támogatások:
Még 1 000 évDömsödért Egyesület: 100 E
Dömsödi SE: 400 E
DUSE: 150 E
Vízitúrázó club: 100 E

Közrend és közbiztonságmegerõsítése érdekében
térfigyelõ rendszerhez: 1 400 E
Segítséget nyújtott a tûzoltó egyesületnek
a tûzoltó autómegvásárlásához: 300 E
OMKeszközpótlásához: 100 E
Útkarbantartásra átadott az önkormányzatnak: 320 E

Mûködési költségét a bankköltség teszi ki, melynek értéke: 22 E Ft.

Az alapítvány a közhasznúsági céljaival összhangban folytatja tevé-
kenységét, melyhez várja továbbra is a segítséget.

Dömsöd, 2014. 05. 30.
Zsiba Sándorné

könyvelõ

Jutalmazások a ballagáson
Sport (érem):
8. a: Belencsik Krisztina Fanni, 8. b: Vakter Bence Levente

Bazsonyi�Vecsési:
8. a: Lampert Georgina Gréta

Szépmagyar beszéd:
8. b: Ács Dominika Éva

Jeles:
8. a: Papp János, 8. b: Bucsi György Ferenc

Kitûnõ:
8. a:BudaiLeventeAntal,BurjánVirágLuca,CsörgõSzabolcs,Lampert
GeorginaGréta, 8. b:ÁcsDominikaÉva,HochmanRegina Szilvia

Nev. test.-i:
8. a: Budai Levente Antal, Csörgõ Szabolcs, 8. b: Bucsi György Fe-
renc, HochmanRegina Szilvia

Széchenyi Diák:
8. a: Lampert Georgina Gréta, 8. b: Ács Dominika Éva

POLGÁRMESTERI DÍJAK
Irodalom-mûvészeti Díj:Lampert Georgina Gréta 8. a
Példamutató szorgalmáért, a különbözõ iskolai rendezvényeken, sza-
való- és rajzversenyeken, pályázatokon elért eredményeiért, és a köz-
ségi ünnepélyeken nyújtott teljesítményéért.

Táncmûvészeti Díj:Bucsi György Ferenc 8. b
A társastánc területén bizonyított kimagasló szorgalmáért, az országos
táncversenyeken elért kiváló eredményeiért.

Sport Díj:Budai Levente Antal 8. a
Példamutató szorgalmáért, sportszerû életmódjáért, különösen a lab-
darúgásban, valamint a különbözõ szintû atlétikai versenyeken elért
kimagasló teljesítményéért.

HumánTantárgyakDíj:ÁcsDominika Éva 8. b
Példamutató szorgalmáért, a humán tantárgyakban nyújtott teljesít-
ményéért, a szavaló- és prózamondó versenyeken elért eredményeiért,
valamint a községi ünnepélyeken nyújtott teljesítményéért.

Reál TantárgyakDíj: Papp János 8. a
Kimagasló szorgalmáért, a reál tantárgyakban nyújtott teljesítményé-
ért, különösen a körzeti és megyei matematika versenyeken elért ered-
ményeiért.

Pedagógusok:
BakGáborné, Nádiné Kamrás Zsuzsanna

SZMK által díjazottak
8. b: Csörgõ Evelin Petra, Horváth György, Matus Evelin Elizabet,

Szûcs Viktória, Zsákai László
8. a: Belencsik Krisztina Fanni, Bõdi Endre Zsigmond, Büjtös Sándor,

Danyi Klaudia, Kincses Dóra
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Egy kiállítás margójára
Ismét egy nagyszerû élményben lehetett részünk, melynek megálmo-

dója és felelõseMarkóné ZöldágÁgnes volt.

�Régi hegyeim lábujjhegyen járnék,
Jó volna a napfény, szép volna az árnyék�

Ez a Wass Albert gondolat vezette be a Trianon megemlékezést 2014.
június 1-jén 11:00 órakor a dabi református templom kertjében.
Ezt 10:00 órakor egy istentisztelet elõzte meg, majd a megemlékezés

koszorúit helyezték el a Trianon kopjafánál és a Hõsök táblájánál.
9 órától egy különleges kiállítást tekinthettünk meg, melyet az elsõ vi-

lágháborúban elesett dabi és dömsödi hõsöknek köszönetet így mondva
hoztak létre a tisztelgõ utódok.

Meglepõ érzéseket váltott ki az emberbõl a fényképek nézegetése. A
büszke, méltóságteljes tartású lovasokat kissé irigykedve néztem. Rácso-
dálkoztam, hogy a pipadohánytartó szelencéken még mindig érezhetõ a
pipadohány jellegzetes édeskés illata. A kiállított dokumentumok formá-
ja, külalakja pedig teljes elismerést váltott ki. Igényességük, precízségük
az írójukról állít ki jeles bizonyítványt. A sílécek pedig az egyszerû tanya-
si ember találékonyságát, leleményességét, praktikusságát szemléltetik.A
családi fényképeken a korhû ruhák a kor eleganciáját mutatják be. Még
sorolhatnám a látnivalókat, de nem ez a célom. A célom ugyanaz, mint a
szervezõké. Felhívni az ifjúság figyelmét.
A kiállítás után egy filmvetítés ejtett ámulatba. A hihetetlen nagymun-

kával összeállított dokumentumanyag több mint egy órás élményt nyúj-

tott. Hol hátborzongatót, hol tragikust, holmeghatót és nagyon ritkánmo-
solyra fakasztót, demindenképpen elgondolkodtatott.
Történelmi hitelességét az eredeti dokumentumok és dokumentumfil-

mek biztosították. Olyan részleteket láthattunk, amit egy �hétköznapi�
embernek nem volt lehetõsége sem megnézni, sem tanulmányozni. Az
összegyûjtött hatalmas anyag csoportosítása könnyen áttekinthetõvé, ért-
hetõvé tette a kor eseményeit még azok elõtt is, akik kevésbé jártasak e
történelmi korban.
Az élmény székre szegezett, míg néztem, szinte meg semmoccantam.

Úgy magával ragadott, hogy szerzõjét, Ágit arra kértem, tegye lehetõvé,
hogy szeptembertõl megmutathassuk iskolánk tanulóinak és tanárainak.
Ennek lehetõségét megkaptam. Köszönöm!
Nemcsak ezt, hanemazt is köszönöm, hogy annak a hatalmas tudásnak

egy kis részét ilyen élménygazdagon nyújtotta át nekünk Ági és a könyv-
tár dolgozói, valamint JancsóAttila, ifjú helytörténész.
Bízom benne és biztatom õket, hogy történelmünk más eseményeit is

dolgozzák fel hasonló formában. AmbruskaMargit
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A következõ képeket Ifj. Jancsó Attilától kaptuk, aki fiatal kora ellené-
re nagy szeretettel kutatja Dömsöd múltját. A képeken az õ nagyanyja:
Gyöngyösi Piroska látható iskolás éveiben osztálytársai körül. Piroska né-
ni így emlékezik vissza az �50-es évekre:

�1953 szeptemberében kezdtem el az általános iskola alsó tagozatát
Massányi Béláné osztályfõnök irányításával, aki egészen negyedikig volt
tanítónk. Aztán ötödik osztálytól Laczi Istvánné (Marika néni) lett az osz-
tályfõnökünk. Akkoriban majdnem minden évben más iskolába jártunk.
Elsõtõl � negyedikig az Ötödik Iskolába, majd ötödikben a Piactéri Álta-
lános Iskolába, a hatodik osztályt a Kaszinóban végeztük, végül pedig a
hetediket és nyolcadikat a Rákóczi Ferenc Általános Iskolában (Hajós-
kastélyban).

Az elsõ kép 1953-ban készült, elsõ osztályos koromban, középen
Massányi Béláné osztályfõnökkel.

Felsõ sor balról jobbra:
Bödõ Gábor, Laczi György, Kovács Gyula, Olacki Mária,
Zakar Ilona, Tóth Margit, Balaton Antal, Imre László.

Második sor:
Sánta Vilmos, Gonda Lajos, Móricz Miklós, Csécs Krisztina,
Massányi Béláné osztályfõnök, Szabó Erzsébet, ismeretlen,

ismeretlen, Bõdi Imre.

Harmadik sor:
Guttyán�, ismeretlen, ismeretlen, Enzsel Etelka,

Papp Erzsébet, Jaksa Margit, Meidl Teréz, Horogh Emília,
Gyöngyösi Piroska, Hirth Mária.

