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Kedves Dömsödi HírnökOlvasók!
Az idõ szapora múlását jelzi az, hogy ismét elérkeztünk ahhoz az idõ-

ponthoz, amikor azt kell írnom: ez az utolsóAktuális, amelyet én írok, leg-
alábbis ebben a választási ciklusban.
Amikor lezárunk egy fejezetet, akkor valami mérlegfélét kellene von-

nunk. Ezt próbálom én is megtenni, kizárólag az írásaimra fókuszálva. A
négy év alatt csak az Aktuálisok terjedelme többmint két teljes lapszámot
tesz ki. Ezekben az írásokban igyekeztem tájékoztatást adni az olvasóknak
minden olyan fontos eseményrõl, amely velünk történt, amely bármilyen
csekély mértékben is befolyásolja hétköznapjainkat. Írtam a fejlõdésünk
állomásairól, a településünk mûködtetésével kapcsolatos gondjainkról,
közös sikereinkrõl, kevés kudarcunkról. Beszámoltam önkormányzatunk
és intézményeink átalakulásáról. Figyelemmel kísértem a civil szerveze-
tek, egyesületek életét, és írtam is sikereikrõl, hozzáteszem: büszkén! Az
állami ünnepeinken történt események írásaim jelentõs bekezdéseit adták,
és a kulturális és sportrendezvények méltatását is folyamatosan napiren-
den tartottam. Remélem, az Aktuálisokat érdeklõdéssel várták és olvasták
a Kedves Olvasók. Azt is remélem, hogy bárkinek is lesz alkalma a jövõ-
ben a Dömsödi Hírnök vezércikkét írni, nem fog eltérni ettõl a megszo-
kott, szeretett hagyománytól, és az Aktuálisban fogja tájékoztatni a döm-
södi polgárokat nagyközségünk idõszerû eseményeirõl.
Azért van még egy-két dolog, amelyrõl mindenképpen be kell számol-

nom.ASzent István-napi ünnepséget a hagyományos helyszínen, demeg-
újult környezetben tartottuk. Az Országzászló alatt most elõször tartottuk
nemzeti ünnepünket. A cseperészõ esõ sem zavarta meg a nagyszámú ün-
neplõ közönséget. Dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés most lekö-
szönõ elnöke, országgyûlési képviselõ mondta az ünnepi beszédet. Mon-
danivalóját Szent István jelentõségének méltatása határozta meg. Ismét a
Ju és Zsu társulat tagjai adták az ünnepi mûsort.Megindító, szinte semmi-
hez sem hasonlítható érzés járja át az embert, amikor húsz év körüli fiata-
lok aHazáról szavalnak, énekelnek! Köszönet érte!
Az elõzõ lapszámunkbanmár írtam a hét utcára kiterjedõ beruházásról,

amartaszfaltozásról. E sorok írásakormár csak aRózsa utca van hátra, így
láthatjuk, hogy milyen változáson mentek át az érintett utcák. Az utak zú-
zottköves padkával készültek, amelyet terveink szerint, az évek folyamán
lecserélünk szegélykõre.Mármost télen elkezdjük a szegélykövek gyártá-
sát az eddigi térkõgyártásmellett. Kapunk visszajelzéseket az elkészült ut-
cákból, hogy néhány jármûvezetõ túlzott sebességgel közlekedik az új
aszfalton. Kérek mindenkit, hogy vegye figyelembe, hogy ezek keskeny,
kanyargós utcák, nem alkalmasak arra, hogy akármegközelítsék is ameg-
engedett sebességet. Azért remélem, hogy az itt lakókban több az öröm,
mint a bosszúság az útminõség javulása után.
Bosszúság elõfordul bizony a két nagyberuházásunk kapcsán is. A vi-

zes projektek kivitelezõi néhány utcában elfelejtették értesíteni az ott lakó-
Folytatás a következõ oldalon.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk

Dr. Czerny Károly szerkesztésében megjelent,

Dömsöd épített és természeti környezete
címû könyv bemutató estjére.

Helyszín: OMK.

Idõpont: szeptember 15-én hétfõn 18 óra.

Az érdeklõdõk a könyvbemutatón egy példányt
térítésmentesen kapnak.
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2014. szept. 17-én szerdán14-15óráig

BALBALOGH LÁSZLÓ LOGH LÁSZLÓ LEEVVENTENTEE

képviselõ,
az Ügyrendi Bizottság elnöke tart

fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központ

kat, hogy mikor bontják az utat. Így nehéz
volt a gépkocsival kiállni az udvarokból. El-
sõsorban a szigeti részen komoly problémát
okozott az útfelbontás utáni jelentõs mennyi-
ségû csapadék is.
A következõ bekezdésben is némileg érin-

tettek a jármûvezetõk. Tanévkezdés lévén is-
mét felhívom a figyelmet az iskolák körüli
forgalom növekedésére, legyünk figyelme-
sek, türelmesek!
Úgy gondolom, hogy díszpolgárunk Szabó

Gabriella számára a 2014-es esztendõ emléke-
zetes marad. Világbajnoki, Európa-bajnoki és
magyar bajnoki aranyérmek sora az eredménye
annak a kemény munkának, amelyet Gabriella
az utóbbi években elvégzett. Nemhiszem, hogy
bárkiben is kétségmerülhet fel, hogySzabóGa-
bi az év sportolója díj egyik várományosa! Gra-
tulálunk sikereihez!
Egymeghívó a végére. Szeptember 15-én 18

órakor az OMK-ban lesz a Dömsöd könyv be-
mutatója. Dr. Czerny Károly olyan összeállítás-
sal ajándékozott meg bennünket, amely méltán
válthat ki nagy érdeklõdést. Ismét jelzem, hogy
a bemutatón résztvevõk mindegyike egy pél-
dány tulajdonosa lesz!
Befejezésként köszönöm a négyévi figyel-

müket, az írásra biztató szavakat. Az elõzõ cik-
lus végén már írtam, most megismételem: csak
remélni tudom, hogy a következõ években is én
írhatom aDömsödi Hírnök vezércikkét!

Bencze István

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2014. augusztus 6-án
ülést tartott, amelyen az alábbi döntések szü-
lettek.

A testületi ülésen jelen volt képviselõk:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal
alpolgármester, Szomor Dezsõ alpolgármes-
ter, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár Jó-
zsef, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor

Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 7 igen �

szavazattal meghozta a következõ határo-
zatot:

77/2014. (VIII. 6.) Kt. számú
határozati-javaslat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl

3./ Az önkormányzat és intézményei 2014.
évi költségvetésérõl szóló rendelet mó-
dosítása

4./ Az önkormányzat által fenntartott gyer-
mekintézményekben fizetendõ térítési
díjakról szóló 14/2002. (XII. 12.) rende-
let módosítása

5./ A közterületek elnevezésének, valamint
az elnevezésük megváltoztatására irá-
nyuló kezdeményezés és házszámmegál-
lapítás szabályairól

6./ Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztása

7./ A �Szép Dömsödért�díj 2014. évi odaíté-
lése

8./ A 6689/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adá-
sának felajánlása

9./ Rakszegi Gyula ingatlan ügye
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 7 igen �

szavazattal meghozta a következõ határo-
zatot:

78/2014. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a lejárt határidejû hatá-
rozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két
ülés között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 7 igen �

szavazattal meghozta a következõ határo-
zatot:

79/2014. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõ-
szak eseményeirõl szóló beszámolót elfo-
gadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

3./ Az önkormányzat és intézményei
2014. évi költségvetésérõl szóló rendelet
módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 7 igen �

szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 7/2014. (VIII. 19.)

önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi
költségvetésérõl szóló 1/2014. (II. 13.) ren-
delet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2014. augusztus 19.
napján.
A rendelet hatályos: 2014. augusztus 19.
napjától.

4./ Az önkormányzat által fenntartott
gyermekintézményekben fizetendõ téríté-
si díjakról szóló 14/2002. (XII. 12.) rende-
let módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 7 igen �

szavazattal megalkotta a következõ rende-
letet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

8/2014. (VIII. 19.) önkormányzati
rendelete

Folytatás az elõzõ oldalról.



Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
gyermekintézményeiben fizetendõ étke-
zési térítési díjak megállapításáról szóló
14/2002. (XII. 12.) rendelet módosításá-
ról.
A rendelet kihirdetve: 2014. augusztus 19.
napján.
A rendelet hatályos: 2014. szeptember 1.
napjától.

5./ A közterületek elnevezésének, vala-
mint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és házszám meg-
állapítás szabályairól
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 7 igen �

szavazattal megalkotta a következõ rende-
letet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

9/2014. (VIII. 19.) önkormányzati
rendelete

a közterületek elnevezésének, valamint az el-
nevezésük megváltoztatására irányuló kez-
deményezés és a házszám-megállapítás sza-
bályairól.
A rendelet kihirdetve: 2014. augusztus 19.
napján.
A rendelet hatályos: 2014. szeptember 1.
napjától.

6./ Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 7 igen �

szavazattal meghozta a következõ határo-
zatot:

80/2014. (VIII. 6.) Kt. számú
határozati-javaslat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2013. évi XXXVI. tör-
vény 23. §-ban foglalt jogkörében eljárva a
helyi választási iroda vezetõjének indítványa
alapján a Helyi Választási Bizottság tagjait
és póttagjait az alábbiak szerint választja
meg:
� Ács Balázs,
� Kovács László,
� Orosz Lajosné,
� Tóbisz László,
� Tóth István.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal

(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 7 igen �

szavazattal meghozta a következõ határo-
zatot:

81/2014. (VIII. 6.) Kt. számú
határozati-javaslat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2013. évi XXXVI. tör-
vény 23. §-ban foglalt jogkörében eljárva a
helyi választási iroda vezetõjének indítványa
alapján a nemzetiségi önkormányzati válasz-
tás szavazatszámláló bizottság tagjait az
alábbiak szerint választja meg:
� Dr. Várkonyi Ágota,
� Katusné Czikora Anita,
� Joó Mónika,
� Belencsikné Bejiczi Krisztina,
� Manger Illésné.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: azonnal

7./ A �Szép Dömsödért� díj 2014. évi
odaítélése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 7 igen �

szavazattal meghozta a következõ határo-
zatot:

82/2014. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a Településfejlesztési
Bizottság indítványával egyetértve az alábbi
határozatot hozza:
A települési környezet védelme és a lakó-

környezet esztétikai szépségének megõrzése
érdekében végzett tevékenységük elismeré-
seként a bírálatra felkért társadalmi bizottság
javaslatát figyelembe véve �Szép Döm-
södért� emlékplakettet adományoz az alábbi
személyeknek:

Családi ház kategória:
Orosz László Baross u. 2/b
Boros Géza Balassi B. u. 6.
Sinka Lászlóné Dabi szigeti u. 21.
Dani János Thököly út 1.
Gyökeres Mihály Thököly út 23/a
Szûcs Sándor Öv utca 18.
Lázár Ferencné Öv utca 14.
Slezák Zoltán Váci u. 5.
Csehi György Kisfaludy u. 6.
Katona Krisztián Tavasz utca 12.

Közületek kategória:
Domotors Kft. Szabadság u. 9.

Az emlékplakettek a 2014. augusztus 20-i
önkormányzati ünnepség keretében kerül-
nek átadásra.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2014. augusztus 20.

8./ A 6689/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonba
adásának felajánlása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)

A képviselõ-testület egyhangú � 6 igen �
szavazattal meghozta a következõ határo-
zatot:

83/2014. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete a Tallián György és Tal-
liánné Farkas Erzsébet 2083 Solymár Hóvi-
rág utca 40. szám alatti lakosok tulajdonát
képezõ dömsödi 6689/5 hrsz-ú ingatlant el-
fogadja a felajánlás szerinti tulajdonjog át-
adás költségének lebonyolításáért. A képvi-
selõ-testület javasolja, hogy a tulajdonjog át-
ruházás kérdésében a szerzõdéskötést meg-
elõzõen állásfoglalást kérjenek a megyei
földhivataltól.
A képviselõ-testület döntése szerint az ön-

kormányzat az ügylethez kapcsolódó ingat-
lan-nyilvántartási eljárások, valamint az
ügyvédi költségek viselését vállalja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2014. szeptember 30.

9./ Rakszegi Gyula ingatlan ügye
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú � 6 igen �

szavazattal meghozta a következõ határo-
zatot:

84/2014. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete Rakszegi Gyula szol-
galmi út iránti kérelme ügyében a végleges
döntés kialakítása elõtt indítványozza,
hogy a szolgalmi úttal érintett telektulajdo-
nosok között folytassanak egyeztetõ meg-
beszélést.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2014. szeptember 30.

A képviselõ-testület következõ munka-
terv szerinti ülésének idõpontja 2014.
szeptember 17.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvi-
selõ-testület nyilvános üléseirõl készült
jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati
rendeletek a www.domsod.hu önkormány-
zati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek
olvasására a Nagyközségi Könyvtárban in-
gyenes internetes hozzáférést biztosítunk.

A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján, és az önkormányzati honlapon tesz-
szük közzé. Az önkormányzati rendeleteket
a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján hir-
detjük ki, és az önkormányzati honlapon is
közzétesszük.

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ
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Készült 2014 augusztusábanDömsöd Nagyköz-
ség Képviselõ-testülete részére, a ciklust záró
testületi ülésre.
Készítette: Bencze István polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!
2010-ben, az elõzõ ciklus lezárásaként már

összeállítottam egy olyan beszámolót, amely-
ben a 2006-os választások utáni négy év ered-
ményeit és gondjait próbáltam a közvélemény
elé tárni, több-kevesebb sikerrel. Ezt szeretném
most megismételni a 2010-2014 közötti inter-
vallumra vetítve. Természetesen, az összeállí-
tás a teljesség igénye nélkül készült, hiszen ren-
geteg olyan mozzanat nem fért bele írásomba,
amely másoknak sokat jelenthetett, de a nagy-
községünk szempontjából nem volt meghatá-
rozó!
A 2010-es választások után amunka indítása

szempontjából késedelmet nem szenvedtünk,
hiszen a polgármester személye nem változott,
és csupa olyan képviselõ került a testületbe, aki
már az elõzõ ciklusban is képviselõként bizo-
nyított. Így az eskütétel után azonnal ott tudtuk
folytatni a felelõs munkát, ahol pár hete abba-
hagytuk. Átfogó állapotfelmérésre sem volt
szükség, mivel mindenki tisztában volt azzal,
hogy milyen pénzügyi és szervezeti feltételek
mellett zártuk le az önkormányzati ciklust. A
következõ évek teendõivel kapcsolatban némi
elõremutatást jelentett az alakuló ülésen elfoga-
dott polgármesteri program, amelynek megva-
lósítása � kollektív módosításokkal � közös cél
lett. Kezdettõl fogva mindenki tisztában volt
azzal, hogy lényegesen több munka hárul min-
den elöljáróra az elõttünk álló idõszakban, mint
eddig. Ennek oka, hogy az eddigi tizennégy ta-
gú képviselõ-testület 2010-tõl csak kilenc tagú
lett. A feladatok nem lettek kevesebbek, így
tényleg mindenkinek többet kellett vállalnia a
maga területén. A fizikai jelenlét is megnöve-
kedett, mert a kevesebb létszám miatt a képvi-
selõknek több bizottság munkájában is részt
kellett venniük.
A közvélemény számára is ismert volt az a

tény, hogy a 2007-2013 közötti uniós ciklusra
esõ pályázati forrás jelentõs része már gazdára
talált, így nem lehettek vérmes reményeink az
ezt követõ idõszak látványos fejlesztésére. Vá-
rakozásainkkal ellentétben két nagy projektben
is érintettek vagyunk, hiszen a vízminõség javí-
tó pályázatunk sikere azt jelenti, hogy legalább
a következõ száz évre biztosítjuk a dömsödi-
eknek az egészséges ivóvíz használatát. Másik
tizenhárom településsel együtt részesei va-
gyunk a parti sáv csatornázásának, amely szin-
tén fontosmérföldkõ az életünkben, ugyanis sa-
ját erõbõl belátható idõn belül nem lett volna
esélyünk erre a beruházásra. Nem valósult meg
a Dömsödre tervezett hulladékválogató-átrakó
építése, és legnagyobb sajnálatomra a bennün-