Negyedik sor:
ismeretlen, Baracskai János, Kunsági János, Katona�, Fejt �

Az iskolásoknak kötelezõ volt a sötétkék iskolaköpeny és az egyensap-
ka viselése. Az utóbbit nagyon nem szerettük, általában csak a patikához
érve vettük ki a táskából és raktuk fel fejünkre, mert ott már muszáj volt,
mivel a Gyógyszertár mellett lakott az Igazgató úr (Decsov Lajos), aki az
ilyesféle dolgokat erõsen megkövetelte tõlünk. Elõfordult, hogy mikor
pont lesett ki az ablakon és meglátta a gyerekeket sapka nélkül, rögtön
megbüntette õket. Így hát viselnünk kellett télen-nyáron, hóban-esõben,
száz fokmelegben.

Ez az osztálykép már negyedik osztályos koromban készült.
A nevek fentrõl lefelé, balról jobbra a következõk:
Balaton Antal, Muránszki Zsigmond, Gecse Vilmos,

Juhász Margit, Massányi Béláné osztályfõnök, Zakar Ilona,
Gecse István, Kovács Gyula.

Második sor: Sánta Vilmos, Gonda Lajos, Csécs Krisztina,
Fülöp Ilona, Meidl Teréz, Csonka Katalin,

Bõdi Imre, Móricz Miklós, Katona�
Harmadik sor: Szegedi Teréz, Papp Erzsébet, Enzsel Etelka,

Imre László, Jaksa Margit, Horogh Emília, Gyöngyösi Piroska,
Hirth Mária.

Negyedik sor: Juhász József, Baracskai János, Bödõ Gábor,
Szabó Mihály, Keresztes János, ismeretlen, Fejt �

Az iskolában egy év alatt sok ünnepet kellett ünnepelnünk. Többek
között az április 4.-ét, ami a felszabadulás ünnepe. Ilyenkor az osztá-
lyok kivonultak koszorúkkal a református temetõbe a magyar és
orosz katonák sírjához tiszteletet adni. Május 1-jét, a munka ünnepét,
melynek napján felvonulások és majálisok voltak lent a focipályán,
amin az osztályok egymással versenyeztek különbözõ versenyszá-
mokban. Meg persze a november 7.-ét, a nagy októberi szocialista
forradalom ünnepét, és még sorolhatnám tovább.

Az évet mindig az évzáróval zártuk, de nem úgy, mint most. Az év-
záró lent volt a focipályán, ahol az osztályok sportnapot tartottak és
tornavizsgát tettek. Az utolsó kép nyolcadik osztályos koromban ké-
szült a ballagáson.

Aképen a nevek balról jobbra a következõk:
Decsov Lajos igazgató úr, Pék János, Kis Erzsébet,

Tóth Erzsébet, ismeretlen, Borbély Mária, Tokai Mária,
Csécs Krisztina, Gyöngyösi Piroska, Ispán Katalin

JancsóAttila � SzabóAndrea

TTTTAAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLLTTTTAAAA MMMM

EEEE GGGGYYYY   KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT
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ÍzekésMesterségekUdvarac. rendezvény

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre az �Ízek és
Mesterségek Udvara� elnevezésû kiállítás és termékbemutató ipar-
testületünk szervezésében. Helyszíne változatlanul a székház és az
azt körülölelõ parkosított udvar volt. A kiállítás szervezõi és azok
segítõi most is mindent megtettek azért, hogy minél családiasabb,
kulturáltabb körülményeket teremtsenek a kiállítóknak és a látoga-
tóknak is. A reggeli óráktól folyamatosan érkeztek a kiállítók, voltak
akik már otthonosan mozogtak és foglalták el immár megszokott he-
lyüket. Az új kiállítók elismerõen nyilatkoztak a számukra biztosí-
tott lehetõségekrõl.
Tóth Sándor elnök úr köszöntötte a résztvevõket, vendégeket. Be-

szédében kiemelte rendezvényünk fontosságát, azt a szerepét, ame-
lyet most is betölt: régi és új családi vállalkozást mûködtetõ kézmû-
vesek, termelõk bemutatkozzanak, termékeiket megismertethessék a
lakossággal, segítve ezzel mûködésüket. Figyelembe véve azt a ten-
denciát, hogy országos viszonylatban is egyre nagyobb igény van a
lakosság részérõl a kézmûves termékek iránt, mind az élelmiszerek
terén, mind a használati tárgyak vonatkozásában.
Elnök úr megköszönve minden segítõnek, résztvevõnek, eredmé-

nyes, szép napot kívánva megnyitotta a rendezvényt.
Bencze István polgármester úr is köszöntötte a jelenlevõket. Elis-

merését fejezte ki az ipartestület vezetõségének, hogy immáron har-
madik éve rendezi meg a kiállítást, ismerve mindazokat a nehézsége-
ket, amellyel nap mint nap megküzd az ipartestület és a kiállítók is.
Ennek tudatában értéke, fontossága még nagyobb falunk életében
minden ilyen kezdeményezésnek, mint az ipartestületé.
Rendezvényünket Bödõ Misi bácsi örökös tiszteletbeli elnökünk is

meglátogatta, sajnos más elfoglaltsága miatt csak rövid ideig volt kö-
reinkben.
Szücs György volt IPOSZ elnök, Skribek Pál Pest megyei elnök,

Németi Lajos budapesti elnök, valamint Marjay Gyula VOSZ-elnök
úr is vendégünk volt és elismerõen nyilatkoztak.
Az idõjárás most is a szebbik arcát mutatta, nagymértékben hozzá-

járult a jó hangulathoz, szép nyári idõnk volt.

Az alkalomhoz illõen egész napos zenei mûsort az OMK zenei
stábja, Kõvári Zoltán, valamint Hajdú László elõadómûvész biztosí-
totta. Rendezvényünkön fellépett a Kiskun Néptánc Együttes, vala-
mint Koronáné Szabados Terézia elõadómûvész. Mûsoruk külön-kü-
lön is nagy elismerésre tett szert, de közös produkciójuk aratta a leg-
nagyobb sikert. A közönség soraiból többen is táncra perdültek, nagy
taps volt a jutalom mindezekért.
Az idelátogató vendégek és kiállítók még mindig különlegesség-

nek számító szürkemarhapörköltet fogyaszthattak �Colos� módra
(külön köszönet Pistának érte), szomjukat sörök, borok, üdítõk csilla-
píthatták.

A 7. c osztályosok kürtõskalács-készítés tudományukba engedtek
betekintést az érdeklõdök számára, és az elmaradhatatlan palacsin-
takészítéssel az édességet kedvelõk igényeit is kielégítették. Látvá-
nyos, figyelemre méltó munkájuk színes színfoltja volt a rendezvé-
nyünknek.
Kézmûves kiállítóink szebbnél szebb darabokat, valóságos kis ék-

szerek sokaságát mutatták meg az érdeklõdõknek. Szinte minden
kézmûves termék újra éli fénykorát, a mostani fiatalok is szívesen vá-
sárolják díszítés és viselés céljából ezeket a kézmûves termékeket.
Finomabbnál finomabb termékeket kóstolhattak, elkészítési módo-

kat ismerhettek meg a rendezvényre kilátogatók, érdeklõdõk.
Tejtermékek, házi sütemények, hústermékek, többfajta méz, aszalt

AAAA  DDDDöööömmmmssssööööddddiiii  ÁÁÁÁllllttttaaaalllláááánnnnoooossss  IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt  éééélllleeeettttéééébbbbõõõõllll



gyümölcsök kerültek bemutatás-
ra. Ez évben a tájjellegû borokat
is kóstolhatták a vendégek.

Nehéz, kimondottan csak férfi
kézmûves mesterség a fával és
bõrrel való küzdelem. Ebbõl is
kaptunk ízelítõt. A cipészmester-
ség, valamint a kádármesterség
nehézségeivel, szépségeivel is-
merkedhettek a látogatók és cso-
dálhatták meg a kész termékeket.

Köszönet minden támogató-
nak: Dömsöd Nagyközség Önkor-
mányzat, Szomor Dezsõ, Oktatási
és Mûvelõdési Központ, Még 1000
év Dömsödért Egyesület, Ács Ba-
lázs és csapata, Ambruskáné Sö-
rös Judit, Vass Ilona.

A Dömsödi Általános Ipartes-
tület a következõ évben is szeret-
né megrendezni a kiállítást kellõ
támogatottság mellett.

Csiszár György
DömsödiÁltalános Ipartestület

alelnök

A rendezvényrõl készült fotók a
Dömsödi Iparoskör facebook ol-
dalán megtekinthetõk.
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Június hónap

Ismét sok mindenrõl tudok beszámolni a kedves olvasóknak ebben a hó-
napban is. Voltak tûzeseteink, mûszaki mentésünk és pozitív pályázati elbírá-
lásunk is.