ket érintõ útépítési pályázatok szinte teljesen el-
tûntek a közép-magyarországi régióból, így esé-
lyünk sem volt hozzájutni olyan pénzeszközök-
höz, amelyeket erre a célra fordíthattunk volna.
A testületi munka jelentõs részét tette ki az a

feladatunk, hogy a legkörültekintõbben balan-
szírozzunk a pénzügyi helyzetünk útvesztõiben.
Mindenki elõtt ismert, hogy településünk ki-
egyensúlyozott finanszírozásához bizony nem
egyszer olyan döntéseket kellett hoznunk, ame-
lyek egzisztenciákat sértettek, amelyek embe-
rek, családok sorsát befolyásolták. A képviselõ-
testület álláspontja az volt, hogy senkit ne te-
gyünk az utcára, valamilyen segítséget minden,
a racionalizálásnak áldozatul esett munkaválla-
ló kapjon. A kényszerintézkedések során elkül-
dött dolgozókat azonnal megpróbáltuk a köz-
munka programkeretében visszahívni. Ez több-
nyire sikerült is.
A mögöttünk hagyott négy évben komoly

erõfeszítések árán, de teljesíthetõ költségvetése-
ket alkottunk. Elõször ezt kisebb hiány tervezé-
sével biztosítottuk, késõbb viszont már nem fo-
lyamodhattunk a könnyebb úthoz, ugyanis a
jogszabályok változása miatt már nem tervez-
hetünk hiányt a büdzsénkben. Ez aztán egy
olyan intézkedés-sorozatot követelt meg,
amelyre már utaltam, és amely önkormányzati
struktúránkat alapjaiban változtatta meg.
Mielõtt a konkrét átalakításokat, átalakuláso-

kat ismertetném, szeretnék írni egy meghatáro-
zó, ciklust indító változásról. Mivel a mandátu-
mom lejárta, 2010 októbere elõtt az akkori jegy-
zõ elveszítette a bizalmamat, így a választások
után az azonnali változtatás mellett döntöttem.
Számomra nagyon fontos jelzés volt az, hogy a
képviselõ-testület támogatta a közös jövõnket
alapjaiban megváltoztató döntésemet. Utólag
visszatekintve az elmúlt évekre, úgy gondolom,
hogy nyolcéves polgármesteri munkám egyik
legjobb döntése volt. Dr. Bencze Zoltán szemé-
lyében olyan dömsödi születésû, nagy tudású fi-
atal szakember került a hivatal élére, aki nem-
csak érti, hanem érzi is a jegyzõi munka csínját-
bínját, akinek lojalitása megkérdõjelezhetetlen
felém és településünk felé is!
A mögöttünk hagyott ciklusban történt a Já-

rási Hivatal kialakítása, így látható volt, hogy a
saját hivatalunk feladataiból majd át kell ad-
nunk néhányat. Ez a feladatátadás létszámleépí-
téssel is járt. Szerencsére, a nálunk nem foglal-
koztatható munkatársakat átvette a Járási Hiva-
tal. Büszkeséggel tölt el az, hogy a hivatalveze-
tõ helyettese dr. Tenke Edit, volt kollégánk lett.
A jelentõs létszámcsökkenés azt jelentette,

hogy a hivatal munkatársainak még nagyobb
terhet kellett viselniük, hiszen a feladatok
mennyisége nem lett kevesebb a dolgozók lét-
számának csökkenésével. A 2008 óta folyama-
tosan csökkenõ reálbérek, a rendszeresen visz-
szatérõ ellentételezés nélküli túlmunka (elsõsor-

ban a pénzügyön) sem vezetett oda, hogy a köz-
tisztviselõi hitvallás egy pillanatra is megren-
dült volna. Megállapíthatjuk, hogy a nehézsé-
gek ellenére is a munkatársak magas színvona-
lon, empatikusan, a dömsödi emberek érdekét
figyelembe véve végezték munkájukat. A soha
nem látott mennyiségû változás a közigazgatás-
ban a mai napig komoly felkészültséget jelent,
nagy szakmai hozzáértést követel meg.
Erre az idõszakra esik az a változás, hogy az

oktatási intézmények közül az általános iskola
és a mûvészeti iskola önkormányzatiból állami
fenntartásba ésmûködtetésbe került át. Ez a vál-
tozás nem jelentette azt, hogy az oktatás finan-
szírozásából kivonultunk volna, hiszen havi
3.150.000 forintot kellett fizetnünk ellentétele-
zésként.A képviselõ-testület azért döntött amû-
ködtetésrõl való lemondás mellett, mert így na-
gyobb garanciát láttunk az oktatási intézménye-
ink problémamentes mûködésére. Természete-
sen, azért figyelemmel követtük az iskolák éle-
tét, és sok helyen némi segítséget is adtunk a
mindennapok gondjainak megoldásában. Fi-
gyelemmel kísértük azt a magas színvonalú pe-
dagógusi munkát, amelyet gyermekeink mind-
két iskolában kaptak. A mûvészeti iskola tanu-
lóinak fejlõdését folyamatosan észlelhettük a
különbözõ rendezvényeken, míg az iskolai
munka magas színvonalát a továbbtanulási mu-
tatók és a kompetencia-mérések eredményei tá-
masztották alá. Az óvoda továbbra is azon in-
tézményünk volt, amely észrevétlenül, kiválóan
vezetve végezte szolgáltató, nevelõ munkáját.
Számomra nagyon pozitív tény, hogy szinte
minden gyermeknek jutott hely az óvodákban,
akiknek a szülei igényelték ezt, és nagyon fon-
tos tény az is, hogy iskolára érett, felkészült
gyermekek lépik át az iskola kapuját. Mindhá-
romoktatási intézmény kiváló eredményei a pe-
dagógus karok munkáját dicsérik, de jelentõs
volt az önkormányzati és a szülõi segítség is.
A Vízmû intézményünk �hattyúdala� is erre

az idõszakra esik. Kormányzati kezdeménye-
zésre a víz- és csatornaszolgáltatók centralizáci-
ójára került sor. 2012 végére az országban csak
néhány tucat szolgáltató maradt, így nekünk is
döntenünk kellett, hogy melyik céghez csatla-
kozunk. Az ésszerûség azt diktálta, hogy a tár-
sulásban lévõ hat település együtt lépjen tovább
� Ráckeve vezetésével. Végül is a dabasi szol-
gáltatóhoz csatlakoztunk másik 67 településsel
együtt, így a DAKÖV Kft. szolgáltat a térsé-
günkben. Nem intézményeinkhez tartozik, de
ebben a fejezetben számolok be arról, hogy a
ciklus alatt a térség hulladékszállítását három
cég is végezte.ABio-PanonniaKft. felszámolá-
sa után aDunanett Kft. látta el a hulladékgyûjté-
si feladatot, míg ez év februárjától a Vertikál
Kft. nyerte el a szolgáltatás lehetõségét, tízéves
idõtartamra. AKunépszolg Kft. autói gyûjtenek
nálunk, amelynek többségi tulajdonosa a Ver-
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tikál Kft. Biztos vagyok abban, hogy az új szol-
gáltatóval lényegesen kevesebb vitánk lesz,
mint volt az elõzõ cégekkel. Továbbra is él és
mûködik a Ráckeve és Térsége Beruházási Tár-
sulás, amelynek a mindenkori dömsödi polgár-
mester � ígymost én vagyok � az elnöke. Közö-
sen szeretnénk elérni, hogy a következõ évek-
ben megépüljön Dömsödön egy válogató-átra-
kó, amely nagyban tehermentesítené a már las-
sanmegtelõ lerakót.
Az OMK-ban � társbérletben � megfér egy-

más mellett az iskola, a könyvtár és a kulturális
életünk egyéb része. Négy éve arról panaszkod-
tam, hogy egyre kevesebb jut a kultúrára az or-
szágban, így nálunk is. Nos, az igazsághoz tar-
tozik, hogy ma sem tudunk több pénzt fordítani
erre a célra. Nem volt véletlen, hogy a megszo-
rítások némiképp a mûvelõdési házunkat is
érintették. A nagyközségünkben megrendezés-
re kerülõ kulturális események szervezésébe
bekapcsolódtak a könyvtár dolgozói és a múze-
um vezetõje is. 2014 derekára beérett a Csikós-
né által vezetett ifjú tehetségek keménymunká-
ja. Ma már nem nagyon van Dömsödön olyan
rendezvény, amelyen valamilyen formában ne
jelennénekmeg.Az IringóSzínjátszókörmûkö-
dése továbbra is kulturális életünk jelentõs feje-
zete. Minden évben nagy sikerrel rendeztük
meg az Europop Nemzetközi Könnyûzenei
Fesztivált. Ide kapcsolódik a különbözõ bálok
sora, a Tökfesztivál, a Szüreti bál. A könyvtár
dolgozói is vállaltak kulturális programokban
rendezõ szerepet. A múzeum és a hozzátartozó
Petõfi szülõi ház továbbra is a különbözõ kiállí-
tások, bemutatók helyszíne volt. Erre az idõ-
szakra esik a nagysikerû Kerítéstárlat évente is-
métlõdõmegrendezése is.
A sportcsarnok mûködése a racionalizálási

program során a legnagyobb átalakuláson ment
át. Mivel nem voltunk biztosak abban, hogy le-
het-e rentábilisan bérleti viszonyban mûködtet-
ni a csarnokot, ezért határozott idejû szerzõdé-
seket kötöttünk a vezetõvel. Úgy tûnik, hogy a
kezdeti nehézségek után kialakult a sportlétesít-
mény ideális hasznosítása. A gazdasági stabili-
táshoz jelentõsen hozzájárulhat a TAO-pénzek
kihasználása. Természetesen, a rezsihez önkor-
mányzatunk jelentõs összeggel, évi hétmillió
forinttal járul hozzá, és a KLIK-kel kötött szer-
zõdés eredményeként az általános iskolai torna-
órákmegtartásának sincs akadálya.
A Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgála-

tunk a nagy ügyfélszám miatt továbbra is meg-
feszített tempóban dolgozik. Az utóbbi évek ve-
zetõváltásai nem voltak negatív hatással a napi
munkára, de jó lenne megtalálni azokat a mun-
katársakat, akik hosszú távra megoldást kínál-
nak erre a feladatra. Úgy tûnik, hogy a most
végzett fiatalok alkalmazásával jó úton járunk.
Az egészségügyben is hozott változást az el-

múlt ciklus. Dr. Tóth István doktor úr nyugdíjba
vonult, így a megüresedett háziorvosi körzetet
dr.Wágner Viktor doktor úr mûködtette tovább,
megelégedésre. Az ügyelet kérdése továbbra is

idõrõl idõre napirendre kerül, fõleg egy-egy sú-
lyosabb beteg ellátása esetén. Az ügyelet vis-
szahozatalára tett erõfeszítéseink rendre kudarc-
ba fulladtak. Egy eddig képben nem lévõ szol-
gáltatótól is kértünk árajánlatot az ügyelet mû-
ködtetésére, de innen is az elõzõekkel szinte
azonos, harmincmilliós ajánlatot kaptunk.A há-
ziorvosok által ellátott ügyeletnek nincsenek
meg a személyi és tárgyi feltételei, és a Kiskun-
lacházához való csatlakozási óhajunk sem ke-
rült befogadásra a lacházi önkormányzat részé-
rõl. Mára világossá vált, hogy kormányzati se-
gítség nélkül, saját forrásból nem valósítható
meg a dömsödi ügyelet. Nem nagyon vigasztal
az a tény, hogy nagyon sok nálunknál nagyobb
településen sincs önálló ügyelet.
A közbiztonsággal kapcsolatosan pozitív té-

nyekrõl tudok beszámolni. Képviselõ-testüle-
tünk nagyon sokat tett az elmúlt években azért,
hogy a biztonságérzetünk némiképp növeked-
jék. A körzeti megbízotti irodábanmár évek óta
a saját alkalmazottunk fogadja az ügyfeleket.
Az iroda komfortosságához is hozzájárultunk
különbözõ bútorokkal és technikai eszközök-
kel. Komoly elõrelépést jelentett a rendszámfel-
ismerõ rendszer vásárlása. Az igazi áttörést a
térfigyelõ kamerarendszer kiépítése, és a Dácia
Duster gépkocsi vásárlása � a KMB-sek részére
� hozta. A belterületi település részeken alapo-
san visszaesett a vagyon elleni bûncselekmé-
nyek száma. Nem nagyon tetszik, hogy az utób-
bi hetekben a zsiványok célpontja a szerszámos
melléképületek lettek. Az elõbb említett javulás
a rendõrség hatékonyabb munkája mellett kö-
szönhetõ a térfigyelõ rendszer mûködésének, és
a nagyobb rendõri jelenlétnek. Az üdülõterüle-
ten elkövetett betörések száma továbbra is ma-
gas, jó lenne egy következõ pályázaton olyan
összeget nyerni, amelybõl vásárolt kamerákból
ide is jutna.
Az elõbbi témához tartozik a Polgárõr és

Tûzoltó Egyesületek mûködése. Mindkét egye-
sület tagjai szabadidejüket feláldozva õrzik ál-
munkat, vagyonunkat. Az elõzõ beszámolóm-
hoz képest annyi elõrelépés történt, hogy a tûz-
oltókat évi félmillió forinttal, a ráckevei tûzoltó-
kat egymillió forinttal támogattuk. A Polgárõr-
ség meg kellett, hogy elégedjen egy kis benzin-
pénzzel, néhány tízezer forinttal. Ezúton is
köszönöm az egyesületekmunkáját.
A dömsödi sportegyesületek részére tovább-

ra is csak minimális támogatást tudtunk biztosí-
tani, pedig a gyermekeink fejlõdésének az alap-
ja a rendszeres sportolás. Nagyon remélem,
hogy a társasági adóhoz való hozzájutás lehetõ-
sége újabb fejezetet nyit sportéletünkben, elsõ-
sorban a fiatalok sportolásában.
A civil egyesületek továbbra is nagyon fontos

szerepet töltenek be Dömsöd közéletében. Tá-
mogatás nélkül, önerõbõl mûködtetik az egye-
sületüket. Dömsöd kulturális és társadalmi éle-
tének színes tagja a �Még 1000 év Dömsödért�
Egyesület és a Banya Klub is. Itt méltatom a
Dömsödi Ipartestület szerepét, azt az erõfeszí-

tést, amelyet a testület vezetõi tesznek települé-
sünk vállalkozóiért, iparosaiért.
Dömsöd továbbra is a térségünk szegényebb

települései közé tartozik, komoly szociális
problémákkal, szinte kezelhetetlen munkanél-
küliséggel. A dömsödi munkanélküliek nagy
többsége képzetlen, szakmával nem rendelkezõ
munkavállaló, így számunkra a közmunka
program létkérdés, és nemcsak morális szem-
pontból, hanem szociális szempontból is! Több
mint négyszáz azoknak a száma, akik a látókö-
rünkben vannak, és valamilyen módon foglal-
koztatjuk õket aVízüggyel együtt. A közmunka
program sajátossága, hogy konkrét, néhány hó-
napos szerzõdéseket köthetünk csak a munka-
vállalókkal, így a rendszer rengeteg vitát gene-
rál, hogy kit mikor tudunk alkalmazni. Az már
most látható, hogy a település-fenntartói cso-
portot személyi összetételében a következõ tes-
tületnek meg kell erõsítenie, mert az alpolgár-
mester egyszemélyi vezetése az emberi teljesí-
tõképesség határait feszegeti. Hatvan, nyolcvan,
vagy többször száz embert mozgatni, megfelelõ
munkával ellátni nemegyszerû dolog. Települé-
sünk látképe, tisztasága folyamatosan javult az
elmúlt idõszakban, közterületeink ápolása egy-
re hatékonyabb mederben folyt. Folyamatosan
törekszünk arra, hogy a képzettebb közmunká-
sok � a saját dolgozóink vezetésével � olyan ér-
tékteremtõ munkákat végezzenek, amelyek
nagyközségünk megújulását szolgálják. Elõre-
lépést tapasztalhatunk az ingatlanok elõtti utca-
front ápolásával kapcsolatban. Egyre többen ér-
zik ezt a kötelezettséget magukénak. Természe-
tesen továbbra is sok idõs, beteg lakótársunknak
segítünk az utcafront rendbetételében.
Az önkormányzat által szervezett rendezvé-

nyek jelentõs része az állami ünnepekhez köthe-
tõ. Visszatérõ rendezvény a Dömsödi Napok, a
Hal-VízNap, az Idõsek karácsonya, amelymeg-
rendezéséhez jelentõs segítséget kaptunk ma-
gánszemélyektõl! Az elmúlt években is köszön-
töttük a pedagógusokat és az idõseket. Évrõl év-
re szerveztünk vállalkozói fórumot és közbiz-
tonsági fórumot. A mások által szervezett ren-
dezvényeken igyekeztünk részt venni, ahová
meghívtak, ott kevés kivétellelmeg is jelentem.
Testvérvárosi kapcsolataink továbbra is a

testvéri, baráti viszonyokat tükrözik. Knüllwald
és Fûr polgármesterével, vezetésével kiváló a
kapcsolatunk. Évrõl évre küldöttséget küldünk,
illetve fogadunk településeink ünnepén. A való-
ban jó kapcsolatunkat tükrözi az a tény, hogy
képviselõtársunk, Csikósné Jutka díszpolgári
címet kapott Knüllwaldban, mi pedig a fûri pol-
gármester asszonynak adományoztunk díszpol-
gári címet. Erre az idõszakra esik Dömsöd és
Fûr települések kapcsolatfelvételének ötven-
éves évfordulója.
A Dömsödért Alapítvány megújulva, új ku-

ratóriumi tagokkal végzi nagyon-nagyon hasz-
nos, karitatívmunkáját.
Néhány gondolat a képviselõ-testület mûkö-