2014-06-06-án 08 óra 36 perckor kaptunk jelzést Dömsöd Hold utcába,
ahol trágyarakás füstölt és beizzott. Az oltási munkálatokat kéziszerszámok-
kal, két H sugárral és egy erõgéppel végeztük.

2014-06-18-án 10 óra 03 perckor kaptunk jelzést Dömsöd � Kiskunlachá-
za közé a csatornapartra, ahol kiérkezéskor csak a vízügymunkatársai égették
el az álltaluk levágott zöldhulladékot. Itt tûzoltói beavatkozásra nem volt
szükség, mert maguktól eloltották, de figyelmeztetve lettek a tûzgyújtás sza-
bályainak betartására.

2014-06-22-én 08 óra 13 perckor kaptunk jelzéstDömsöd �Kiskunlacháza
közé az Orosz tanyára, ahol fóliasátor és a benne lévõ méhkaptárak égtek. A
tüzet a ráckevei kollegákkal közösen kb. 1 óra alatt sikerült teljesen eloltani. A
kaptár tulajdonosa kisebb égési sérüléseket szerzett, amikor kiérkezésünk
elõtt megkezdte a tûz oltását.

2014-06-29-én 05 óra 07 perckor kaptunk jelzést a Dömsöd � Kiskun-
lacháza közötti övcsatornára, ahol két eltûnt személy keresése miatt kellett a
segítségünk. Az elsõ személy 06 óra 50 perc körül került elõ a csatorna vizé-
bõl. Amásodik személyt a helyszínre riasztott KatasztrófavédelmiBúvárszol-
gálat 09 óra 20 perc körül találta meg. Sajnosmindketten elhunytak.

2014-07-04-én 16 óra 40 perckor kaptunk segítségnyújtásra riasztást Kun-
szentmiklósra. Itt kb. 8 kilométer hosszan több helyen kigyulladt a vasúti töl-
tés. A tûz néhány helyen átterjedt legelõkre, és egy helyen lábonálló búzatáb-
lára is. Az oltás idejére a vasúti forgalmat is leállították. A káreset nagyságát
jelzi az is, hogy Bács-Kiskun, Fejér, Pest megyébõl, valamint a fõvárosból ér-
keztek tûzoltófecskendõk és vízszállítók. A tûz oltásában a környékbeli ön-
kéntes tûzoltók is részt vettek.

Továbbra is tisztelettel kérek mindenkit, hogy a tûzgyújtás szabályait tart-
sák be. Az ide vonatkozó jogszabályt az egyesület honlapján vagy Dömsöd
Nagyközség honlapján a Tûzoltóság �fül� alatt bárki elérheti.

Viszont egy jó dologról is be tudok számolni. Hosszú évek óta elsõ alka-

lom, hogy a beadott BMOKF pályázatunkat teljes mértékben elfogadták. Ez
azt jelenti, hogy bár utólag, de erre az évre kifizetik a két gépkocsifecskendõ
kötelezõ felelõsségbiztosítását és a Steyre vásárolt két elsõ gumiabroncsot.
Valamint technikai eszközben nyertünk egy puttonyfecskendõt, amelyre nagy
szükség van a tarlótüzek oltásánál, illetve kettõ Stihl láncfûrészt, ami pedig
nagyon nagy segítségünkre lesz a viharkárok felszámolásakor.

Tisztelettel kérünkmindenkit, hogy ha bejelentést tesz, aztminden
esetben a 105-ös számon tegyemeg legelõször, de ezt követõen aDömsö-
di 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

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

Az idõjárásmiatt félbeszakadtmérkõzésmegismétlése június 4-én volt Bu-
gyi községben.

Küzdelmesmérkõzésen döntetlent ért el csapatunk.
Bugyi : Dömsöd 4 : 4 (1:3)
A dömsödi csapat góljait Cziráky, Pallagi, Cziráky, Garai szerezték. A

hosszabbításban két bugyisi játékost is kiállított a játékvezetõ.
Az utolsó mérkõzésre elfogyott a lendület, és részben a csapat is. Turcsán

és Pallagi keze, válla súlyosabban sérült volt, míg Faragó sárga lapokmiatt hi-
ányzott. A mérkõzésen még Kelemen is megsérült. A tartalékos csapatunk
csak egy félidõn keresztül tudta tartani a lépést a jól játszó Felsõpakonnyal
szemben.

Dömsöd : Felsõpakony 2 : 4 (1:1)
Dömsöd : Balázs, (Csaplár S.) �KovácsÁ. (Papp), Czigler, BognárB., Ke-

lemen (Pak), �Bognár S. (Sáfrán)Agócs,Garai �Cziráky, Palotai, KovácsM.
Edzõ: Szabó László.

A dömsödi gólokat Cziráky és KovácsMilán szerezte.
Csapatunk amásodik félidõ elejénmégmegszerezte a vezetést, de a végére

elfogyott az erõ és kapituláltunk a Pakonnyal szemben.
Amérkõzésen egy sportszerû jelenetrõl kell beszámolni. Kelemen az egyik

összecsapás után lentmaradt a földön. Erõsen fájlalta a vállát. Az ellenfél gyú-
rója, mivel látta, hogy a hazai kispadon nem ül ilyen személy, átfutott a túlol-
dalra és igyekezett segítséget nyújtani a sérült játékosnak. Sportszerû jelenet
volt.

Kevésbé volt sportszerû, hogy az ivószünetben a játékvezetõknekmég egy
szóda sem jutott.Meg kell jegyezni, hogy alapvetõen jól vezette amérkõzést a
játékvezetõhármas.

Csapatunk 35 ponttal a hetedik helyen végzett, amely a körülményekhez
képest jó eredménynekmondható.

Az átszervezett ifibajnokságban az U21-es csapatunk 5 ponttal a hatodik
helyen végzett. Varsányi

7. helyen végzett a megye II-ben a focicsapat

Pak Gábor, Kovács Milán, Faragó Gábor, Kelemen Adrián,
Bognár Sándor, Bognár Balázs, Agócs Lajos, Sáfrán Mihály Alex,
Czigler Gyula, Szabó László játékos edzõ, Kovács Ferenc elnök,
Kun Gergõ segédedzõ, Turcsán Tamás, Palotai György, Cziráky
Tamás, Balázs István, Papp Zoltán, Garai Gábor, Kovács Ádám,

Gyökeres Gábor, Pallagi Máté, Csaplár Sándor
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Meghívó
ADömsödiKézmûvesekBaráti Társasága

szeretettel hív és vármindenkit
aMogyorósba,

(a futballpályával szemben)

2014. július 19-én 9 órától kezdõdõ

és 2014. augusztus 9-én
9 órától kezdõdõ

KÉZMÛVES VÁSÁRRA.
Baráti társaságunk célja

a hagyományos népi kézmûvesség
életben tartása,

értékeinekmegõrzése
és a dömsödi kézmûvesek

összefogása.

Villámkérdések

AmbruskánéSörös Judit sokak számára kedves ismerõs.Aki lekvár-
jait, aszalt gyümölcseit egyszer megkóstolja, felejthetetlen élményben
részesül. Judit nemcsak az ízekre és különleges zamatokra fordít nagy
figyelmet, hanem a finomságok arculatát is nagy precizitással tervezi
meg. Dömsödön szinte minden rendezvényen találkozhatunk termékei-
vel. Legutóbb az Ízek és Mesterségek Udvarán kóstolgattunk asztalánál,
ekkor kérdezgettem:
� Tulajdonképpen mikor kezdett komolyabban foglalkozni ezekkel a

készítményekkel?
� Igazság szerint 2008-ban. Összetett tevékenységrõl van szó. Mint

õstermelõ zöldséget, gyümölcsöt termelek, és mint kistermelõ feldolgo-
zom és értékesítem azokat. A kettõ kiegészíti egymást, mert amitmegter-
melek, azt fel is tudom dolgozni, és értékesítem is.
�Hogyan jött az ötlet?
� Amikor elkezdtem, elsõdleges cél a család ellátása volt. Ezért a fér-

jemmel saját önellátó kertet alakítottunk ki. Mind az elõállításnál, mind
pedig a feldolgozás folytán arra törekedtem, hogy jó minõségû ter-
mékeket állítsak elõ. Ezekbõl a termékekbõl gyakran ajándékoztam
ismerõsöknek, rokonoknak. A visszajelzések pozitívak voltak, és ez adta
az alapötletet, hogy komolyabban foglalkozzak a tevékenységgel.
�Hányféle terméke van?
�Vannak aszalványok, különféle lekvárok és birssajt.
�Atermékek elõállításamennyi idõt vesz igénybe?
� Nem lehet megbecsülni, hiszen egy teljes folyamatról van szó. A

zöldségféléket, gyümölcsöket saját kertünkben termeljük meg, a feldol-
gozás pedigmegint egymásik szakasza amunkafolyamatnak. Ezt követi
a kiszerelés, csomagolás, végül pedig az értékesítés. Az így elõállított
árut elejétõl a végéig kézi munkával (kézmûves munkával) állítom elõ.
Ez adjameg egyediségét.
� Az Ízek és Mesterségek Udvarán két oklevelet láttam a termékek

közt. Van ennek valamilyen apropója?
� 2014 áprilisában volt az elsõ alkalom, hogy a IV. Nemzetközi

Gyümölcskészítmények versenyére neveztem. Birssajt és Aszalt vegyes
kategóriában Arany minõsítéssel díjazták termékeimet. Tulajdonképpen
még soha semmilyen megmérettetésen nem vettem részt termékeimmel.
Mint említettem, a visszajelzések adták annak idején az ötletet, hogy
komolyabban foglalkozzak az aszalással, lekvárkészítéssel. Ma is úgy
érzem, hogy a legnagyobb elismerést a visszajelzések és a visszatérõ
vevõkör jelenti.