Folytatás a következõ oldalon.
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désérõl. A statisztikai adatokról annyit, hogy a
64 testületi ülésbõl 43 volt a terv szerinti, 21 volt
a rendkívüli. 780 határozatot hoztunk, és 83 ren-
deletet alkottunk, illetve módosítottunk. Az al-
kotó munka alapja az volt, hogy ugyanaz a
nyolc képviselõ került be a testületbe, akik már
az elõzõ ciklusban is képviselõk voltak, és bizo-
nyítottak. Mind a nyolc képviselõ és a polgár-
mester politikai beállítottsága ismert a közvéle-
mény elõtt, de egyetlen olyan vita, vita utáni
döntés sem volt a négy év alatt, amelyet bármi-
lyen politikai nézet motivált volna. Elmondha-
tom, hogy nagy többségben egyhangú szavazat-
tal döntöttünk a napirendre kerülõ kérdésekrõl.
Ez nem jelenti azt, hogy ezek a döntések kont-
roll nélküliek lettek volna. Bizony, nem egyszer
alakult ki szenvedélyes vita egy-egy kényesebb
kérdés kapcsán, de rossz szájízzel senki nemállt
fel az asztaltól akkor sem, ha a többség lesza-
vazta valaki elképzelését. Határozat-képessé-
günk soha nem került veszélybe, hiszen szinte
valamennyi testületi ülés amegválasztott képvi-
selõk teljes létszámával zajlott. A képviselõk tu-
dásuk maximumát nyújtva, képviselõi esküjük-
nek megfelelõen, a választók akarata szerint,
Dömsöd érdekét figyelembe véve végezték
munkájukat. A két alpolgármester közül Varsá-
nyi Antalt az alakuló ülésen választottuk meg.
A második testületi ülés elõtt én kértem fel
Szomor Dezsõt a külsõs alpolgármesteri tiszt-
ség betöltésére. Örömömre, elvállalta! Mind-
kettõjüket titkos szavazással, egyhangúan vá-
lasztottuk meg. Varsányi Antal ebben a ciklus-
ban is hozzáértéssel látta el feladatát. Helyette-
sített, amikor szabadságon voltam, vagy képvi-
selt valamilyen tárgyaláson, amelyen én nem
tudtam részt venni. Úgy gondolom, a napi, job-
bító vitáink, csak elõre vitték a közös ügyünket.
Szomor Dezsõt azért kértem fel a külsõs alpol-
gármesteri tisztségre, mert biztos voltam abban,
hogy óriási tapasztalata, higgadtsága, kapcsolat-
teremtõ képessége hasznára lehet nagyközsé-
günknek. Az évek során várakozásom egyértel-
mûen beigazolódott. Köszönöm mindkettõjük
munkáját, és köszönöm valamennyi képviselõ-
jét is, akik felkészülten, mindig a közös célt ma-
guk elõtt látva végezték képviselõi munkájukat.
Köszönöm a különbözõ bizottságok külsõs tag-
jainak a segítségét. Meggyõzõdésem, hogy
mindnyájan hatékonyan járultak hozzá a zökke-
nõmentes önkormányzati munkához. Nagyon
sokat jelentett a képviselõi munka magas szintû
teljesítéséhez a jegyzõ és a hivatal munkatársai
által elõkészített tárgyalási anyag hozzáértõ ösz-
szeállítása. Remélem, képviselõtársaim is elé-
gedettek voltak az én munkámmal, hiszen sok-
szor hangsúlyoztam, hogy a polgármester a
képviselõ-testület döntéseinek végrehajtója.
Beszámolóm nem lenne teljes, ha nem emlí-

teném meg, hogy a dömsödi polgárok közül is
nagyon sokan segítették önkormányzatunk, és
személy szerint az én munkámat is. Csak ismé-
telni tudommagam, ha nincs ez az anyagi és er-

kölcsi segítség, akkor lényegesen kevesebbet
tudtunk volna teljesíteni. Köszönöm képviselõ-
társaim nevében is.
Nagyon fontos segítség volt számunkra Pán-

czél Károly országgyûlési képviselõ segítsége a
különbözõ pályázatoknál és egyéb kérdések-
ben. Csak egy példát szeretnék felhozni ennek
alátámasztására: mi voltunk az egyetlen önkor-
mányzat, akit elkísért a parlamenti képviselõje a
Belügyminisztériumba, a konszolidációs tár-
gyalásokra.Meg is lett az eredménye.AzÕköz-
benjárására értük el azt, hogy a Dózsa György
utca egy szakasza felújításra került. Örömmel
nyugtáztuk, hogy szinte minden jelentõs döm-
södi megmozduláson jelen volt, nemzeti ünne-
peinken többször is ünnepi szónokként.
Dömsöd nagyközség szellemi, gazdasági és

fizikai állapotát, fejlõdését elemezve számomra
megnyugtató, hogy szinte csak olyan megálla-
pításokat tudok tenni, amely egyértelmûen elõ-
relépésünkre utal. Az elmúlt ciklusban is ren-
delkezésünkre állt az a szellemi potenciál, amely
segítségével, ha araszolva is, de elõre haladtunk.
Közéletünk továbbra is kiegyensúlyozott, de kí-
vánatos lenne a nagyobb állampolgári aktivitás,
érdeklõdés a településünket foglalkoztató kér-
désekben. Nemzeti ünnepeinken nagyszámú ér-
deklõdõ jelenikmeg, de a Falugyûléseken riasz-
tóan kevesen teszik tiszteletüket. Remélem,
nem az érdektelenség eredményezi ezt, hanem
azért a passzivitás, mert úgy gondolják a döm-
södiek, hogy jól mennek a dolgaink.
A négy év során jó néhányan kaptak valami-

lyen formában elismerést azok közül, akik vala-
milyen módon sokat tettek településünkért.
Összesen öt díszpolgári címet ítéltünk oda. Ti-
zenheten kaptákmeg aDömsödért emlékérmet,
és negyvennégyen érdemelték ki ingatlanuk ki-
emelkedõ ápolása miatt a Szép Dömsödért em-
lékplakettet.
A ciklus során a pénzügyi helyzetünk stabili-

zálódott, nõtt a vagyonunk. A 2010. évi
2 616 956 000 forintos vagyonnal szemben
2014 derekán 2 986 630 000 volt a vagyonunk
értéke, amelyben nincs benne a DAKÖV Kft.-
nek átadott vízközmûvagyon, és az államnak át-
adott iskola értéke sem. Településünk számára
az önkormányzatok konszolidációja a jövõre
nézve egy nagyon fontos gesztus volt. Már eb-
ben az évben is érezteti hatását ez a kormányzati
döntés, de igazán a jövõnkre lehet olyan hatás-
sal, amely tovább javíthatja életminõségünket.A
ciklus végére elértük azt, hogy lejárt tartozásunk
nincs, a folyószámlahitelünket szinte csak azok-
ban az idõpontokbankell igénybevennünk, ami-
kor az adószámláinkra nem nagyon folyik befi-
zetett összeg. Gazdálkodásunk kiszámítható, ta-
karékos és emellett innovatív is volt.
Tisztelt Képviselõ-testület!
Dömsöd fizikai állapotánál az épített környe-

zetünkre, infrastruktúránkra, látképünkre gon-
doltam.
Az emberek túlnyomó többségét a kézzelfog-

ható, konkrét fejlesztések, lakóhelyük fejlõdése

érdekli. A 2010 és 2014 közé esõ idõszakban
látványos, nagy beruházásunk nem volt, ame-
lyeket ide sorolhatnánk, azok most zajlanak. A
már említett vízminõség javító projekt, és a
�Szennyvíz kivezetése a parti sávból� címû pro-
jekt csak jövõre fejezõdik be, így ezek elõnyeit
csak a jövõben élvezhetjük.

Amikor összeállítottam a kisebb-nagyobb
fejlesztéseink, állagmegõrzõ munkáink listáját,
akkor az volt az érzésem, hogy elég tekintélyes
ez a lista, de az sem lett volna baj, ha sokkal
hosszabb lenne. Felsorolásom, bemutatásom
nem biztos, hogy idõrendi sorrendben történik,
nem törekedtem a rendszerezésre.
A fejezet elsõ helyére nem kerülhet más beru-

házás, mint amelyet az elõzõ ciklusban kezdtünk
el a dabi buszmegálló tervezésével, amelynek ki-
vitelezésemár a választásokutáni idõszakra esett.

Ide tartozik a Petõfi szülõi ház felújításának
befejezése és belsõmunkálatai.

A konszolidáció elõtti utolsó pillanatban fel-
vett hitelbõl aszfaltoztuk az Árpád utcát és a
Szép utcát.

Folytatás az elõzõ oldalról.
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ADózsa György utca felújításakor aszfaltoz-
tattuk a Széchenyi utca iskolához bekötõ részét.

A dabi templom elõtti járdaszakaszt és kapu-
bejárót térköveztük.
Az OMK elõtti bejárót térköveztük, a parkot

rendbe hozattuk.

A zászlótér elnyerte végleges formáját.

A hivatal elõtti tér teljes felújítását közös
munkánk egyik legnagyobb sikerének tartom.

A gyermekorvosi rendelõ elõtti parkoló újjá-
építése azért volt fontos, mert saját erõbõl, saját
magunk által gyártott térkõbõl készült.

Jelenleg is folyik a Kossuth Lajos utca földes
része, aWesselényi utca, az Irinyi utca földes ré-
sze, aMagyar utca, a Nyár utca, a Kiss utca és a
Rózsa utcamartaszfaltozása.

Az Ágoston köz martaszfaltozása azért érde-
kes, mert az ott lakók összegyûjtöttek egy ösz-
szeget az utca javításához, amelyet visszaadhat-
tunk, hiszen máshol sem kértünk pénzt a porta-
lanításért.

A Szív utca és a Váczi utca minõségét zúzott
kõvel javítottuk fel.

A hivatal udvarán lévõ lakást ez idõ alatt ala-
kítottuk át a település-fenntartási csoport ottho-
nává.
A szociális bérlakások és szolgálati lakások

némelyikén komoly felújításokat kellett végez-
nünk.
Jelentõs dolognak tartom köztéri padjaink

megújítását, köszönhetõenHorváth Béla fafara-
gó mûvésznek, dr. Rókusfalvy képviselõ asz-
szonynak, és az anonim, padot örökbe fogadók-
nak.
A négy év alatt jelentõsen növeltük a közvilá-

gítási lámpák számát.
Tizenkilenc térfigyelõ kamerát szereltünk fel

közbiztonságunk növelésére. Rendszámfelis-
merõ rendszert vásároltunk. A közterület-fel-
ügyelõknek Dácia Duster gépkocsit vásárol-
tunk. Ugyanezt a típust vásároltuk a KMB-s
rendõreinknek is.

Szállítási feladataink ellátására MTZ típusú
traktort vásároltunk.
Az OMK színpadát felújítottuk, pályázaton

nyertünk egymobil színpadot.
Pályázaton nyertünk a Polgármesteri Hivatal

fûtésére egy faaprítékkalmûködõ kazánt. Új ka-
zánházat építettünk.
Elkészült a rendezési tervünk.
A konyha szellõztetõ berendezése korszerû-

södött, többször festettük a falakat.
Szinte minden évben festettünk iskolai tan-

termeket, folyosókat. Belülrõl felújítottuk amû-
vészeti iskolát.
Az óvodábanmegtörtént a részleges felújítás.
Több százméter járda felújítása történt, a leg-

hosszabb a Kossuth Lajos utca páros oldalán
valósult meg, csaknem a teljes hosszában.
A strand hátsó kerítését újra építettük.
Wágner doktor úr rendelõjét, lakását felújí-

tottuk. Egy másik rendelõnk bejáratát akadály-
mentesítettük.
A csónakház belsõ terét felújítottuk.
A dabi temetõben lévõ református lelkészsí-

rokat rendbetettük, ugyancsak felújítottuk a ka-
tolikus temetõben fekvõ lengyel sírokat is. A hi-
vatal elõtti téren álló hõsök emlékmûvét és az
országzászló talpazatát felújítottuk.
Az OMKkéményét lefestettük, szintén itt, az

iskolai szinten a tanári szobát járólapoztuk.
Az udvarunkon kutyakenelt alakítottunk ki a

gazdátlan kutyák számára.
Több közterünkön szivattyúházat építettünk,

ezzel biztosítottuk a zöldnövényzet locsolását.

Folytatás a következõ oldalon.
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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!

A hivatal elõtt felszedett térburkoló anyagot
felhasználtuk a Jókai utca földes részén és a
Tóth József utca egy szakaszán.

Folyamatosan ápoltuk közterületeinket, in-
tézményeinket karbantartottuk. Aszfaltos útja-
inkat rendszeresen kátyúztuk, a poros utakat pe-
dig grédereztük.
Két dolgot kell megemlítenem, amelyben

nem játszottunk aktív szerepet, de gazdagodott
velük településünk. Az egyik a Hajós kripta fel-
újítása, a másik pedig a már említett Dózsa
György utca aszfaltozása volt.
Már említettem, hogy az elmúlt négy év a

változások ciklusa volt. Csak felsorolásszerûen
néhány olyan változás, amely alapjaiban alakí-
totta át életünket, vagy legalább egy szeletét.
Új rendõrõrsöt adtak át Kiskunlacházán,

amely bennünket is �kiszolgál�. A dunai árvíz-
nek bennünket csak a �szele� érintett. Új honla-
punk van, amelyen tájékoztatjuk az érdeklõdõ-
ket. Létrejött a Járási Hivatal, nálunk megszûnt
a körjegyzõség. Új jegyzõ vezeti a hivatalunkat.
Elkészült aDömsöd épített környezetét bemuta-
tó könyv. A székely zászló nálunk is lobog a hi-
vatalon. A 2014-2015-ös tanévtõl megszûnik a
Dömsöd-Apaj Óvodai Intézményfenntartó Tár-
sulás. Megszûnt a Csepel-Szigeti Önkormány-
zati Társulás. Átszerveztük a sportcsarnok mû-
ködését. Megalakult a DUSE ifjúsági sport-
egyesület. 18 új magyar állampolgártól vettem
ki az esküt. Megtörtént önkormányzatunk teljes
konszolidációja. Több utcának adtunk új nevet.
Erre az idõszakra esik iskoláinknál a fenntartó
és a mûködtetõ megváltozása, ezt a szerepet az
államnak adtuk át. Az általános iskolások vég-
zõs tanulói számára Polgármesteri díjat alapítot-
tam. A ciklus alatt régi-új intézményvezetõket

választottunk Mészáros Pálné, Köntös Ágnes,
Csikós Lászlóné és Béczi János személyében.
A Családsegítõ Szolgálatunknak is új vezetõje
van, Christoph Gáborné személyében. Kétszer
is együttmûködési szerzõdést kötöttünk a Pest
MegyeiRendõrkapitánysággal, és ebben az idõ-
szakban három ráckevei rendõrkapitányt is
megismerhettünk.
Tisztelt Képviselõ-testület!
Eddig tartott a beszámolóm az elmúlt négy

évrõl. Talán kimaradt egy-egy mozzanat a ben-
nünket érintõ események közül, de igyekeztem
a teljes palettát a képviselõk elé tárni. Úgy gon-
dolom, hogy a vállalt kötelezettségeinket mara-
déktalanul teljesítettük. Fennakadás nélkül mû-
ködtettük településünket, intézményeinket. To-
vábbra is az átgondolt, jelenünket és jövõnket
elõtérbe helyezõ döntések jellemeztékmunkán-
kat. Ezek a tulajdonságok pedig hozzásegítettek
bennünket ahhoz, hogy sikeres önkormányzati
ciklusról beszélhetünk. Továbbra is büszke va-
gyok arra, hogy a képviselõ-testület tagjai, a hi-
vatal munkatársai, az intézményeink dolgozói
segítségével, a dömsödi emberek támogatásá-
valmegvalósítottuk azokat a célokat, amelyeket
magunk elé tûztünk négy évvel ezelõtt. Köszö-
net érte mindenkinek, aki ehhez hozzásegített
bennünket!

Bencze István polgármester

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

Hûtõgépjavítás
garanciával
hétvégén is,

nyugdíjas kedvezmény!

Klímatelepítés,
karbantartás!

Telefon:
06-20-467-7693

Folytatás az elõzõ oldalról.
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2014. augusztus 12.
Dömsöd nagyközségÖnkormányzata

SAJTÓCIKK
FOLYTATÓDIKAZIVÓVÍZMINÕSÉG-

FEJLESZTÉSIBERUHÁZÁSDÖMSÖDÖN

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 479.678 ezer forint visz-
sza nem térítendõ támogatást nyert az Új Széchenyi Terv kere-
tében, amely során Dömsöd lakosságának régóta várt és ígért
közmûfejlesztése, az ivóvízhálózat rekonstrukciója és egy új
víztorony építése valósulmeg.

Jelenleg folynak a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosító szá-
mú és �Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egész-
séges ivóvízért Dömsödön� tárgyú pályázatunk megvalósításához
kapcsolódó építési munkák.

Aberuházás egyik legfontosabb eleme az 1500m3/d komplex ivó-
vízkezelõ és víztoronymegépítése, illetve ameglévõ víztorony felújí-
tása. A víztorony területén a régi vízkezelõ épület felújítása a végé-
hez közeledik. Tetõszerkezete, homlokzatburkolata megépült; hideg
burkolatai, festése elkészült, gépészete beszerelésre került. Az új
épület teljesen felépült, a vízkezelõ rendszer gépészetének szerelé-
se folyik. Az udvartéri rész a víztorony megépültéig várat magára
technológiai okokból.Az új víztorony építéséhez kapcsolódó jogerõs
vízjogi létesítési engedély kiadásra került.Ameglévõ víztorony felújí-
tásához kapcsolódó statikai szakvélemény elkészült. A munkálatok
még nem kezdõdtekmeg.

A kúttelep és nyersvíz vezeték fejlesztési elem megvalósítása
szintén folyamatban van. A III. számú meglévõ kút eltömedékelése
megtörtént az elsõ félévben, illetve az új víznyerõ kút lefúrásra ke-
rült, elsõ vizsgálatok alapján hozta az elvárt vízmennyiségeket. En-
nek víz-mintavételezése elkészült, amelynek kiértékelése jelenleg
folyik.Akút-fejakna építése még nem kezdõdött el. Anyersvíz veze-
ték építése a két telep között mintegy 800 m hosszon elkészült � a
hozzávetõleg 1401m-re tervezett szakaszból.

A Tölgyfa utca vízellátása keretében a vezeték elhelyezésre ke-
rült, mindössze a gerincre való rákötés hiányzik a mosatással bezá-
rólag, folyamatban van az üzemeltetõvel való egyeztetés. Mûszaki
átadása várhatóan õsszel megtörténik.

Az 51. számú fõút vízvezeték rekonstrukciójának építése kapcsán

a közútkezelõi hozzájárulásmegérkezett, jelenleg a régészeti tervek
elkészítése folyamatban van, a kivitelezési munkák várhatóan õsz-
szel valósulnakmeg.

Kérjük a kedves lakosság szíves türelmét a munkálatok idõtarta-
ma alatt, hiszen valamennyi résztvevõ odafigyelése mellett is a be-
ruházás a nagyközség megszokott életének megzavarásával való-
sulhatmeg. Bízunk abban, hogy az okozott kellemetlenségekért kár-
pótolja a lakosságot a szolgáltatások zavartalansága és az ivóvízmi-
nõség érezhetõ javulása.

Az önkormányzat a fejlesztés megvalósításáról folyamatosan tá-
jékoztatja a település lakosságát és valamennyi érdeklõdõt a
www.domsod.hu oldalon.

Ebben az esztendõben a
megszokott augusztusi nap-
sütés helyett borús és esõs
idõben emlékeztünk állam-
alapításunkra. Az ünnepi ige-
hirdetés, köszöntõ, mûsor és
beszéd méltó helyszíne volt a
polgármesteri hivatal elõtti
szépen felújított tér.
A hirtelen megeredõ esõ-

cseppek sem riasztották el az
ünneplõ közönséget.
Senki sem mozdult. Néhá-

nyan ernyõt nyitottak, s a sze-
replõk feje fölé tartották azt.
Ünnepi volt az érzés, hiszen
nemcsak elhangzott népünk, nemzetünk összetartozásának fontossága,
hanem a gesztusokból, a megnyilvánulásokból érezni is lehetett azt. A
felcsendülõ dallamok, versek és prózai szövegek hitelesnek hatottak,
az elõadó fiatalok erõt sugároztak kitartásukkal, fegyelmezettségükkel.
Ez amagasztos érzés hatotta át az ünneplést 2014. augusztus 20-án.
Dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke ünnepi beszé-

dét a következõ gondolattal indította: ��Alázatosan kell szeretni,
hittel. Az egész életnek csak akkor van értelme, ha szeretet van
benne. Isten szeretetet adott az embereknek, hogy hittel elbírják
egymást�� Folytatásként beszélt arról, hogy a világtörténelem ál-
landó mozgásában a magyar nép, az ország sorsa miként alakult.
Mennyire fontos volt az az egységes nemzeti közösség, melyet
Szent István király megálmodott. Ez az egység az, ami nemcsak az
anyagi világra ügyel, hanem együtt vallja a kereszténységet, és
ezért képes felépíteni a jövõ Magyarországát.
Zárógondolatként Szent István országát csodálatos kincsnek nevez-

te, amit nekünk utódoknakmeg kell õrizni.
A �SzépDömsödért� emlékplakettek átadását követõen koszorúzás-

sal zárult a megemlékezés.
-V.I.-

Leendõ víztorony látványterve

AAAAuuuugggguuuusssszzzzttttuuuussss   
22220000----áááánnnn����
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Dömsödön augusztus 20-án immár hagyomány, hogy a bírálóbizottság
által megítélt legtakarosabb portákat Szép Dömsödért emlékplakettel dí-
jazzák. Ezeket a plaketteket többségében fel is függesztik a házakra, mely-
lyel emelik az adott porta, az utca és ezzel együtt a település patináját. Az
évek óta átadásra kerülõ táblácskákról keveset tudunk, legfeljebb annyit,
hogy a szemnek igen tetszetõsek.Megjelenésük, ornamentikájuk némileg
hasonló,mégis különböznek egymástól. Voltmár köztük egyszínûmázas,
nyomott rozettásmintával, megjelent az életfa és a népmûvészetben is oly
sokszor alkalmazott madaras � virágos � indás motívum, de találkozhat-
tunk a különleges színvilágú habánmintával is.
Hogy hogyan készülnek a táblák, a díszes motívumok, annak eredtem

nyomába, és nem is kellett messziremenni.

Csikós Lászlóné Ócsai Jutkát leginkább a mûvelõdési ház igazgatója-
ként, illetve színpadi produkcióiból, a Banya Klub és a Ju és Zsu Társulat
vezetõjeként ismerhetjük. Azonban kreativitása, kézügyessége már ke-
vésbé ismert elõttünk, pedig az általa készített dísztárgyak sokasága, kézi-
munkái árulkodnakminderrõl. Az Õ keze nyomát dicsérik a �Szép Döm-
södért� emléktáblák szerte a faluban.
�Hogyan kezdõdött, mikor készítette az elsõmunkáját?
� Egyszer a Dömsödi Napokon az egyik kiállító megfertõzött. Nagyon

megtetszett, ahogyan az agyaggal bánt, ahogyan korongozott és lelkesen
beszélt arról, amit csinál. Ennek hatására, felnõtt fejjel jelentkeztem faze-
kas képzésre, és 2006-ban sikeres vizsgát tettem.
�Mikor került ki a kezébõl az elsõ SzépDömsödért tábla?
� Testületi ülésen képviselõtársaim vetették fel, hogy elvállalnám-e a

táblák készítését, hiszen tudták, hogy frissen végeztem el a fazekas tanfo-
lyamot. Ez azért is vált aktuálissá,mert addigKovácsLajos bácsi készítet-
te a táblákat, és a továbbiakban nemvállalta.Õpréselt technikával nagyon
szép rozetta mintákat alkalmazott. Ezeket hol kék, hol zöld színnel má-
zazta be, és ez váltakozott évenként. Így Tõle vettem át a stafétát. A pon-
tos dátumra nem emlékszem.
�Milyen alapanyagból dolgozik?
� Ebben az esztendõben vörös agyagot használtam, de az elõzõ évek-

ben fehér agyagot alkalmaztam.
�Mi amunkamenete?
Azagyagosmasszát jólmegkell dolgozni, hogyne legyen levegõs.Álta-

lábanvásárláskor teljesenkész, tehát formálható azanyag.A táblákat sodró-
fával szoktam nyújtani, a megfelelõ vastagságúra. Ezt követõen vágom ki
formára.Kétféle sablonomvan, tetszõlegesen alkalmazomegyik évben ezt,
másikban azt� A felfüggesztéshez is ekkor alakítom ki a lyukakat, hogy
majd fel lehessen rögzíteni a ház falára. Ezt követõen kerül sor az elsõ ége-
tésre, ami920 fokon történik.Ezt amûveletet aDezsõLajosAMIkemencé-
jében lehet elvégezni, ahol minden esetben Faragóné Pádár Tünde az, aki
felügyeli és segíti az égetést. Ha ez megvolt, akkor jöhet a mintázás. A ha-
bán mintát, melyben a sárga, zöld, kék és lila színek a dominánsak, fehér
agyagra ecsettel viszem föl. Ebben az esztendõben, mint azt már említet-
tem, vörös agyagot használtam. Erre az archaikusmadaras, virágos, indázó
mintákat helyeztem.Amikor aminta felkerült a táblára, színtelenmázzal is-
mét be kell mázazni. Határozott mozdulattal kell elvégezni, máskülönben a
folyás meglátszik, és az már nem lesz esztétikus. A második égetést ekkor
kell elvégezni, demagasabb hõfokon,mint elõzõleg, kb. 970-980 fokon.
�Mi alapján választmintát?
� Igazából Dömsöd környékén a kalocsai minta a domináns, de úgy

gondolom, hogy az csakis Kalocsához köthetõ. Így saját elgondolás sze-
rint választok. Nagyon szeretem a habánt, ami egyszerûen csak megtet-
szett. Szívesen alkalmazom a jellegzetes népi madaras mintát a körbefutó
magyaros motívumokkal. Általában ezt veszem alapul. Leginkább a népi
motívumok állnak hozzám közel.

�Miket szokott készíteni agyagból?
� Az agyagozás nekem elsõsorban hobby. Munkakörömbõl adódóan

kevés idõmmarad erre a tevékenységre, de nagyon szeretem.Készítettem
már kancsókat, vázákat, étkészleteket és tányérokat is.
�Milyen érzés, mikor valamely porta elõtt elhaladva megpillantja

azt a táblát, melyetÖn készített?
� Nagyon jó! Megállok és nézem� Emlékszem, az elsõ minta egy

életfa volt, majd ezt követte amadarasmeg a habán. Valóban szívet-lelket
melengetõ érzés, mikor elhaladok egy-egy ház elõtt és tudom, hogy ez
volt az elsõ, aztán a többi is. Jó érzéssel tölt el.
�Kedves Jutka, kívánom, hogy azÖn által készített plakettekmég

sokáig ékesítsék a dömsödi portákat!
-V.I.-

SSZZÉÉPP DDÖÖMMSSÖÖDDÉÉRRTT EEMMLLÉÉKKPPLLAAKKEETTTT
Egy kicsit másképp�
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PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor

állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépõjegyek:
felnõtt: 200 Ft;

nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Kedves Író
és Olvasó!

Szereted az irodalmat? Szeretsz verseket,
novellát, regényt, bármit olvasni?

Esetleg magad is írsz ilyesmit, csak eddig nem tudtad
hol és kinekmegmutatni, mert nem volt ilyen lehetõség?
Pedig lehet, hogymást is érdekelne, mirõl, hogyan írsz!
Felolvasóest, elsõsorban a saját mûveinkbõl és persze

kedvenceink alkotásaiból.
Vendég alkotó meghívása, megismerése, beszélge-

tések, egymás ösztönzése, biztatása.

Ha van egy jó ötleted és megosztanád velünk, akkor
gyere!

Gyere el péntekenként 18:00-kor
Petõfi Sándor szülei házába!

Találjuk ki együtt, milyen legyen
AMI IRODALMI KÖRÜNK!

Szeretettel várok minden kedves érdeklõdõt!

A szervezõ

Bazsonyi Arany-emléktábla
Pusztahencsén

Dömsöd díszpolgárai közt Kossuth Lajos, Bazsonyi Arany és Vecsési
Sándor, akiknek több település is adományozott megtisztelõ díszpolgári
címet. 2014. augusztus 22-én Pusztahencsén, az iskola falán emléktáblát
avattak, melyen a következõ szöveg áll:

�Szállok, mint kit csillag hív��
Ebben az iskolában tanított

Bazsonyi Arany
(1928�2011)
festõmûvész,

a település díszpolgára
2014

Bazsonyi Arany több szállal is kötõdik Pusztahencséhez. Pályakezdõ
tanítóként az 1950-es évek elején kezdett tanítani a településen. Szeretet-
tel fordult a gyermekek felé. Az egykori tanítványokma is nagy tisztelet-
tel emlékeznek vissza.
Az 1980-as évek végén felkérést kapott az új pusztahencsei római

katolikus templom belsõ falfestésére. 1990-ben elkészült a secco, mely
27 négyzetméteres, címe: Lélekvárás. A templomban látható 14 stáció
szintén amûvésznõmunkája.
2014-ben 100 esztendõs Pusztahencse. Ebbõl az alkalomból került sor

az iskola falánBazsonyi Arany-emléktábla avatásra, s rendeztek kiállítást
a mûvésznõ festményeibõl. A válogatás többnyire korai, a �60-as, �70-es
évekmunkáiból került ki. Amegnyitón részt vettek pályatársak, rokonok
és barátok, egykori tanítványok és akik szeretik és tisztelik a mûvészet
tiszta valóját.