Kedves Judit, a díjazáshoz és az elismerésekhez szívbõl gratulálok!

-V.I.-

KÚTFÚRÁS
110-es átmérõjû csatornacsõvel.

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

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek:
felnõtt: 200 Ft;

nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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A �Kéz a kézben� Családi Nap 2014. június 29-én a testvéri, családi
közös szeretet jegyében lett megrendezve a dabi játszótéren. A fõszerve-
zõk: a Dömsöd�Apaj Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat, a Gyer-
mekbarát Egyesület, a �Még 1000 Év Dömsödért� KHSz. és a �Kisher-
ceg�Gyerekház alapötlete, célkitûzése több szálon futott:
1900. június 29-én született Antoine de Saint-Exupéry, �A kis herceg�

c. mû szerzõje.
Rá emlékeztettek a dabi játszótéren olvasható kinyomtatott idézetek,

bölcsmondások.
Erre a napra esett a �Duna napja� is, melyet a Duna menti országok

hoztak létre, felhíva a figyelmet közös kincsünk állapotának, sorsának
fontosságára. A Duna víziországút, a partjain élõk bölcsõje, kultúrájuk
hordozója, híd az itt élõ népek között. ADuna szépségét, flóráját és fauná-
ját megemlítettük, de a benne lévõ számos halfajtája külön napot, progra-
mot érdemel.

Legfontosabb nemes célunk ezen a vasárnapon az volt, hogy összefog-
juk, összehozzuk azokat az embereket, akiknek fontos a család, a gyere-
keink jó hangulatú együttléte. Kéz a kézben érkeztek kicsik és nagyok a
�Hétpróbás� ügyességi versenyre, kihasználva a dabi játszótér elemeit,
építményeit. Állomásonként különbözõ feladatot kellett megoldani: lab-
dákkal célba dobni, csukott szemmel alagúton átbújni, tojást vinni szájban
tartott kiskanálon. Bekötött szemmel akadályok leküzdése, egyensúlyo-
zás a kígyó-mászókán, játékosmágneses horgászás, család- és kézrajz ké-
szítése is szerepelt az ügyességin. A számtalan megjelent nézelõdõ ven-
dégbõl kirajzolódott 30 család, és ebbõl 25 család sikeresen is vette az
ügyességi verseny akadályait. (A kitûnõ kéz- és családrajzokból kiállítást
rendezünk a �Kisherceg�Gyerekházban.)

Minden érzékszervünketmegmozgatta ez a nap a feladatokkal, idõköz-
ben a hagymás zsíros kenyér után már illatozott, gyöngyözött a bográ-
csokban a gulyásleves és a falusi paprikás krumpli, borjúpörkölt. Külön
köszönet Picard Ancsának és Bódog Katalinnak, az arcfestõknek,

BabitynéMészárosGyöngyinek ésMészárosnéManyikának a gyöngyfû-
zés-bemutatóért. A sétakocsikázás Sándor Józsefnek, és a pónilovazás,
valamint a pici pónizás Szécsényi Károlynak és családjának érdeme, ami
minden gyereket vonzott, szórakoztatott, bátorított. Az ötletes fotómon-
tázs rajz Tarr Sipos Zsuzsi kezét dicséri, vidám színfolt volt az így készí-
tett családi emlékfotó (lásd Gyerekház �facebook� oldalán ).
A �Kéz a kézben� testvérnap így vált különlegesebbé, emlékezeteseb-

bé. A mosolygós és önfeledt családtagok részvétele, rajzai, arcai, vissza-
jelzései mind azt bizonyították, sikeres volt ez a nap. Köszönet a csapat-
munkáért minden jelenlévõnek, a szervezõknek, gyerekeknek, felnõttek-
nek s a családoknak egyaránt!
2014. július 20-án vasárnap egy más tematikájú, de hasonlóan jó han-

gulatú Családi Napra várjuk a kedves érdeklõdõket a Dabi játszótérre �
�Még 1000 ÉvDömsödért� Egyesület Khsz.

�Kéz a kézben� Családi Nap
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Családi Nap a Dabi játszótéren!
2014. július 20. vasárnap 10.00 órától 15,00 óráig.

Sétakocsikázás, pónilovaglás, arc- és hajfestés, kézmûves bemutatók, trambulin, foglalkoz-
tatók, játékok kicsiknek és nagyobbaknak. Sok szeretettel hívunkminden kedves érdeklõdõt.

KishercegGyerekház �Még 1000 évDömsödért� Egyesület KHSz

MMúúllttiiddéézzõõ
Antoine de Saint-Exupéry, �A kis herceg� c.

könyv írója 1900. június 29-én született Lyonban.
Népszerû könyveit, írásait sokan ismerik, idézik.
Ez a harcos, elszánt francia író és pilóta nemzet-
közi postajáratokon dolgozott, repült. Sok ilyen
témát dolgozott fel írásaiban. Néha misztikusan
gondolkodott, más regényeiben már nem olyan

talányos csodalény, gyermeklelkû óriás, hanem bölcs, hívõ ember, aki
sokat fohászkodott. A �Citadellában� már evangélikus szellemben
ugyanazt a gondolatot fejtegeti, ugyanarra tér vissza, ami egész életé-
ben fontos volt számára.A bajtársak, a barátság, az alkotó ember, a sze-
retet, a szerelem, az út és a híd, a titkokmegfejtése, ez volt az élete.
Az utóbbi évekbenmár Exupéry élete titkára, halálára is fény derült.

1944. júliusában a Földközi-tenger felett a második világháborúban
mint elszánt berepülõ pilóta vett részt. �44. július 31-én felszállt, és so-
hasem tért vissza a bázisra. Marseille közelében egy halász 1998-ban
megtalálta a karláncát. 2000-ben Marseille partjainál a mélyben buk-
kantak rá repülõgépének roncsaira. 2003-ban egy francia kutatócsoport
visszaigazolta, hogy ez a Lockheed P-38-as valóban Exupéry repülõ-
gépe volt. A titok valódi megfejtésére várva 2008-ban derült ki, hogy
egy német vadászpilóta lõtte le a gépét 1944. július 31-én. Az az idõs,
2008-ban már nyolcvannyolc éves Horst Rippert nevû vadászpilóta is
csak akkor tudtameg, ki ült azon a napon azon gépen, kivel vívott egy-
koron ellenséges légicsatát. Exupéry maga, élete is kisbolygóhoz ha-
sonló, de írásai az irodalmi univerzumban már vakító csillagok, legfõ-
képpen bölcsmondásait, fohászait idézik. Elgondolkodtató, fura fordu-
lat Exupéry élete végérõl a szomorú valóság, ami nemmaradt titok, to-
vábbi rejtély. Nem is ez az igazi és egyetlen rejtély, titok, hanem ez:
�Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerû: jól csak a szívével lát az em-

ber. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.�
�A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember

egymás szemébe néz, hanemhamindketten ugyanabba az irányba néz-
nek.� �A világot, melynek rendjében élünk, nem lehet megérteni, csak
akkor, ha magunk maradunk vele.� �A tökéletességet nem akkor érjük
el, amikor már nincs mit hozzáadni, hanem amikor már nincs mit el-
venni.�
�Se ízed nincsen, se zamatod, nem lehetmeghatározni téged,megíz-

lelnek anélkül, hogymegismernének. Nem szükséges vagy az életben:
maga az élet vagy.�
�Tégy leleményessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában

idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalato-
kat! Segíts engem a helyes idõbeosztásban!�
�Uram, nem csodákért fohászkodom, csak erõt kérek a hétközna-

pokhoz. Taníts meg a kis lépések mûvészetére!� �Õrizz meg az élet el-
szalasztásának félelmétõl!�
�Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem

van!� �Küldd el hozzám a kellõ pillanatban azt, akinek van elegendõ
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!� �Az igazságot az
ember nemmagánakmondjameg, azt másokmondjákmeg nekünk.�

n.-s. m.