-V.I.-

Nyergesi Attiláné; Mözsi Szabó István (Magyar Kultúra Lovag-
ja képzõmûvészeti életmûvéért díj), Maricsekné Vecsési Gizella,
Vecsési Sándor (Munkácsy-díjas festõmûvész), Szurcsik János

(Munkácsy-díjas festõmûvész), Fazekas János,
dr. Hubert Ildikó (irodalomtörténész), Lázár Irma

Az emléktáblát leleplezi: Lengyel Jánosné, Pusztahencse pol-
gármester asszonya és dr. Hubert Ildikó irodalomtörténész
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A lengyel�magyar barátság ezeréves történetében hosszasan lehet so-
rolni a dinasztikus érdekekkel összekötött közös királyaink, szentjeink,
történelmi sorsfordulóink, szabadságharcaink hõseit. Legfõképpen az
egymásnak nyújtott segítséget emelem ki most.
Községünkben két gazdag, tartalmas kiállítást rendeztek az I. világ-

háború kezdetének 100. évfordulója kapcsán, megemlékezve a dömsö-
di háborús hõseinkrõl. Gondolatébresztõ volt, s ez adott indíttatást e so-
raimnak. Az 1914-18, az 1920-38-as években még közös határunk volt
a lengyelekkel, de a politikai törtetés mindkét nép számára szomorú
változást hozott. Molotov és Ribbentrop 1939. 08. 23-án a Kremlben
Sztálin jelenlétében aláírta a paktumot, a 10 évre szóló szovjet�német
megnemtámadási szerzõdésüket. Ennek értelmében felosztották ma-
guk között Lengyelország területét is. Gdansk-Westerplatte a II. világ-
háború kezdetének adott színteret, a németek lerohanták 1939. szep-
tember 1-jén.
Most, 75 év távlatából e sorokkal tisztelgek az akkor itt élõ dömsödi

lakosok elõtt, akik befogadták �39. szeptember közepén a nagyrészt zsi-
dó származású lengyel menekülteket. A lengyel katonai fõparancsnok-
ság utasította a zárt és szétszórt egységeit, hogy lépjék át a ma-
gyar�lengyel határt (Uzsok,Volóc, Ökörmezõ,Körösmezõ, Tatár-hágó),
és az elõírásoknak megfelelõen adják át a fegyvereiket. Lengyelország
déli területén harcoló hadosztályok, dandár, határõr, rendõregységek és
polgári lakosok ezekkel a katonai alakulatokkal együtt igyekeztek biz-
tonsággal hazánkba jönni. Gróf Teleki Pál miniszterelnök hivatalból és
magánemberként is figyelemmel kísérte a menekültek sorsát. Ez már
nemcsak a rokonszenv, testi-lelki barátság jelképe volt népeik között, ha-
nem késõbb intézményes rendszereken ment keresztül. A civil lengyel
lakosok amagyar Belügyminisztériumhoz, a katonák aHadügyminiszté-
riumunkhoz tartoztak. A �Lengyel Szekciót� az akkori miniszteri titkár
(id. dr. Antall József) irányította. A Magyar Vöröskereszten kívül több
segélyszervezet, cserkészszövetség és magánember (H. Slawik, R. Wal-
lenberg), lelkész (Varga Béla) hozott áldozatot. Az akkori adatok szerint
az elsõ menekülthullámban a 150 ezerbõl kb. 15 ezer volt a civil, polgári
személy. Vármegyénk neve akkor Pest-Pilis-Solt-Kiskun volt, így a
mostani Pest megyei levéltári adatok szerint Budapest közelsége miatt
internáló tábort nyitottak Ráckevén, Kiskunlacházán, Dömsödön is. A
141 katonai és 114 civil tábor közül Dömsödön 1939-benmég csak a ka-
tonákat befogadó táborról találtam adatokat. Számsorrendben a 94.
Kiskunlacháza, 95. Dömsöd, 96. Ráckeve. A 114 polgári személyeket
befogadó internálótáborok 1939-es településjegyzékében nem írnak
Dömsödrõl. A katonákat, polgári személyeket, akik hazánkban marad-
tak, ellátták igazolványokkal, végleges táborokba kerültek, orvosi ellá-
tásban részesültek, sõt iskolába is jártak. Falun népszerûek voltak a me-
zõgazdasági képzések, kertész tanfolyamok, a méhészeti kurzusok, errõl
a lacházi lengyel iskolai emlékek, fotók is tanúskodnak. A katonaimene-
kültek jelentõs számban csatlakoztak a lengyel emigráns kormány nyu-
gaton szervezett hadseregéhez még 1939 késõ õszén. A Pest megyei le-
véltár (fõispáni bizalmas levelezéseiben) és a Váci Egyházmegye püspö-
ki levéltárának archív anyagaiban ráakadtam néhány hasznos adatra,
iratra. A polgári menekültek családokhoz, gazdaságokba, majorságokba,
tanyákra, a tiszti kar Dömsödön a �Cassino� Kaszinó, Gazdakör,
Iparoskör épületeibe voltak beszállásolva, legtöbbször fizikai munkát
végezve a helyi lakosokkal. Az idén derült fény az egykori dömsödi
fényképek tüzetes lengyelországi szakértõi megvizsgáltatása után, hogy
a falunkban állomásozó katonai alakulatok, tisztek a rend õrei voltak, a
rendõrséghez tartoztak. Az internáló táborban a tábori gyûlésmegválasz-
totta a tábori tanácsot, ennek a feje a tábor legidõsebb, legmagasabb ran-
gú tisztje volt. A felettes hatáskörébe tartozott minden, így a táboron kí-
vüli reprezentációs tevékenység is 1939-45 között. A fényképek maguk-
ról beszélnek, amikor a dömsödi március 15-i ünnepségünkön részt vet-
tek a lengyel tisztek is. A tábori tanácsnak a tisztekmellett lelkész tagja is

volt. A váci püspöki levéltárbanmeglelt iratok is visszaigazolták Hrenkó
Ferenc katolikus esperesünk levelezéseit ez idõbõl. Katolikus templo-
munk 1939-ben ajándékba kapta a pesterzsébeti templom régi fõoltárát,
melyet az itt tartózkodó lengyel táborlakók tettek rendbe. 1939 novem-
berében márMichal Zembrzuski pálos szerzetes atya neve mellett 1943-
tól Czerwinski Leo szalézi szerzetes lengyel tábori lelkész nevét is említi
az egykori plébániai levél. Akkor a dömsödi internáló tábor rangidõs len-
gyel alezredese, mgr. Tadeusz Moszczenski már magyarul írt levelet dr.
Pétery József megyéspüspöknek Vácra a �lengyel oltár� szentelésérõl.
Zygmunt Zaboklicki alezredes, Wladyslaw Dobrzynski, Karol Kolski
õrnagy, Józef Siwkowski,WlaclawSowinski százados, JulianRatajczak
fõhadnagy, Boleslaw Janicki, Józef Rajthar hadnagy neve 70 év távlatá-
ból is fényes visszaigazolása ezen lengyel emlékeknek Dömsödrõl.
Nagy segítséget, lendületet ad számomra Grzegorz Lubczyk (volt Mo-.i

Emlékezés a 75. évfordulóra
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lengyel konzul) személyes szakmai segítsége most, és Virág József, a
Mo.-i Lengyelségmúzeumának igazgatói útmutatása. Fél éve hírt adtunk
dr. Andrzej Kalinowski jelenlegi lengyel konzul dömsödi látogatásáról a
polgármesternél, a katolikus templomban és temetõben tett útjáról. Kali-
nowski konzul úrnak ezúton is köszönjük adományát, melyben nagyon
gazdag könyvgyûjteményt ajándékozott községünk könyvtárának a
lengyel�magyar közös történelem kutatóinak. Levéltári (BM, HM) fel-
fedezõ munkám közel sem ért véget, felkeresem még Bödõ Misi bácsit,
Ács Sándor bácsit, D. Nagy Juditot, õk is bizonyára besegítenek a helyi
emlékezéseikkel. Ezúton kérem a kedves dömsödi lakosokat, akiknek
szívügyük az 1939-45. év közötti lengyel menekültek dömsödi emlékei-
nek felkutatása, ennek összegyûjtése: segítsenek!Ráckevén nemmaradt
nagy hagyománya az akkori lengyel testvéri kapcsolatok késõbbi
ápolásának. Balogh László egykori dömsödi tanár a �60-as években
úttörõ-cserkész-harcer megszállottságának köszönhetõen még vízitúrát
is indított Dömsödrõl Gdanskba a Visztulán, errõl bizonyára több emlék,

fénykép maradt meg családjainkban. Köszönettel tartozom Bencze
István polgármesternek és Varsányi Antal alpolgármesternek, Kecskés
Lajos kõmûvesnek, Pálffy Magdi temetõgondnoknak, akik most
besegítenek, hogy novemberre községünk közös összefogással rendbe-
hozza azt a 3-4 sírt, mely� a katolikus temetõnkben õrzi a 70-75 évvel
ezelõtti lengyel menekülttábor halottait végsõ dömsödi nyughelyükön.
A dömsödi lengyel internáló táborról egykori emlékezéseiket,
fényképeiket örömmel várjuk a �DömsödiHírnök� szerkesztõségi címén
Vass Ilona szerkesztõnek eljuttatni, ezekrõl késõbb hírt adunk az újság-
ban.Mentsükmeg helyi értékeinket az utókornak, unokáinknak!
A lengyelekkel láthatatlan szálak kötnek össze ma is bennünket � a

politikai, gazdasági ok egyre kevesebb �, de elõtérbe kerülnek nap-
jainkban a civil szervezetek lelkes kapcsolatai, ez sokkal fontosabb érzel-
mi-lelki szál, mely� átmenti, átszövi a testvéri lengyel�magyar baráti
kapcsolatunkat a következõ dömsödi ezer évre.

(nemoda-stiasnymárti)

ADömsödi Általános Ipartestület bérbeadja

2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13. sz. alatt található
üzlethelyiségét és nagytermét.

A felújított nagyterem alkalmas rendezvények,
baráti, családi összejövetelekmegtartására

(max. 60 fõ)!

Érdeklõdni lehet:

2344Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13
06 24 435 416
06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu

A Dömsödi Általános
Ipartestület felhívása

Kössön kedvezõ díjazású

kötelezõ
gépjármû-
felelõsség és

lakásbiztosítást!!!!!!!!!

2344 Dömsöd,
Petõfi S. u. 11-13.
06 24 435 416
06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu

AAAA  DDDDöööömmmmssssööööddddiiii  ÁÁÁÁllllttttaaaalllláááánnnnoooossss  IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt  hhhhiiiirrrrddddeeeettttéééésssseeeeiiii

KÚT FÚRÁS
110-es átmérõjû csatornacsõvel. Tel.: 06-30-9-640-485
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Kedves Szülõk! Nagyszülõk! A �Kisherceg�Gyerekházunk augusz-
tusi programjából szeretnénk felhívni figyelmüket néhány eseményre és
az elõttünk álló szeptemberi programokra:
� Gyerekházas kertünkben a megérett paradicsomot, petrezselymet,

zellert dolgoztuk fel, (amit már nem tudunk elfogyasztani a mindennapi
tízórainknál, �spejzoltuk télire�), a kukorica, tök még érik, szeptemberre
is lesz �háztáji munkájuk� a kicsiknek.
� Gyûjtöttük a kerti, elszáradt virágszirmokat (rózsa, levendula, kö-

römvirág, mentalevél) minden, ami jól leszárítható és illatos, jó lesz a ka-
rácsonyi ajándékcsomagunkba.
� �Kincsesdobozt� készítettünk hulladék anyagból, amibe kagylót, ka-

vicsot gyûjtöttünk aDuna-parton, melyet minden gyerek hazavihetett a
közös nap emlékére.
�Nemzeti Ünnepünkre, augusztus 20-a elõtt egy �kismarék� lisztet ho-

zott minden gyerek, ebbõl sütöttük a gyerekházas közös kenyerünket.
Magát a kenyérsütést felvállalta egy gyakorlott gyerekházas anyuka, a
hagyományt továbbörökítettük a kicsiknek.
� Az augusztusi születésû gyerekeket az utolsó héten, 25-én ünnepeltük

gyümölcsös tortával, ezúttal is egy anyuka remekelt a finomsággal.
� Az már �csak hab volt a tortán�, hogy pontosan erre a napra esett a

mesefonal, könyvtárunk dolgozója mesélt nálunk a kicsiknek-nagyok-
nak, a kis malacról.
� Örömmel láttuk vendégül a védõnõket, kismamákat, akik a szoptatás

elõnyeit népszerûsítették.

� Szeptemberben folytatjuk a megkezdett �Petõfi-hagyományok� so-
rozatunkban a Petõfi-fa, PetõfiMúzeum látogatását, újra lesétálunk a Du-
nához, ezúttal a halakat is megfigyeljük!
Örömmel látunk minden kisgyerekes szülõt /nagyszülõt a nyárutó bol-

dog, felhõtlen napjaira! Készülünk az õszi rendezvényeinkre is, melyre
mármost együtt tervezhetünkÖnökkel, várjuk ötleteiket, javaslataikat.

a �Kisherceg�Gyerekház dolgozói
és a �Még 1000ÉvDömsödért� Egyesület Khsz.

Felhívás
2014. október 17-én a Kisherceg Gyerekház udvarában és ter-

meiben sok-sok érdekes programmal kívánunk szolgálni, melyhez bár-
ki csatlakozhat, aki ötletével, kézügyességével olyan dolgot tud bemu-
tatni, amimár lassan-lassan amúlt feledésébemerül.
Biztos programrész:
délelõtt: kukoricafosztás,

kukoricamorzsolás (kézi hajtásúmorzsolóval)
csutkababa- és virágkészítés (csuhéból)
fûzfakosárfonás bemutatása
fûzseprûkészítés
gyékénypapucs-készítés
teknõkészítés
csoportok részére soka fenti témáhozkapcsolódó játékos feladat

délután: bárki szabadon próbára teheti kézügyességét.
5-6 körül (a szürkület beálltával) kezdõdik az igaziMUNKA!
kukoricafosztás
kedvcsinálóként: daloskör, élõciteraszóvalkísérve, szalonnasütés

Aprogrammég csakTERV. Szabadon a jelzések alapján bõvül,
hamegvalósítható ötleteket kapunk.
Aki szeretne részt venni bemutatkozóként, jelezze:
Korona Sándor: 70 / 708 5553, Zsiba Sándorné: 30 / 684 3747

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület � Zsiba Sándorné

A múltunk része volt�
Régi korok rádió-

készülékeinek kiállítása
Gál József gyûjteményébõl.

2014. szeptember 13-tól
október 5-ig.

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ:
2014. SZEPTEMBER 13-ÁN 10.00 ÓRAKOR

Akiállítás helyszíne:Dömsöd, Petõfi tér 3-5.

Nyitva tartás: hétköznap reggel 8 tól 17 óráig,
szombaton és vasárnap 9 órától 13 óráig.

Sok szeretettel hív és várminden kedves érdeklõdõt a

�Még 1000 évDömsödért� Egyesület
és aKishercegGyerekház
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A Zenés Nyári Esték 2014. programsoroza-
tának záróestje 2014. augusztus 16. szombaton
19,00 órai kezdettel került megrendezésre. Idén

három alkalommal volt zenétõl, vidámságtól, tapstól hangos a PetõfiMú-
zeum hangulatos és ódon udvara.
Az idõjárás kegyes volt mind a rendezõkhöz, mind a nagyszámú ven-

dégsereghez. Az 1996 óta folyamatosan megrendezésre kerülõ nyári sza-
badtéri kulturális eseményen hagyománnyá vált, hogy egy szép verssel
indul minden est. Most egy kicsit eltérve a hagyományoktól, a színdarab
után, az énekes-zenés mûsorszám elõtt hallhattunk egy szép verset
ÁrkynéMarianna elõadásában.

Az esti mûsor Kéri Ferenc: Lopótök, avagy a Mari nem olyan címû
népi színjátékkal, az Iringó Színjátszókör elõadásával kezdõdött.
Hangulatos és fergeteges népi komédiát láthatott a közönség. A fo-
lyamatos nevetések, kacagások és tapsok jól jelezték, hogy nagyon is
élvezték ezt a produkciót.
Folytatásként Árky Lajosné és Koronáné Szabados Terézia szórakoz-

tatta a közönséget szép népdalokkal, nótákkal ésmelódiákkal.

Amûsor végén tombolahúzás volt a régi hagyományoknak megfelelõ-
en, és egy kis vendéglátással kedveskedtünk a vendégeinknek.

A program sikeres megvalósításában résztvevõknek ezúton is köszön-

jük a segítségét. Külön köszönet és hála Kiss Gá-
bornak, Majosháza polgármesterének, hogy az est
hangosítását biztosította, valamint a tombola-fel-
ajánlásért. Szintén köszönjük a Dovit Kft. tombola-felajánlását, mellyel
biztos halfogást garantáltak a nyerteseknek.

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért� Egyesület elnöke

Zenések voltak a nyári esték Dömsödön

ALMAVÁSÁR A
GYÜMÖLCSÖSBEN

Szigetbecse ésMakád közötti útmellett
szept. 13-tól okt. 5-igminden nap 9-16 óráig
széles fajtaválaszték õszi és téli almákból.

Tel.: 06-30-94-43-526

A Pest megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság augusztus 16-án
indult, Dömsöd a szomszéd városba, Ráckevére utazott. Csapatunkba
visszaigazolt Végh Gábor, Hegedûs Richárd és Kardos Ferenc. Úgy
érzem,mindannyian erõsítést jelentenek csapatunknak.
Ráckeve : Dömsöd 1:3 (0:3)
Adömsödi csapat mindhárom gólját Cziráky Tamás szerezte.
Egy félidõs jó játék elegendõ volt a gyõzelemmegszerzéséhez.
Dömsöd :Gyál 2:2 (0:1)
Dömsöd, 120 nézõ. Játékvezetõ: Tóth (Nánai, Sinkovicz)
Dömsöd: Balázs � Kardos, Bognár B., (Papp Z.) Faragó Kelemen

Cs. (Hegedûs) � Turcsán, Agócs, (Kelemen A.) , Bognár S., � Palotai
(Pallagi), Cziráky,Végh.Megbízott edzõ: KunGergely.
Gólszerzõk: Turcsán, Cziráky 11-esbõl.
A gyáli csapat kétszer is vezetést szerzett, hiába játszott némi

mezõnyfölénybe csapatunk. A csatársor egyéni megoldásokkal pró-
bálkozott, ami nem sok sikerrel járt. Kaptunk két elkerülhetõ gólt. Így
jó és igazságos eredménynek számít a döntetlen. Turcsán Tamást
góljáért, VéghGábort amásodik gól elõtti aktivitásáért illeti dicséret.
Délegyháza : Dömsöd 2:3 (1:0)
Faragó Gábor 90. percben szerzett góljával sikerült megnyerni a

mérkõzést a dömsödi csapatnak. A másik két gólt Pallagi és Czigler
szerezte.
A közeljövõmérkõzései:
Szeptember 7. 16:30 Dömsöd : Újhartyán
Szeptember 14. 16:00 Kakucs : Dömsöd
Szeptember 21. 16:00 Dömsöd : Alsónémedi
Szeptember 27. 16:00 Dunaharaszti II : Dömsöd
Október 5. 15:00 Dömsöd : Bugyi
Október 11. 15:00 Halásztelek : Dömsöd

Varsányi

MMéégg vveerreettlleenn aa DDöömmssöödd 
ffeellnnõõtttt llaabbddaarrúúggóó ccssaappaattaa



Akövetkezõ képeket két kedves olvasónk: Patkós ImrénéMagdolna és Bí-
róGábor emlékeibõl válogattuk össze. Olyan érdekes és figyelemreméltó ké-
peket kaptunk, hogy alig tudtuk eldönteni, milyen kategória alapján válasz-
szunk közülük. Végül is a hónaphoz illõkre esett a választás, vagyis szeptem-
ber, és ha szeptember, akkor szüret.

Ilyenkor régen a szõlõs gazdák összeharangozták barátaikat, rokonaikat se-
gítségképpen a szüretre, akik nagy szeretettelmentek, nem törõdve saját dolga-
ikkal. Akkoriban még nagy jelentõsége volt a jó baráti és jó szomszédi vi-
szonynak. Aznap mindenki megérkezett a helyszínre, megitták a szokásos
szívmelegítõt, ami sosemmaradt ki, majd kezdõdött amunka.

Balról: Szõgyényi Julianna, VassMária, Szõgyényi Erzsébet

Párbankapottmindenkiegy-egysort, és szedtékaszõlõt,mígavödörmegnem
telt. Akkor aztán jöttek a fiatalok, felkapták a vödröt és vitték a lovas kocsihoz ki-
önteni. Mikor végeztek a sorral a segítõk, a gazda még egyszer végigjárta, hogy
nem esett-e le egy-egy szem netán. Ám ez idõ alatt a gyerekeknek is volt dolguk,
ahol volt gyümölcsfa,mert azt is le kellett szedni.Majdmikormindenki végzett, a
lovas kocsival a teleszedett kádakat hazavitték és jöhetett a darálás, majd a prése-
lés.Általábanapréselést ráegynapracsinálták,hogyamustbepirosodjon. (Persze
aki fehérbort akart, az rögtön ki is préselte.)Késõbb pedig,mikor a frissmustmár
egykicsit erjedt,megfokolták, és a tõldöklõ segítségével beleöntötték ahordókba.

Balról: Id. Szõgyényi Ferenc, VassMária, Szõgyényi Erzsébet,
Peredi József, Szõgyényi József

Ezt követõen jött, szeptember végén a szüreti mulatság. Ilyenkor volt ám
nagy nyüzsgés a faluban! Elõtte már két nappal elkezdõdtek a díszítési mûve-
letek. A legények dolga volt a tölgyfaágak beszerzése, amibõl utána a leányok
koszorút kötöttek. Erre a koszorúra még került néhány szál virág és egy szem
gyümölcs, attól függõen, hogy mi volt. Az ágak beszerzése után a Gazdakör
nagytermében a legények erõs drótból hálót feszítettek ki, olyan magasság-
ban, hogy a gyümölcsök elérhetõek legyenek. A háló közepére mindig egy
nagy görögdinnye került. Amulatságonmindig külön asztala volt a bírónak és
a bírónénak.Meg persze egy falécekbõl tákolt kalitkájuk is, ahova a tánc köz-
ben a gyümölcsöket leszedõ embereket bezárhatták. A gyümölcslopásra
egyébként a csõszök vigyáztak, akik rögtön a bíró elé vitték az embereket.

VassMária és Szõgyényi József

Majd jött a felvonulás. A már feldíszített kocsik elindultak menetben, és
majdnem minden utca sarkán megálltak táncolni. Legelöl ment a kisbíró ko-
csija, aki dobolva hívta a nézõket. Utána a bíróé és a bírónéé, ezt követte az
ökrös szekér, amire egy nagy boroshordó volt kikötve, tetején egy cigányasz-
szonnyal, aki hívogatta a nézõket jóslásra és kártyavetésre. Végül a táncosok
szépen felöltözve magyar ruhában és a zenekar. De ne feledkezzünk meg a
sok bohócról sem, akik az embereket dobálták mindenféle porokkal. Mostan-
ramár egy kicsit elferdült a hagyomány, de nagyrészt még hasonlít.

BíróGábor és édesanyja: Szakos Julianna

SzabóAndrea�JancsóAttila
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Kiegészítés a �Találtam egy képet� augusztusi számához:
Halászné Eszter Néni felismerte az augusztusi számban megjelent

Ludas Matyi filmforgatáson résztvevõ három leányt, és elmondta pontos
nevüket: balról jobbra SzõnyiMária (Szõnyi kántor Úr leánya,Mária),Ma-
yerMária és Vida Irén. Eszter Néninek köszönjük a kiegészítést.
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2014. július 1-jétõl a döm-
södi Nagyközségi Könyv-
tár hivatalosan Kluch Ró-
zsa Nagyközségi Könyv-
tár lett. Néhány gondolat-
tal szeretném bemutatni
könyvtárunk névadóját. A
névválasztást segítette a

dömsödiek szeretetteljes elismerése, mert Õ
volt �mindenki Rózsika nénije�.
Elõször személyesen kisgyerekként találkoz-

tam vele, amikor az apai nagymamámmal a ka-
tolikus templomban voltam misén. Egy apró
termetû, kedves,mosolygós, jóságos tündér be-
nyomását keltette bennem. Felnõtt fejjel Wass
Albert írásából egy történet jut eszembe róla,
amely így hangzik:
�Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve,

céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az Angyalok
Tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az
angyalokat nem láthatja a szemed. Csak annyit
látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép.
És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik
a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd
lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják
kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket,
amiket ember számára megteremtett az Isten. A
jóságot, a szeretetet és a békességet.�
Rózsika néni ilyen ember volt, aki találkozott

az angyalokkal, és a �kicsi szívébe� a legna-
gyobb kincseket kapta: a jóságot, a szeretetet és
a békességet.
Kluch Rózsa 1921. szept. 28-án született

Szentesen. Az elemi iskola negyedik osztályát
Szombathelyen végezte a Szent Domonkos ren-
dû nõvérek iskolájában. Már ekkor elhatározta,
hogy tanítónõ lesz. Mivel Szombathelyen nem
volt tanítóképzõ és a két leánytestvér tanítónõ
szeretett volna lenni, az édesapjuk áthelyezését
kérte Budapestre, ahol a Honvédelmi Miniszté-
riumba került. Így lehetõvé vált, hogy mindket-
ten tanulhassanak. A VI. polgárit és a tanítókép-
zõt a Budapesti Angolkisasszonyok Budapesti
Királyi Katolikus Tanítóképzõjében végezte el.
1941. jún. 25-én kapta meg az oklevelet. Elsõ
munkahelyeSzenteshez kötõdik, ahol ideiglenes
katonahelyettes minõségben a Szentes-Fábián-
sebestyén iskolában tanított 81 fõ tanyasi diákot,
akik 4-8. osztályosok voltak. Hamar megszokta
a tanyasi életet, boldog volt, hogy taníthatott. A
következõ évben ugyancsak katonahelyettes-
ként alkalmazták a szentesi római katolikus is-
kolában. Itt két évet töltött, azonban a közeledõ
háborús viszonyok miatt a tanítás megszûnt, így
szüleihez költözött Budapestre.
1944-ben pályázat útján jelentkezett a döm-

södi katolikus iskolába ideiglenes kántortanítói
(helyettesnek) állásra. 1948-ban az államosítás
után õt is kinevezték. Két évig az alsó osztá-
lyokban dolgozott, majd mivel magyartanárra
volt szükség, a tanítás mellett elvégezte a ma-

gyar � történelem szakot.Azok a gyerekek, fel-
nõttek, akik nem végezték el az általános isko-
lát, vagy érettségizni is szerettek volna, azoknak
lehetõségük volt, hogy a váci Mezõgazdasági
Szakiskolában befejezhették tanulmányaikat.
Rózsika néni itt is tanított magyart és történel-
met, és az érettségire készítette fel a hallgatókat.
Segített az iskolai és a felnõtt színielõadások,

iskolai és községi rendezvények betanításában,
lebonyolításában. 1977-ben nyugdíjba ment. 51
évig tanított.
Ezt követõen sem szakadt el a gyermekektõl,

mert miután lehetõvé vált a hitoktatás, a dömsö-
di és a dabi óvodákban, valamint az iskolában
hittant tanított. A dömsödi katolikus egyház
szolgálatában kántorizált, és míg egészsége en-
gedte, sekrestyés teendõket látott el.
Kluch Rózsika néni tevékenyen is részt vett,

hogyDömsödközségbenmegalakuljonakönyv-
tár. Erre az eseményre így emlékezik vissza:
�A könyvtár pontos alapítási évére sem Bábi

József nyugalmazott tanár, sem én pontosan
nem emlékezem. 1950 vagy 1951 lehetett. Bábi
József visszaemlékezése szerint behívták a ta-
nácsházára és kérték, hogy a kultúrotthon egyik
kis szobájában összegyûjtött könyveket rendez-
ze és nyissa meg a könyvtárat.
Neve: Községi Népkönyvtár volt.
A könyvtár helyisége 12 m2 területû volt, kõ-

padozattal, egy rozoga asztallal, pár darab szék-
kel, egy barna iratszekrénnyel és egy nagyobb
konyhaszekrénnyel rendelkeztünk. Fûtési lehetõ-
ség télen nem volt. Az állomány 300 kötet körül
volt. Folyóiratként a �Könyvtáros� járt. Helyi-
ségeit a kultúrotthon takaríttatta és fûtötte. A
könyvtár rendezésében író-olvasó találkozót tar-
tottam a kultúrotthon termében. Az írók meghí-
vásáról a Járási Könyvtár gondoskodott kezdet-
ben, késõbba kultúrotthon vezetõje és a könyvtá-
ros. A gyerekek szívesen jöttek mesedélutánra
vagy diafilmvetítésre. A szépen gyarapodó köny-
vek száma növelte az olvasók számát is�
Ma, mikor a könyvtárban járok, mindig öröm

tölt el, hogy a kezdeti nehézségek nyomorúsága
nem volt hiábavaló, évek múltán meghozza az
eredményt.Remélem, a könyvtár továbbra is fejlõ-
dik, és segíti a kultúra terjesztését községünkben.�
Munkájának elismeréseként az alábbi ki-

tüntetéseket kapta:
� 1976. június 6-án Pedagógus Szolgálati Em-

lékérmet, 1991. szeptember 9-én Zsámbékon
AranydiplomásDíszoklevelet és érmet kapott.
� 2000-2001Dömsödért Kitüntetõ Emlékpla-

kettet,
� 2001-ben 60 éves pedagógiai munkájának

elismeréseként Gyémántdiplomát kapott.
� 2002. január 21-én Karácsony Sándor-díj.

(AMagyarKultúraNapján azok a pedagógusok
kapják, akik a gyermekek harmonikus szemé-
lyiségformálásában kiemelkedõ tevékenységet
végeztek.)