Szívbõl adtuk, jó
szívvel fogadták

A tánc, az ének és a zene nyelvén bárkit meg lehet szólítani, s olyan
élményt nyújtani, ami maradandó. S ha ez még kiegészül a humorral és
egy jól sikerült színielõadással az már csodás élmény. Alig két hete egy
ilyen csodás élményben volt részünk Fûrben, Dömsöd község testvérte-
lepülésében. A fûri CSEMADOK-kal karöltve a dömsödi Iringósok és a
Daloskörösök, valamint a Kiskunlacházai KiskunNéptánccsoport mutat-
ta bemûsorát.

A fûriek ismételten példát mutattak szívélyes vendéglátásból és
vendégszeretetbõl. Ebbe a napba belefért egy-egy kis kirándulás is. Meg-
néztük az esztergomi bazilikát, majd a Csúzy-kastélyt, este pedig bemu-
tattuk a majd két órás mûsort, telt házzal. Elsõként az Iringósok a �Süt a
hold� címû darabotmutatták be, majd jött egy kismeglepetés a táncosok-
tól. A Dömsödi Daloskörösök folytatták az elõadást, végül a Kunsági
lakodalmas rövidített változatával zárult a mûsor. S persze volt utána
közös �szabadon választott� program is, ének, tánc, zumba. Ezúton is
szeretném megköszönni Petrik Marikának és a CSEMADOK helyi
szervezete minden tagjának, aki vendégül látott minket, a munkáját, s
hogy idõt szakítottak ránk. Külön szeretném megköszönni Zacharné
Komár Stepankának, Fûr polgármesterének, hogy végig velünk volt, és
szívélyes fogadtatásban részesítette csapatunkat.
Remélhetõleg lesz folytatása itt nálunk Dömsödön és Kiskunlacházán

is a baráti programoknak. KoronaSándor
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RReennddhhaaggyyóó iiddõõppoonnttbbaann��
Június 27-én pénteken, a megszokottól eltérõen indult az idei Zenés

Nyári Esték.
A Józsefvárosi Zeneiskola növendékei az egész hetet a dömsödi Duna-

parton töltötték. Számtalan izgalmas programban volt részük, hiszen a hét
folyamán jutott idõ kenuzásra, strandolásra, s mindemellett ellátogattak a
múzeumba is. Hajdú László közremûködésével megismerkedhettek a tá-
rogatóval, Horváth Béla kádármester pedig bemutatót tartott, hogy ho-
gyan készül el egy hordó.
A gyerekek viszonzásképp péntek este házi koncertet tartottak a múze-

um udvarán. Erre az alkalomra nagy szeretettel várták hozzátartozóikat és
minden zenekedvelõ érdeklõdõt. Igen színvonalas produkcióban lehetett
részemindazoknak, akik ellátogattak erre az alkalomra. A gyerekek teljes
magabiztossággal szólaltatták meg hangszereiket: hegedût, csellót, zon-
gorát, dobot, gitárt, furulyát és klarinétot. Tanáraik lendülete, lelkesedése
átragadt a gyerekekre is.
Az est két blokkból állt. Elsõként

egyéni produkciókat hallhattunk,
majd a hely szellemiségének megfe-
lelõen a János Vitézbõl hallhattunk
részleteket, úgy mint a Francia király
belépõjét, �Bagó� dalát és a �Kék tó,
tiszta tó� c. dalt.
Zárásként a könnyebb mûfajnak te-

ret engedve blues variációkkal búcsúz-
tak a közönségtõl.
A Petõfi Emlékmúzeum udvara iga-

zán jó akusztikával bír, s az itt álló épü-
letek díszletként is megállják helyüket.
Jöjjenek, látogassanak el a Zenés

Nyári Esték rendezvénysorába!

-V.I.-

Zenés Nyári Esték 2014. július 19-én
19,00 órai kezdettel

a PetõfiMúzeumudvarán.

A részletes programról késõbb tájékoztatjuk a kedves
érdeklõdõket.

Sok szeretettel hívunk és várunkmindenkit.

PetõfiMúzeumDömsöd �Még 1000 évDömsödért�
Egyesület KHSz



Július hónap a kalászos gabonák betakarításának, az aratásnak
az idõszaka. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekben, sõt évszá-
zadokban mezõgazdasággal, földmûveléssel foglalkozók történe-
tére, az aratás volt az egyik legnehezebb, legtöbb embert foglal-
koztató munka. A mindennapi kenyér, illetve annak alapanyaga, a
gabona � amelyet még az imádságunkba is belevettek � megterme-
lése alapvetõ és meghatározó volt a paraszti életben, és nemcsak a
mezõgazdaságból élõknek, hanem az egész társadalomnak. A hu-
szadik század második felében a mûszaki, ipari fejlõdés következ-
tében, de fõként az utóbbi évtizedekben a kalászos gabonák beta-
karításának, az aratásnak is alapvetõen megváltoztak a feltételei.
Az arató-cséplõgépek, idegen szóval a kombájnok megjelenése

elõtt szinte az egész falu népe részt vett az aratásban, cséplésben.
A részes aratók (mint tudjuk, a learatott gabona egy tizedéért arat-
tak) és a cséplõgépeknél dolgozók megkereshették az egész évi
gabona-, illetve kenyérgabona-szükségletüket, bizony nagyon ke-
mény fizikai munkával, a nagy melegben, porban. Ma már az egy-
re modernebb kombájnok aratják, cséplik a kenyérnek való gabo-
nát, és a gépek vezetéséhez, kiszolgálásához nem sok ember kell.
A mûszaki, technikai fejlõdés, a gépesítés sok nehéz fizikai

munkától kíméli meg a vidéki, azelõtt mezõgazdasággal, növény-

termeléssel foglalkozó lakosságot, ami örvendetes dolog. Mint is-
meretes, a gyógyszereknek is van mellékhatásuk, és durva párhu-
zamot vonva, a vidéki, falusi lakosság foglalkoztatása, illetve an-
nak hiánya a gépesítés mellékhatása. Ezt a káros mellékhatást is
lehet csökkenteni, ha a kézimunka-igényes növénytermelési ága-
zatokat (pl. zöldség-, gyümölcstermelés) és az állattenyésztést
sokkal jobban fejlesztenénk, és ezzel munkalehetõségeket teremt-
hetnénk. A másik nagy foglalkoztatási lehetõség a feldolgozóipar,
az élelmiszer-feldolgozás fejlesztése. Már az elõzõ írásomban is
leírtam, például a cukorgyárak szinte teljes leállítását, de sorolhat-
nám más feldolgozó ágazatok leépítését is.
Egyes nagyon �okos� közgazdászaink azt mondják, hogy ol-

csóbb behozni külföldrõl a mezõgazdasági árukat, mint itthon
megtermelni, ami elsõ hallásra lehet, hogy igaz, csak azt nem szá-
molják, hogy a vidék lakosságának jelentõs része munkanélküli.
Az Európai Unióban meg sokkal jobban kellene érvényesíteni a
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Vásárnaptár
Július 20. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Július 27. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Július 27. Nagykõrös,Magdolna-napi vásár
Augusztus 03. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Augusztus 10. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

MEZÕGAZDASÁGI
HÍREK

2014. év július hó

Folytatás a következõ oldalon.
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Mint minden kedves olvasó tudja, az elmúlt évszázadban két
világháború volt, és az emberek tíz-, sõt százmilliói haltak meg,
és sokmillió ártatlan ember szenvedett, nélkülözött és gyászolt.

Száz évvel ezelõtt, 1914-ben tört ki az elsõ világháború, és ez-
zel vége szakadt az úgynevezett valódi �békeidõknek�. A háború
közvetlen kiváltó oka a Habsburg fõherceg, Ferenc Ferdinánd
(1863�1914) ellen elkövetett merénylet volt, amely a szerbiai
Szarajevóban történt. Mint a késõbbiekben tudjuk, ezzel az Oszt-
rák-Magyar Monarchia sorsa is megpecsételõdött. Az akkori im-
perialista hatalmak két nagy táborra szervezõdtek, egyik volt a
központi hatalmak: Németország és az Osztrák-Magyar Monar-
chia; a másik az antant: Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszor-
szág, majd Törökország, Bulgária, Japán, Olaszország és az
USA.