� 2002-ben, kiemelkedõ közmûvelõdési
munkájáért Pest megye a Nyári Pál-díjat ado-
mányozta neki.
2005-ben megromlott egészségi állapota arra

késztette, hogy szerzetes nõvérként a Budapesti
Angolkisasszonyok Szerzetesrend Idõs Nõvé-
rek Otthonába vonult. Itt tért örök nyugalomra
2013. december közepén, és a sírja ugyancsak
itt található!
Emléke átleng a múlt homályán. A nemzet

nagy kertjében napszámos volt Õ, Napszámos
anyagi értelmében és a szó nemes értelmében is.
A költõ szavai szerint: �vadrózsába rózsát ol-
tott, hogy szebb legyen a föld�. És valóban
szebb lett a föld a tudás és szeretet nyomán, mit
Õ plántált a gyereki lelkekbe.
Kedves, mosolygós arca, szimpatikus, udva-

rias modora jellemezte. Köztiszteletben és sze-
retetben álló, példamutató, lelkiismeretes neve-
lõ egyénisége tette mûködését emlékezetessé.
Úgy érzem,mindannyiunk számára akad bõven
tanulnivaló ettõl a pici, törékeny, de életerõs
asszonytól, aki volt, és remélem a Nagyközségi
Könyvtárunk és annak dolgozói méltóak le-
szünk arra, hogy azÕ szellemiségét tovább tud-
juk adni a következõ generációnak.
Írásomat Rózsika néni szavaival szeretném

befejezni, amely így szól:
�Életemben nem tettem nagy dolgokat. Amit

rám bíztak, igyekeztem legjobb tudásom szerint,
becsületesen elvégezni.�

Markóné ZöldágÁgnes
KluchRózsaNagyközségi Könyvtár

vezetõje

NEVET KAPOTT A KÖNYVTÁRUNK

A Nagyközségi
Könyvtár nyitvatartása

Hétfõ: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel várunk!

***
Dömsödmúltjából állandó
helytörténeti kiállítás a

könyvtárban
Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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Szeretettel köszöntök minden kedves olva-
sót! Ezúttal lássuk,

Mit árulnak el rólunk a színek?
Aválasztott vagy az aktuálisan kedvelt szín az ember személyiségét és

érzelmi világát is kifejezi, illetve azt az oldalukat mutatja meg, amelyik
sohasem fogmegváltozni. Mimotiválja az életben?Melyik a kedvelt szí-
ne? Hihetetlenül hangzik, de a kettõ szorosan összefügg! Ez a teszt meg-
mutatja továbbá azt is, hogy milyen a kapcsolatuk embertársaikkal, mi-
lyen a problémamegoldó képességük és nem utolsó sorban azt is, hogy
milyen a világnézetük. Ezen tulajdonságaikmegismeréséhez aDewey-fé-
le személyiségtesztet dolgoztam ki.
Amikor Ön a kedvelt színének jelentését olvassa, csatlakozzon vissza

gondolatban ahhoz a gyermekhez, aki Ön volt valamikor, életének színes
és felhõtlen szakaszában!
Mielõtt kedvelt színét kiválasztaná, a következõket próbálja betartani:
� Nincs jó vagy rossz választás, csak egyedi választás létezik!
�Ne azt a színt (színeket) válassza, ami jól áll, vagy esetleg a lakását de-

korálta velük, hanem amelyik vonzzaÖnt!
� Ne siessen. Próbálja érezni a színeket!

A három alapszín : SÁRGA, PIROS és KÉK. Ezek közül válasszanak!

A SÁRGA szín kedvelõihez illõ idézet:
�A tudás hatalom� � Francis Bacon
Kulcsszavuk: tárgyilagos, diplomatikus, adakozó
Erõsségük: bölcsesség
Motivációjuk: saját személyiségének fejlesztése

A SÁRGA szín kedvelõje nagy csapatjátékos, és örömét leli amikor
hátvédként van jelen � pl. boldoggá tenné, ha az államelnököt védhetné.
Rugalmas ember. A jelenben él, ritkán emlegeti fel a múltat és nem is
gyötrõdik a jövõmiatt. Tud örülni az élet apró örömeinek, és ezt kapcsola-
taiban is alkalmazza. Akkor érzi magát a legjobban, amikor környezete
nem túl szigorú, kritikus. A szigorúság, merevség elcsüggeszti. Nemes
lelkû, adakozó, sose vár cserébe semmit, viszont nehezére esik kapni.
Úgy érzi, hogymindent saját magának kell megszerezni.
Képesmindig elsimítani a kellemetlen helyzeteket. Elfogadja az embe-

reket olyannak, amilyenek. Sohasem erõlteti a saját akaratát, nézõpontját.
Társaságban visszahúzódó. Hatalmas meggyõzõ tehetséggel bír. Köny-
nyen barátkozik, és tör fel a társadalmi ranglétrán. Számára a siker önma-
ga fejlesztésében rejlik. A pénz nem túlságosan érdekli, inkább szakmai-
lag sikeres állást választ, mintsem jobban fizetõ unalmas munkát. Akkor
érzi magát a legjobban, amikor vásárolgat, pihenhet és amikor mások fi-
gyelemmel hallgatják.

A PIROS szín kedvelõihez illõ idézet:
�Tedd, amit tudsz, azzal amid van, ott ahol vagy� � Theodore Roosevelt
Kulcsszavuk: gyakorlatias, szellemes, közvetlen
Erõsségük: saját tapasztalatból való tanulás
Motivációjuk: kontroll a saját életük fölött

A PIROS szín kedvelõje olyan ember, akik tudja, mit akar és bátran ki
ismondja!Viszont elemzi gondolataitmielõtt kimondaná.Akkor érzi iga-
zán jól magát, amikor ura a helyzetnek.
A pénz, a hatalom, a társadalmi státusz jelentik számára a biztonságot,

de mindenekfelett ezzel fejezi ki önmagát. Nem tartozik azok közé, akik
vagyont halmoznak, ellenkezõleg, mindenét odaadná azokért, akiket sze-
ret. Extrovertált típus, ambiciózus, magasak az elvárásai. Szüksége van
társadalmi kapcsolatokra. Képes úgy szórakozni, mint egy tinédzser: za-

josan, mások dolgait kibeszélve, de csak a barátaival.
Szereti az élményeit, tapasztalatait elmesélni. Amikor
jól érzi magát egy helyen, annyira közvetlen, hogy
mindenki felfigyel rá.
A hölgyek esetében ezt kifejezetten heves magatartásnak is nevezhet-

nénk, ebbõl kifolyólag sokszor elõítéletek áldozatai lesznek.De gyakorla-
tiasságának köszönhetõen nagyon jól képes felmérni a körülményeket és
az embereket. Stílusának köszönhetõen extrovertáltnak tûnik, de alapjá-
ban véve konzervatív. Szerencsés helyzete, hogy mindig ösztönszerûen
cselekszik és saját tapasztalataiból tanul.
A piros szín a változásokat jelenti. Aki ezt a színt kedveli, mindig tud

változtatni az életén!

AKÉK szín kedvelõinek egy idézet:
�Megálmodok egy képet, majdmegfestem az álmomat� �Vincent Van
Gogh
Kulcsszavuk: kezdeményezõ, álmodozó, tervezõ
Erõsségük: jövõbe látás
Motivációjuk: létjogosultság

A KÉK szín kedvelõje álmodozó, különc, jövõbe látó. Álmodozásai-
nak köszönhetõen nem téríthetõ le a kitûzött útról. Igyekszik pozitív ha-
tással lenni az emberekre, mert csak így igazolhatja jelenlétét. Viszont ha
túl sok pozitív visszajelzést kap, beképzeltté válhat. Állandó kedélyválto-
zásai vannak: egyszer vidám,majd hirtelen lehangolt lesz. Az emberekrõl
általában a jót feltételezi. Sokszor hisz a látszatban, de vigyázzon, mert ez
néha csal, és könnyen sebezhetõvé válhat. Inkább a tettekre, mintsem a
látszatra hagyatkozzon.
Csak a jövõkép adhat energiát neki: mivel elõrelátó képességgel is ren-

delkezik, így megelõzheti a jövõbeli problémákat. Mindenkor szüksége
van az elismerésekre, mert ettõl lesz önbizalma. Mivel álmodozó, a saját
kitûzött céljait képes beteljesültnek látni. Éppen ez az, amimiatt sikerül is
neki! Viszont mivel mindig álmodozik, mereng, túlságosan zárkózottnak
tûnhet. Próbáljon lazább lenni.

A következõ számban a fekete, barna és fehér szín kedvelõi ismerked-
hetnekÖnmagukkal.

BiriczMárta

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL

Mesi, Csabi, Marci, Márkó
Tomi, Margó, Dorka, Eve, Toti

Szeretettel köszöntjük

Klszák Tamás Jánost
és feleségét, Badó Évát

40.40.
házassági évfordulójuk alkalmából!



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

Pincészet
A rovatban eddig megemlített épületek a XIX. század második felétõl

napjainkig létesültek Dömsödön. Az augusztusi számban a �70-es években
megjelenõ lakó- és oktatási célokat ellátó építményekkerültek középpontba.
Most egy pillanatra szeretnék ebben az idõszakban megállni. Dömsöd

lakóinak megélhetését, mint azt már korábban is említettem, a mezõgaz-
daság és az állattenyésztés biztosítja. A kollektivizálással megszûntek a
paraszti gazdaságok, a tsz-ek más struktúrába szervezték át mind az állat-
tartást, mind a növénytermesztést. Ez a jelenségmaga után vonta az új el-
várásokat kiszolgáló épületek megjelenését. A növénytermesztés szõlé-
szeti ágazatában is jól megfigyelhetõ ez az átalakulás. A nagyüzemi szõ-
lõtelepítés 1963-ban indult el, s az ültetvény 1967-re termõre fordult. Az
addigi igényeket még a Vasút utcai Sáfrán-ház pincéje el tudta látni, de a
már megnövekedett szõlõmennyiség megkívánta egy nagyüzemi pincé-
szet, borfeldolgozó és tároló létesítését.

Dömsödtõl délre, a Tassi úton, a szõlõültetvény közepén emelkedik a
Dömsödi Borászati Kft. központi épülete: a �PINCE�.
1973-ban az Aranykalász termelõszövetkezet létesítette. A kiviteli ter-

veket Kovács József építészmérnök és Varga Sándor építõmérnök készí-
tette el, dr. Kádár Gyula tanulmányterve alapján. Õk a kiviteli munkála-
tokba is belefolytak. Az építõipari kivitelezést Gábor Antal brigádvezetõ
irányította. Az épület pincéjében hagyományos fahordók, valamint a kö-
zépsõ részen üvegbéléses betontartályok szolgáltak a bor tárolására. Ké-
sõbb külszíni kóracél tartályok építésével bõvült a tárolókapacitás.
Az épület elõtt az 51-es út irányában igényesenmegtervezett parkot lé-

tesített az akkori építtetõ. (Forrás: Negyvenéves a Dömsödi Dózsa 1949-
1989-ig)
Ha szeptember, akkor megkezdõdik a szõlõ betakarítása, a szüret,

melynek lezárása a szüretimulatság.Örök körforgás ez, s épp ennek apro-
póján látogattam el aDömsödi Borászati Kft. telephelyére. A kft. aKassai
és a Kudar család tulajdonában van. Szakértelmük, az üzemhez és az ül-
tetvényhez való személyes kötõdésük, összehangolt, fegyelmezett együtt-
mûködésük eredménye a pincészet mûködtetése, fejlesztése.
Ottlétemkor Kassai István borász volt beszélgetõtársam, aki elmondta,

hogymindig ugyanott dolgozott, ugyanazt a munkakört látta el. A hosszú
évek alattmunkaadói a következõk voltak:Aranykalász Tsz;Dunatáj Tsz;
Dózsa Tsz; Dunatáj Tsz; manapság pedig a Borászati Kft.

Beszélgetésünk kapcsán Kassai István elmondta, hogy a rendszervál-
tást követõen a szõlészeti és borászati ágazat léte igen bizonytalanná vált.
ADunatáj Tsz nem kívánt vele foglalkozni. Az egyedüli megoldásnak az
kínálkozott, hogy kft. vagy bt. formában üzemeltetik tovább, egyéb alter-
natíva pedig a felszámolás. Az akkori dolgozók kft.-be tömörültek. Elõ-
ször az ültetvényt is és a pincét is a tsz-tõl bérelték. Az ültetvényt 1996-
ban sikerült megvásárolni, a területet pedig a földtulajdonosoktól bérel-
ték. Ebben az esztendõben a meggyest is megvették a tsz-tõl, és Meteor
96 Bt. névenmûködtették tovább. A borászati üzemet a kft. 1999-ben vá-
sárolta meg. Mivel a két cég érdekeltsége megegyezett, ezért 2001-ben a
bt.-t megszüntették, a két cég egyesült, mely által a mûködtetésük köny-
nyebbé vált.
A továbbiakban megindult a kft. fejlesztése. 1999-ben gyümölcsöst,

2002-ben szõlõt telepítettek. Napjainkban is és a jövõben is a szõlõültet-
vényen és a meggyesben folyamatosnak mondható a telepítés. Jellemzõ
szõlõfajták a Viktória, Bianka, Cserszegi fûszeres és a Dunagyöngye, be-
lõlük asztali borokat állítanak elõ. Az Olaszrizling, Rajnai rizling és a
Sauvignon blanc szõlõfajtákból pedigminõségi borok készülnek.

Lényegesmérföldkõnek bizonyult 2005-ben a szüretelõkombájnmun-
kába állítása is, hiszen a betakarítást megnehezítette a szezonálismunkára
alkalmazott 100-120 fõ leszervezése.
A borász szakember részletes képet adott arról is, hogy a borfajták te-

kintetében két irányban indult meg a termelés. Az egyik amennyiségi ter-
melés, mely biztosítja a megélhetést. Ezt az igényt az asztali borok szõlõ-
fajtáival tudják kielégíteni, mert olcsóbbak, és nagyobb mennyiséget is
megvásárolnak belõlük a forgalmazók. A másik irány a minõségi borok
elõállítása. Aminõségi kategóriákba való bekerülés követelménye a gyü-
mölcsös íz-illatok megtartása. Ezeket irányított erjesztéssel, hûtve (16-17
fokon) saválló tartályokban, 8-10 nap alatt lehet elérni. Ezzel az eljárással
üde gyümölcsös bort lehet kapni. Megindult a palackozás, üvegekben,
címkézve.A dömsödi borokmár néhány vendéglátóhelyen ismegtalálha-
tóak, és helyben is árusításra kerülnek. Hétfõ, szerda és pénteki napokon
8-15 óra között a termékek megvásárolhatóak, egyéb információ a
06-30-311-2480 és a 06-20-981-8887-es telefonszámon kérhetõ.
A Dömsödi Borászati Kft. a Syngenta Országos Borversenyen és a

Kunsági Borversenyen Olaszrizling borával aranyérmet kapott. Az igen
kedvelt rosé borok kategóriájában aMiklós-napi rosé borversenyen ezüst
és bronz medált hozhatott el a kft. rosé és Cserszegi fûszeres borfajtája. A
kft. számára külön elismerést jelent, hogy az Egerszóláti Olaszrizling Bor-
versenyen a 77minta közül aDömsödiOlaszrizling a 17. helyezést érte el.

ADömsödi Borászati Kft. célja a továbbiakban is a fogyasztói igények
kiszolgálása és a minõségi borok elõállítása. A fejlesztések folyamatosak
mind a fajtakategóriák bõvítésében, mind pedig a technikai eszközök és a
feldolgozóüzem tekintetében.