A tizenkilencedik század, az 1800-as évek második felében, az
1848�49-es forradalom és magyar szabadságharc után, illetve az
1867-es kiegyezés után (amelynek vezetõ alakja Deák Ferenc, a
�haza bölcse� volt) Magyarország csodálatos fejlõdésnek indult.
Ebben az idõszakban, amely mintegy ötven évig tartott, épült fel
Budapesten sok középület, köztük az Országház és sok bérlakás.
Ebben az idõszakban vált Budapest világvárossá, és alakultak ki a
legfõbb úthálózatai, ekkor épült meg a kisföldalatti, amely az ak-
kori idõkben még nem volt Európa-szerte elterjedve.

A gazdasági és mûszaki fejlõdés Európában is maga után vonta
a kapitalizmust, az országok közötti egyenlõtlen fejlõdést. A ka-
pitalizmus egyenlõtlen fejlõdésének következtében és az imperia-
lizmus idõszakában a világ újrafelosztásáért indított harc körül-
ményei között kialakult az európai imperialista hatalmak két
szemben álló nagy tömbje, amit már az elõzõekben leírtam. A
szemben álló felek kölcsönösen egymás rovására területi hódítá-
sokra, egymás gyarmatának megszerzésére (elsõsorban a néme-
tek az angol és francia gyarmatok elhódítására), befolyási öveze-
teinek kibõvítésére, új piacok, nyersanyagforrások és tõkebefek-
tetési területek megszerzésére, valamint vetélytársaik gazdasági
és katonai szétzúzására törekedtek.

Az elsõ világháború kirobbanásának közvetlen kiváltó okául a
szarajevói merénylet szolgált. (1914. június 28-án Ferenc Ferdi-

nánd osztrák-magyar trónörökös meggyilkolása, amelyet egy tit-
kos szerb szervezet készített elõ.)

Ha az emberiség írott történelmét tanulmányozzuk, sajnos azt
állapíthatjuk meg, hogy a legegyszerûbb hadi eszközöktõl a mos-
tani legmodernebb hadi eszközökig az egész emberiség az �ellen-
ség� megsemmisítésére törekedett. Ha azokat az anyagi javakat,
amiket a fegyverkezésre fordítottak az egész világon, élelmezés-
re, egészségügyre fordítanák, meg lehetne szüntetni az éhezést az
emberek millióinak, milliárdjainak. De mint tudjuk, a fegyver-
gyártás mindig jó üzlet volt, és most is az.

Az elmúlt száz évben még jobban felülkerekedett az emberek
közötti gyûlölködés, csak az anyagi haszonszerzés számít, a hata-
lom minden eszközzel való megtartása, illetve megszerzése, a
másik ember, az emberi társadalom kizsákmányolása. Most lehet,
hogy egyesek azt hiszik és feltételezik, hogy kommunista nézete-
ket vallok, de vállalom és állítom, hogy sok igazság van abban
amit hirdettek. Sok ember esett áldozatul az elferdült, szélsõséges
nézeteknek (fasizmus, kommunizmus), nem akarom menteni
egyik szélsõséget sem, de kérdem én, hogy a kapitalizmusnak, a
gyarmatosításoknak hány millió ember esett, és esik még ma is ál-
dozatul?

A másik a világméretû erkölcsi romlás, a környezetünket tönk-
retevõ önzõ, harácsoló világnézet következménye. Sajnos egyre
többen vannak, akik nem tisztelik az elõdeink, õseink hagyomá-
nyait, nincs becsülete a kétkezi, hagyományos, tisztességgel, be-
csülettel végzett munkának.

Száz év alatt óriási technikai, mûszaki fejlõdés történt, ami cso-
dálatos, de sokkal embertelenebb, gonosz, Istentagadó, természet-
ellenes lett az emberiség jelentõs része.

Jó volna, ha az emberiség, a társadalmak, országok, nemzetek rá-
jönnének, hogy az egymásnak okozott nagyon sok szenvedés, em-
bermilliók pusztulása, pusztítása helyett a megbékélés, a világmére-
tû éhezés megszüntetésére fordítanák azokat az óriási anyagi java-
kat, amiket a fegyverkezésre fordítottak, és még most is fordítanak.

Összeállította 2014. év júniusában: Tóth István

magyar érdekeket, és a behozott külföldi áruért fizetni kell, ami
lehet hogy olcsóbb, de a vidéki munkanélkülieknek is élni kell, és
segélyezni, a közmunka jelentõs része nem termelõ munka, amit
szintén az államnak kell vállalni.
Mint már az elõzõekben írtam, a legfontosabb munka most júli-

usban az aratás, de a kapásnövények ápolása, növényvédelme, a
szálastakarmányok betakarítása is fontos feladat. Az aratás után a
szalma betakarítását, majd a tarló megmunkálását, szántását, tár-
csázását is mielõbb el kell végeznünk.

A kiskertben is most a nyár közepén is van tennivaló. A növé-
nyek gyommentesen tartását, növényvédelmét, a gomba- és ro-
varkártevõk elleni védekezést folytatni kell. Ha szükséges, öntöz-
nünk kell, ha van erre lehetõségünk, fõként a vízigényes növénye-
ket, mint a paprikát, paradicsomot, káposztaféléket. A fóliasátra-
kat még nagyobb figyelemmel kell gondoznunk, fõként öntöz-
nünk, és a kártevõk ellen védenünk.
A fentieken túl is még sok a feladatunk, amit már minden gya-

korló kertészkedõ tud. Végül a nyaralóknak jó pihenést kívánok.
Összeállította: Tóth István nyugdíjas mezõgazdász

Visszaemlékezés a XX. század (1900-tól)
elsõ évtizedeire és az elsõ világháborúra

(1914�1918)

Folytatás az elõzõ oldalról.



Kerek száz esztendeje robbant ki a Nagy Háború, melynek Magyaror-
szág is résztvevõje, majd vesztese lett. Ebbõl az alkalomból megemléke-
zéseket, kiállításokat rendeznek országszerte. Dömsödön a Petrovics-féle
házban július 06-án nyíltmeg az a kiállítás,mely a helybeliekmindennap-
jain keresztül kívánja érzékeltetni a történteket. Az itt megtekinthetõ
anyag dömsödi és dabi családok személyes emléktárgyaiból, családi do-
kumentumtárából került válogatásra.
�Azt hittük, hogy megvédjük a hazát, és becsületünk lesz!� A kapura

függesztve ez a felirat fogadja a vendégeket, érzékeltetve azt a szellemisé-
get, mellyel a katonák háborúba vonultak és abban részt vettek. A front-
vonal messze elkerülte a lakott területeket, s inkább a történelmi ország-
határokon folytak az ütközetek, a harcok. Ez az idõszak volt, amikor a fal-
vak férfi lakói, mint katonák elõször hagyták el otthonaikat, s messze vi-
déken teljesítettek szolgálatot. A fogságba esett s onnan hazatérõ család-
tagok gyakran szóba hozták a fronton megtapasztalt élményeket, olykor
pedig katonanótákat daloltak. A háború okozta rombolás nemcsak anyagi
téren mérhetõ. Dömsödrõl 1862 férfi vonult hadba, melyek közül 182-en
már soha nem tértek vissza. Dabról 120-an vonultak be, s közülük 28 hõsi
halált halt. A hátrahagyott özvegyek, árvák tekintetében a veszteséget
nem lehet számokban kifejezni.
Asszonyok és gyermekek maradtak magukra, akik mindennemû ne-

hézség ellenére vitték tovább a gazdaságokat, vagy keménymunkával te-
remtettékmeg amegélhetéshez valót. A kiállított fényképek többsége ka-

tonai és egyéni portré, ritkábban családi vagy csoportkép. Szinte mind-
egyikhez fûzõdik egy-egy történet, s ezeket összekötve kapjuk meg azt a
valós képet, hogy hogyan élték meg Dömsöd és Dab lakói mindennapja-
ikban ezt az idõszakot.
2014. július 06-án vasárnap az istentiszteleten Szabó Péter lelkipásztor

mondott imát az elesett katonákért, a veszteséget szenvedõ hozzátartozó-
kért. Ezt követõen a Hõsök szobránál fõhajtással emlékeztünk hõsi halot-
tainkra. Folytatva a megemlékezést, a Petrovics-féle háznál Muszka Já-
nos, a Baksay Sándor Gimnázium történelemtanára nyitotta meg
��1914-1918� Háború Dömsöd mindennapjaiban� címû kiállítást.
Vass István elõadásában katonanótákat hallgathattunk, majd emlékeket
idézve közösen énekeltük el a�nem láthatlakmár�kezdetû dalt.
Miközben a kiállítást megtekintették vendégeink, feltörõ emlékeiket

osztottákmeg egymással.
Frissítõként a korszaknak megfelelõ ételeket kóstolhatták meg. A bo-

dzaszörp, kuglóf, piskótatekercs, császármorzsa és kakaós sütemény nagy
sikert aratott. Mindezek Keyha Czeller Piroska tanítónõ konyháját di-
csérik.
A kiállítás július 19-ig tekinthetõmeg.
Köszönöm mindazok önzetlen felajánlását, akik féltve õrzött családi

emlékeiket, saját gyûjteményüket rendelkezésünkre bocsátották. És leg-
fõképpen köszönöm azok segítségét, akik kitartóan, lelkesen szervezték
és berendezték a kiállítást! -V.I.-
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�1914�1918�
Háború Dömsöd mindennapjaiban�
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AHírnök 2013. júniusi számát olvasva örömmel találkoztam az utol-
só oldalon két képpel, melyek az 50-60 éve konfirmáltak találkozóját is-
mertették. A képek és az eseményeken elgondolkodva elõhozták belõ-
lem azt az érzést, hogy én is konfirmáltam, és az egyház nagykorú tagja
lettem. Demikor is? Az évszám 1944 (hetven éve). 1929-ben születtem,
a világválság legrosszabb korában, Szent István király országában. Ab-
ból a környezetbõl, ami a világot sújtotta, kevés jutott el hozzám. Szüle-
im, nevelõim, környezetem gyermekkori szép emlékei kísértek (és kí-
sérnek ma is). Ahogy növekedtem, kezdtem látni, hogy valami baj lehet
ebben a világban, ahol élünk. Az óvodában Szabó óvó néni, majd
Becske Irénke óvó néni és Várkonyi Antalné dadus néni tanításai mel-
lett értem el az iskolás kort. 1936-ban kezdtem el az elemi iskolákat,
ahol az életre való felkészülésünket kezdtük el. (Valóban ha visszagon-
dolok, azokat az elemi dolgokat tanították meg, melyek tudásával lehe-
tett létezni a világban. Akkor még néptanítók tanítottak bennünket az
írásra, számolásra, Isten-, szülõ-, ember- s hazaszeretetre.) Hogy embe-
rekké tudjunk válni, megtanítottak az emberi és isteni kapcsolatokra,
szeretetre, viselkedésre (köszönni is), és hazánk szeretetére. Kellett is.
Mert hazánkat ért csapást is tõlük tanultuk meg, imáink is így hangzot-
tak: Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyor-
szág: Ámen. Ismereteim is ide nyúlnak vissza: ismerkedés a politikával,

melynek nagy hatása végigkíséri az éltünket. A háború szele már érez-
hetõ, Németország hatalmi törekvései rányomták bélyegüket egész tér-
ségünkre. A politikusok ígérték a jó világot, és el is hitték azt az embe-
rek. A politika állóvizébõl viharos tenger lett. A háborúMagyarországot
is elérte. Bombázás, hadszíntér mérhetetlenül sújtott bennünket is, vi-
rágzó kis országunk romhalmazzá vált, majd a háború is véget ért. Igazi
sírkertté változott az ország, de a kapura az lett írva: �feltámadunk�. Ke-
serves idõk következtek, de talpra állt az ország. Kelet felé néztünk, vár-
tuk a felkelõ nap fényét. A ránk telepedett nyugati barátaink után keleti
szövetségeseink takarták el elõlünk a fényt. 45 év változó hullámzása
után újabb szigetre sodródott összefoltozott kis rozoga bárkánk, ismét
remény, hogy látni fogjuk Isten szép napját, éltetõ erejét, közben énekel-
ve: megbûnhõdte már e nép a múltat s jövendõt.
Összegezve: nem tudom, hová érkeztünk meg. Madách Az ember tra-

gédiájában látnoki képességgel megírt falanszteréhez vagy a kivezetõ út-
hoz, ahonnan azÚr szól hozzánk: �Ember, küzdj és bízva bízzál!�
A visszaemlékezésben sok embert megkerestem. Sok beszélgetés, ke-

resés, kutatás után állt össze a 70 év. Segítségüket megköszönve teszem
azt írásban ismertté, hogy majd utódainknak álljon rendelkezésére, hogy
is éltünkmi.

KónyaMiklós

70 éve konfirmáltak
1. sor: Földvári Mária, Holemont Erzsi, Kassai Julianna, Holemont Eszter, Bana Mária, Sebestyén Pál, Mikó Magdolna,

Dezsõ Sándor, Marjai Sándor, Dezsõ Lajos, Cser Emília, Ujházi Ibolya, Ács Rózsa, Kinocki Lídia, Bajnóczi Eszter, ismeretlen.
2. sor: Vida Irén, Horváth Judit, Kántor Terézia, Varga Julianna, Nagy Julianna, Turi Kriszti, Végi Mária, Jaksa Zsuzsi,
Dobos Emília, Ács Erzsébet, Papp Eszter, Bednárik Eszter, Horváth Erzsi, Tatár Teréz, Tóth Erzsébet, Szujkó Piroska.

3. sor: Berze József, Szadai János, Végi József, Gyenge Ferenc, Nagy József, Mészáros Gábor, Gyöngyösi István, Szombati János,
Kovács Sándor, Necsász Imre, Kónya Miklós, Csegei Sándor, Imre János, Kocsi József, Kovács Sándor, Szûcs László,

Sebestyén Gábor.
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50 éve, 1964-ben konfirmáltak névsora:
Balogh László, Bõdi Endre, Denke Gábor, Faragó Zsigmond, Fodor Zsigmond, Gulyás Sándor, Pál Imre, Rab Lajos,

Saller Sándor, Tóth Miklós, Baranya Etelka, Bihal Erzsébet, Cser Teréz, Csonka Ilona, Duzmath Julianna, Fabók Judit,
Gacs Emília, Kiss Margit, Lacza Eszter, Madarász Teréz, Pozsár Julianna, Szappanos Mária, Tóth Mária.

60 évvel ezelõtt, 1954-ben konfirmáltak névsora:
Ács Zsigmond, Bata Sándor, Bíró István, Bosnyák László, Duzmath József, Ispán Imre, Ispán Sándor, Kudar Zsigmond,

Laczi Bálint, Mikó Lajos, Mohácsi József, Molnár József, Muzsai József, Olaszki István, Orosz Károly, Orosz Sándor, Péter Lajos,
Rab Sándor, Szujkó Gábor, Tóth György, Bûti Ildikó, Csegei Márta, Cseh Mária, Denke Julianna, Doroszlay Margit,

Gulyás Ilona, Józan Éva, Keresztessy Zsuzsanna, Kiss Teréz, Kovács Julianna, Kovács Margit, Nagy Julianna, Rátkai Mária,
Tóth Emília, Szabó Ilona, Váczi Erzsébet.

Az 50 és 60 éve konfirmáltak névsora ABC-sorrendben olvasható a képek alatt. A találkozón készült felvételeket sajnálatos módon technikai okok-
ból nem áll módunkbanmegjelentetni. -V.I.-
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Ismét szól
a tárogató

Adömsödi református templom
tornyából

Immáron hagyomány, hogy nyaranta,
minden vasárnap 18 órakor zsoltárok, di-
cséretek, magyar énekek és népdalok zen-
dülnek fel templomunk tornyából.
Érdemes meghallgatni és elgyönyör-

ködni abban, hogymiként szólaltatjameg
Hajdú László ezt a nem mindennapi és
ritka hangszert. Miként tölti meg a táro-
gató erõs hangzásával a templom elõtti kis
teret?
A tárogató 2014. június 15-én vasárnap

18 órakor szólal meg elõször, és utána
szeptemberig minden vasárnap ebben az
idõpontban hallgathatjuk.
Jöjjenek, és legyenÖnöké ez a kivételes

élmény!

�Környezetünk és körülményeink helyes megismerése minden javulás
és javítás legfontosabb alapja.�

Széchenyi István

Dömsöd a Soroksári-Duna bal partján helyezkedik el. Arculatát,
fejlõdését erõteljesen befolyásolja a víz közelsége. A folyó adta áldás az a
termékeny talaj, melyen az itt élõk évszázadok óta finom zamatos
gyümölcsöt, szõlõt, zöldségféléket termeltek. Napjainkra azonban a
folyószabályozásnak köszönhetõen víkendházak sokasága lepte el a parti
sávot. Keleti irányban a Nagykunság pusztái az állattartás lehetõségét
jelentették és jelentikma is.
Dömsöd történelmi központját az 1775-ben épült református templom,

a parókia és a községháza jelenti. Valaha vendéglõ, iskolák és óvoda,
kisebb üzletek, mint mészárszék, suszter, borbély, pék mûködtek a
fõutcán. A nádtetõs, szoba-konyhás lakóházak mint kotlós körül a kiscsi-
bék, úgy épültek a központ köré.

Az 1873-ban épült községházama is eredeti rendeltetésénekmegfelelõ
funkciót lát el. A nyitott folyosó két végén lépcsõn juthatunk be az

épületbe. A lépcsõsorok közt három nagy boltív enged fényt a folyosóra
nyíló ablakoknak. Az épület 60-70 cm vastag falazattal bír. Vakolatdíszei
a folyamatos tatarozások során megkoptak, de a tetõre helyezett bádogle-
mezmasszívan dacol nemcsak az idõvel, hanemmindennemû irányzattal
is. A rajta olvasható római számok gondolkodásra késztetik a szemlélõt.
Az építés dátuma: MDCCCLXXIII, vagyis 1873.

A századfordulón megjelenõ elsõ képeslapok hiteles településarculatot
tükröznek. Ez Dömsödre is vonatkozik. A falu központját fényképezõ
fotográfusok akaratlanul is, de rögzítették a településszerkezet századelõs
hangulatát, s ugyanígy az idõközben elõállt változásokat is.
A falu központjábanmûködött a posta, vagy ha úgy tetszik távírda.Már

az 1886-ban kiadott Gönczy Pál-féle: Magyarország Megyéinek Kézi
AtlaszaDömsödön távírdát és postai állomást jelöl. Az épületma lakóház,
kényelmes otthont adva lakóinak. Fekvése, tájolása sok fényt enged a
lakótérbe, ahol galériát alakítottak ki tulajdonosai. Az épület jel-
legzetességével (ganggal és a vastag ganglábakkal) kétségtelenül a
faluközpont egyikmeghatározó, tetszetõs eleme.

Folytatjuk.

Összeáll: -V.I.-

2014 Ybl Miklós Emlékév

KÉT FELHÍVÁS
A ráckevei és szigetszentmiklósi járás 20 településén élõ felnõtt daganatos betegek ingyenes

fekvõbeteg-intézményi ellátását fogja biztosítani az aHospiceHáz, amiMajosházán épül.Meg-
valósítását a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia koordinálja. Az építkezés adomá-
nyokból történik, melyhez segítséget vár a diakónia.
Az építkezésrõl készült fotók megtekinthetõk a diakónia honlapján és a facebook oldalon:

Hospice DiakóniaMajosháza
ReformátusDunamenti Kistérségi Diakónia �OtthoniHospice Ellátás

2339Majosháza, Kossuth u. 71/a.Mobil: 06-20/5844-653. E-mail: diakonia@xnet.hu �
www.dunamentidiakonia.hu.Adószám: 18673539-1-13�bankszámlaszám: 11742180-20066150

Facebookoldal:HospiceDiakóniaMajosháza

Medicopter Alapítvány célja: Az egész országra kiterjedõen elõsegíteni a hatékonyabb légi
mentést, és e tevékenység ellátásához biztosítani kívánja a szükséges anyagi és tárgyi, valamint
személyi feltételeket.
Támogatásokkal az egész ország területén, évrõl évre egyre több életet tudmenteni aMagyar

LégimentõNonprofit Kft. Ehhez kérjük ismételt támogatásukat!
Medicopter Alapítvány �AMagyar LégimentõNonprofit Kft. szerzõdéses támogatója

1113 Budapest, Karolina út 65. Postacím: 1439 Budapest, Pf. 679
Koordinációs Iroda: telefon-fax: 786-8950

Adószám: 18175581-1-43, bankszámlaszám: 11705008-20477873
E-mail: medicopter.alapitvany@upcmail.hu �Honlap: www.medicopteralapitvany.eu



XXIV. évfolyam 7. szám 23

Születtek:
Szijjártó László� Simonics Annamária

ANNA JÚLIA
Sós Károly � Cser Marianna

BENCE KÁROLY
Gonda Lajos � Nagy Szilvia
GRÉTA NAPSUGÁR

Házasságot kötöttek:
Földvári Szabolcs� Balikó Mariann

Elhunytak:
Balogh Lászlóné Bokor Mária 74 éves
Juhász Istvánné Muzsai Erzsébet 60 éves

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel: hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr.WagnerViktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
2014. augusztus 21-tõl szeptember 07-ig
szabadság miatt a rendelés szünetel a döm-
södi II. számú háziorvosi rendelõben.
A dömsödi II. számú háziorvosi rendelõ
betegeit 2014. augusztus 21-tõl 2014.
szeptember 07-ig 07�17 óra között sürgõs
esetben dr. Rókusfalvy Sylvia háziorvos lát-
ja el, a saját rendelési idejében, a saját ren-
delõjében. A szabadság után a rendelés
2014. szeptember 8-án 7.30-kor kezdõdik.

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelõ:Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: kedd, szerda és péntek: 8-12 óráig,
hétfõ és csütörtök: 13-18 óráig

AMagyarKoronaGyógy-
szertár nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30

Szombaton: 7.30 � 12.00
Tel.: 06-24-519-720 HHHHAAAA   BBBBAAAAJJJJ   VVVVAAAANNNN::::

defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:
06-70-634-5434

SAROKGYÓGYSZERTÁR
NYITVATARTÁSA:

hétfõtõl péntekig: 7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lapzárta: július 20.

Alapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számbanmegjelentetni!
Várhatómegjelenés: augusztus eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:AmbruskaMargit, Balogh

István, BaloghLászló,Bencze István,
BõdiEndréné,Budai Szilvia,CsiszárGyörgy,

Habaczellerné Juhász Judit, JancsóAttila,Kónya
Miklós,KoronaSándor, NemodaMárta,Orbán-
néKiss Judit, Pongrácz József,RichterGyuláné,
SzabóAndrea, SzabónéLévaiCsilla, Tóth István,
VargaAnikó,VarsányiAntal, ZsibaSándorné.

Készült 800 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

Anyakönyvi hírek

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
Amennyibena fenti számbármelyokból pilla-
natnyilagnemkapcsolható, úgykérjük, hogya
112-esközponti számot szíveskedjenekhívni.

Dömsödi Tûzoltó Egyesület: Ha baj van, segítünk! 24 órában

hívható számunk: Tárkányi Béla parancsnok: 06-20-383-5407

�Egyet se vessetekmeg
e kicsinyek közül�

2014. május 24-én elhunyt kislányunk,
Fabók Erika.
Sok odaadó emberi segítség vezetett oda,

hogy a tõle való végsõ búcsú alkalmával a
dabi református templommegtelt gyászunk-
ban osztozó, gyermekünknek végtisztessé-
get adó emberekkel. Ez az emberi együttér-
zés nekünk sok erõt adott, mert úgy éreztük,
nem vagyunk teljesen egyedül fájdalmas
veszteségünkkel. Szeretett gyermekünket
Isten igéjével engedtük el:

�Vigyázzatok, hogy egyet se vessetekmeg
e kicsinyek közül, mertmondomnéktek,
hogy az õ angyalaikmindenkor látják

az énmennyei Atyám orcáját.�
(Mt. 18.10.)

Ezúton szeretnénk megköszönni minden
együtt érzõ embertársunk lelki támogatását.

Fabók család
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8. a: Büjtös Sándor, Bõdi Endre Zsigmond, Papp János, Csörgõ Szabolcs, Bojtos Imre, Budai Levente Antal, Devecsai
Gergõ, Földes Máté, Perger Gábor, Pesti Patrik, Szakál Gergõ Gábor

Lampert Georgina Gréta, Belencsik Krisztina Fanni, Danyi Klaudia, Kincses Dóra, Kõvári Róza, Burján Virág Luca,
Jagodics Anna, Szabó Vivien, Kincses Brigitta Zsuzsanna, Berki Csaba (az osztályba járt, de nincs a képen)

8. b: TataiDávidRajmund, Szabó József, KunMárk, Juhász László Szabolcs, KolompárDániel, VakterBenceLevente, BucsiGyörgy
Ferenc, Necsász JózsefMihály, GöllényRóbert, ZsibaMihály, FelföldiMárk, Gajár Zoltán, Zsákai László,HorváthGyörgy
Szûcs Viktória, Csepregi Réka, Ács Dominika Éva, Fülöp Nikoletta Fanni, Szüle Mercédesz, Matus Evelin Elizabet,

Hochman Regina Szilvia, Takács Daniella, Csörgõ Evelin Petra, Sawazke Lisa-Marie, Király Kinga