-V.I.-
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ADunatáj Mgtsz borászati üzeme (1976)
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MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2014. év szeptember hó

Szeptemberben, az õsz elsõ hónapjábanmár a gazdálkodó, fõként a nö-
vénytermesztéssel foglalkozó már nagyjából látja, hogy milyen évet fog
zárni, illetve milyen eredménnyel számolhat. Mint tudjuk a mezõgazda-
ság eredményességét mégmost is döntõen az idõjárás határozza meg. Az
idei esztendõre elmondhatjuk, hogy idõjárási szélsõségek jellemezték.
Nem volt tél és nem volt téli csapadék és a tavasz is szárazsággal indult.
Május közepén községünket és a külterület jelentõs részét komoly jégve-
rés érte, ami a szántóföldi növényekben is, fõként a szõlõben és a gyü-
mölcsfákban károkat okozott. Gabonaaratás közben, illetve annak végén
aztánmegjött az esõ, ami jól jött a kapásnövényeknek, napraforgónak, ku-
koricának, de a gyomok is rohamosan fejlõdtek és ahol nem jól sikerült a
vegyszeres gyomirtás, ott bizony begazosodtak a táblák.
A szeptember, október az õszi betakarítások és az õszi vetések ideje.Ha

a csapadékos idõjárás folytatódik, akkor bizony szárítani kell a naprafor-
gót, de fõként a kukoricát, és ez a szárítás komoly költséget jelent a terme-
lõknek. Ha a termények felvásárlási árait nézzük, sajnos egy közepes ter-
mésnél nem térülnek meg a ráfordított költségek, a tavalyi árhoz viszo-
nyítva csökkentek a felvásárlási árak és ha nem volna területalapú támo-
gatás, szinte minden termény termesztése veszteséges lenne. Nagy vesz-
teséget okoz amezõgazdaságnak a kialakult ukrán-orosz viszony, mert az
oroszok nem veszik meg a magyar termények jelentõs részét, ezzel sok
milliós veszteséget amezõgazdasági termelõknek kell elszenvedni.
Mint már az elõzõekben írtam, a legfontosabb feladat most szeptem-

berben úgy a szántóföldi növénytermesztésben, mint kiskertekben, szõlõ-
ben, gyümölcsösben a betakarítás. A megtermett terményeket minél ki-
sebb veszteséggel takarítsuk be, és ha tudjuk tároljuk és reméljük, hogy
késõbb jobb áron tudjuk értékesíteni. Az õszi vetéselõkészítõ talajmun-
kákhozmost kedvezõ az idõ, a föld ekejárásig beázott, így jó vetõágyat tu-
dunk készíteni a repcének, õszi kalászos gabonáknak.
Ha a határt járjuk, megállapíthatjuk, hogy a gyomok, fõként a parlagfû

nagy területeket borít, ami a sok esõ és kedvezõ idõjárás következménye
is. A kiskertekben is elszaporodtak a gyomok, és sajnos a gombabetegsé-
gek is nagy károkat okoztak, fõként a szõlõkben a lisztharmat károsított.
A burgonya felszedésének itt az ideje, hamég eddig nem szedtük fel,mie-
lõbb szedjük fel és válogatás után naptól védett, szellõs helyen tároljuk. A
téli alma és körte szedésének is itt az ideje. A szamóca, földieper telepíté-

sének, ültetésének ismost szeptemberben van az ideje, hogymég a téli idõ
beállta elõtt megerõsödjenek a palánták. A letermett területeket tartsuk
gyommentesen, a szármaradványokat és egyéb zöldhulladékot komposz-
táljuk, mert így szerves anyagokat juttathatunk vissza a talajba. Az õszi
hónapok az istállótrágyázás, a szervestrágyázás idõszaka úgy a szántóföl-
deken,mint a kiskertekben.Az elterített trágyátmielõbb szántsuk le, hogy
ne száradjon ki. A lecsökkent állatállomány egyik negatív hatása, hogy
egyre kevesebb istállótrágya keletkezik, pedig a mûtrágyák mellett na-
gyon fontos lenne, hogy egyre nagyobb területekre juttathassunk ki szer-
vestrágyát.
Az írásom elejénmár szóltam az esõs idõjárásról, annak jótékony hatá-

sáról, de most meg kell állapítani, hogy a �jóból is megárt a sok�, mert
most is (szeptember 1-jén) egész nap esik az esõ, ami már bizony további
károkat okoz és hátráltatja az õszi munkákat. A szõlõ- és gyümölcstermés
mennyisége és minõsége is elmarad a többéves átlagtól, de reményked-
jünk, hogy szeptemberben még lesznek szép idõjárású napok, megjön az
idõs hölgyek, öregasszonyok nyara és javítani fogja legalább aminõséget.
Minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedõnek szép me-

leg idõt, a diákoknak jó tanulást, bort, búzát és legfõképp jó egészséget,
békességet kívánok.
Összeállította:

Tóth István
nyugdíjasmezõgazdász

Lépfenében pusztult el tavasszal a debreceni állatkert egyik hím orosz-
lánja. A hatóságmegelõzõ antibiotikumos kezeléseket és preventív vakci-
názást végzett. Júniusban újabb két eset került megállapításra, az egyik
Jász-Nagykun-Szolnok, amásikHevesmegyében.Mindkét esetben szar-
vasmarhából került kimutatásra a kórokozó.
De mit is kell tudnunk errõl a súlyos betegségrõl, hogyan ismerhetjük

fel, s mit tegyünk, ha észleljük tüneteit?
A lépfene baktérium (Bacillus anthracis) okozta állatbetegség, amely

egyben fontos zoonosis, azaz állatról emberre terjedõ betegség is.

Fogékony fajok
A lépfene betegségre alapvetõen fogékonyminden emlõs (az embert is

beleértve), de leginkább a kérõdzõk, így a juh, a kecske és a szarvasmar-
ha. A ló, a kutya és amacskafélék, valamint az embermár kevésbé veszé-
lyeztetett, az emlõsök közül pedig a sertés a legkevésbé fogékony. Ritkán
ugyan, de amadarak is megbetegedhetnek.

Terjedése
A betegség állatról állatra közvetlenül általában nem terjed, hanem le-

gelés közben, a takarmánnyal, vagy a rosszminõségû (pl. talajvizet is tar-
talmazó) vízzel vehetik fel a baktérium rendkívül ellenálló, spórás for-
máját. Megbetegedés elsõsorban ott jelentkezhet, ahol az elmúlt évtize-
dekben elõfordult betegség és az elhullott állatok el lettek temetve. Fon-
tos, hogy a spórásodáshoz levegõ szükséges, így az elhullott állatok tete-
mében nem képzõdik addig spórás baktérium, amíg a testet fel nem bon-
colják, vagy ragadozók szét nem szedik. A húsevõk a lépfenében elhullott
állatok testének, testrészeinek elfogyasztása során fertõzõdnek. Emberrõl
emberre a betegség nem terjed!
Tünetek
A betegség a legtöbb állatfajnál heveny, juhok és kecskék esetében né-

ha rendkívül heveny lefolyású. Utóbbi esetben a kiskérõdzõk igen gyor-
san, szinte elõzetes tünetek nélkül is elhullhatnak. A tünetek állatfajon-
ként különbözõek, de a magas láz, elesettség, szapora és nehezített légzés
szintemindig elõfordulnak.
Szarvasmarhák: a végbélnyílásból � néha az orrból és a hüvelybõl is �

vér szivároghat, kevésbé heveny esetekben véres hasmenés tapasztalható.
Elõfordulhat, hogy tüneteket nem is látunk az elhullás elõtt.
Lovak: gyakran tapasztalható véres hasmenés.

Vásárnaptár
Szeptember 14. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár;
Szeptember 14. Dunaújváros, országos kirakodóvásár;
Szeptember 19. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár;
Szeptember 28. Dunaújváros, országos kirakodóvásár;
Szeptember 28. Nagykõrös, SzentMihály-napi vásár;
Október 05. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár;
Október 12. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár.

Állatorvosi tanácsok
Amit a lépfenérõl tudni kell
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Diószegi Erzsébet többmint egy évtizede te-
lepülésünk lakója, ma már teljes mértékben
dömsödi. A természet szeretete, a mások iránt
való õszinte érdeklõdése kapcsán sokan tudják
róla, hogy szenvedélyes kaktuszrajongó. Külö-
nös figyelmet szentel a növények színes világá-
nak, könyvespolcán számtalan határozó és
szakkönyv sorakozik. Udvarán kisebb-nagyobb
cserepekben sokféle kaktusz pompázik.
Ez indított arra, hogy kérdezgessem Õt errõl

a különös hobbiról.
� Hogyan lett szenvedélye a kaktuszok

gyûjtése?
�Azt hiszem, így visszagondolva a gyermek-

kori élmények nagyonmeghatározóak.Mimin-
dig kertes házban éltünk és édesapám kertje tele
volt virágokkal, kerti növényekkel. Belenõttem
a növények szeretetébe. Iskolásként a Fiatalok
Természeti Klubjába (FTK) jártam. Az FTK-
sok Budapesten a Természettudományi Múze-
umban tartottak elõadásokat. Késõbb az 1980-
as években beléptem aMagyar Kaktuszgyûjtõk
Egyesületébe és rendszeresen látogattam a kiál-
lításokat. Egyre inkább rabul ejtettek ezek a nö-
vények, különleges formáikkal, valamint tör-
zsükhöz képest óriási virágaikkal.
�Milyen kaktuszai vannak?
�Mammilláriák, euphorbiák � ezek kutyatej-

félék, dögkaktuszok, medvetalpkaktuszok, kö-
virózsafélék, kavicskaktusz és még sorolhat-
nám�
�Ezt a sok fajtát honnan szerzi be?
� A kiállításokon olcsón lehet pici kaktuszo-

kat vásárolni és ilyen helyen egyedi példányok-
hoz is hozzá lehet jutni. Némely fajt sarjakról,
levélkékrõl is lehet szaporítani, ezt magam is
szívesen elvégzem. Külön örömet jelent szá-
momra, amikor a saját szaporítású példányokat
más típusúra cserélhetem.
�Mennyire igényes növény?
� Általánosságban véve könnyû õket tartani

és szaporítani. Legfontosabb, hogy vigyázni
kell, hogy ne locsoljuk túl õket és az alattuk lévõ
tálkákban ne álljon a vízmert ekkor kirohadhat-
nak a növények. Télen 5-10 fok közt kell õket
tartani. Akinek nincs világos, hûvös helye a te-

leltetésre, az újságpapírba csomagolva a spájz-
ban is teleltetheti a növényt.
A pozsgás növényeknek legértékesebb cso-

portja a kaktuszok. Tulajdonságaik hasonlóak,
mégismás-más gondozást kívánnak.
A fajtáktól függõen vannak télálló és egészen

kényes kaktuszok, melyek igazán különleges
bánásmódot, nagy odafigyelést igényelnek. A
legtöbb fajtát azonban legjobb egész nyáron a
tûzõ napon nyaraltatni és kinthagyni az elsõ fa-
gyokig.
�Önnekmelyik a kedvence?
� A kavicskaktusz, mert nagyon izgalmas és

különleges formájú növény, hasonlít a kavicsra.
Amikor nyílik, virágja teljesen beborítja az
egész növényt. A két levélkében raktározza a
vizet hónapokig. Eredeti élõhelye a sivatag. Be-
húzódik a homokba, kavicsnak álcázva magát,
így védekezve a kiszáradás és az állatok ellen.
Kedvenceim még az euphorbiák, amit már

említettem talán, hogy kutyatejfélék. Van köz-
tükmezei növény is, de ide sorolható a sokak ál-
tal igen kedveltmikulásvirág is.Különleges for-
májuk van, leveleikkel díszelegnek, valójában a
virágaik jelentéktelenek.

�Kiknek ajánlja a kaktuszokat?
� Mindenképp azoknak az embereknek, akik

türelmesek, mert a kaktuszok hosszú idõ alatt nõ-
nek meg szép nagyra, emellett arra is várni kell,
mire virágbaborulnak.Ajánlomazoknak is, akik-
neknincs ideje sokat bíbelõdni a növényekkel.
�Mennyire hálás növények?
� A gondozást meghálálják. Ha rendesen

ápoljuk õket és odafigyelünk az öntözésükre,
akkorminden szezonban gyönyörködtetnek.
� Tudna-e néhány jó tippet adni, hogy ho-

gyan lehet szépen elrendezni ezeket a növé-
nyeket?
� Jólmutatnak szabadban kövek közt, de kor-

hadt fatörzsben jól összehangolva is igen muta-
tósak lehetnek. Régi kosárban vagy pléhkanná-
ban, bödönben is igen tetszetõsek. A csüngõ és
rövid formák kombinálásával kertünk szép
színfoltja lehet egy kaktuszos sziget.
�Csak a kaktuszokat kedveli?
� Nem! Mindenféle növényt kedvelek. Ha

ki kellene emelnem, akkor a gyógy- és fû-
szernövényeket említeném, bár most igazán
a fák viszik a pálmát. Különösen kedvelem
az öreg fákat, mert formájuk, méretük teljes
mértékben lenyûgöz.

Bízom abban, hogy Erzsi válaszai alapján so-
kak számára sikerült érdekes információkat
megosztani a kaktuszvilágról!

-V.I.-

Sertések: általában a toroktájékra, esetleg a bélre korlátozódik a
betegség, így nyelési és légzési nehézségek, torok ödéma, illetve �
bél érintettsége esetén � hányás és véres hasmenés figyelhetõ meg.
Húsevõk (például az állatkerti nagymacskák): általában heveny vérfer-

tõzés alakul ki, magas lázzal, elesettséggel, véres hasmenéssel, nehezített
légzéssel, torok- és fejtájéki ödémával.
Emberre gyakorolt hatása
A lépfene az embert is megbetegíti, elsõsorban �foglalkozási ár-

talomból�. Fõleg a hentesek, vágóhídi dolgozók, bõr-, gyapjú- és
szõrmefeldolgozó üzemek munkatársai fertõzõdhetnek meg, de
kérõdzõk házi vágását követõen elõfordulhat hús közvetítette lép-
fene is.

Abetegség típusai
Bõrlépfene: a leggyakoribb eset, mely a bõr megsebzésével alakul ki.

Elõször egy piros göb (papula) keletkezik, amelybõl késõbb hólyag jön
létre. A hólyag felfakad és sötétbarna vagy fekete pörk képzõdik (�pokol-
var�). A pörk környéke vizenyõsen-véresen beszûrõdik.
Bélanthrax: a fertõzött állatok húsának fogyasztásával alakulhat ki.
Tüdõlépfene: a fertõzött állatok bõrének, szõrének, illetve gyapjújának

feldolgozása során � a spórák belégzésemiatt � alakulhat ki.
Az idõben felfedezett lépfene antibiotikum (elsõsorban penicillin) keze-

léssel jól gyógyítható, ezért nagyon fontos, hogy, aki a betegség tüneteit ész-
leli akármagán, akár állatán,mielõbborvoshoz vagy állatorvos forduljon!

dr. Siket Péter állatorvos

Villámkérdések
Szenvedélyes kaktuszrajongó�
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A 70 éve konfirmáltak 1944-es tablójához
szeretnémhozzátenni amai képet is. A 70 év el-
múlása az élet számára csak emlék. Így hát em-
lékezzünkmeg róla: 1944-ben 39 emberke ígér-
te és fogadta, hogy egyházának hû és odaadó
tagja lesz. Az évek múlása után ez a szám 5-re
csökkent. Hosszú keresések után elhatároztuk,
hogy csatlakozunk a konfirmandusok kezdemé-
nyezéséhez és táborához: így a 70 évesek is
csatlakoztak hozzájuk.

A tablópótló képen: Szabó Péter nagytiszte-
letû úr és Kónya Miklós 70 éve konfirmált.
Konfirmált még: Cser Emília; Dobos Emília;
Ujházy Ibolya; Mészáros Gábor. Mi 5-en vet-
tünk volna részt, de a kép tanulsága szerint
egyedül vagyok, a többiekmegromlott egészsé-
gi állapotamiatt képviselve õket is, felemelõ ér-
zés volt a gyülekezet elõtt, a hálaadás szavaival
nevünket hallani és tenni azt, amit akkor ígér-
tünk és fogadtunk, megtartottuk.

Az ünnepi Istentisztelet után a gyülekezet
házában az 50-60-70 éves csoport tagjai család-
tagjaik, barátaik társaságában a házigazda sze-
retetével, igazán bensõséges örömmel eltöltött
pár órás egymásnak örvendõ együttlét után tá-
vozott az ember azzal az érzéssel, hogy jövõre is
találkozunk ugyanitt. Remélem, hogy a fiata-
labb, 10-20-30 éve konfirmált tagjaink is felfe-
dezik az együvé tartozás örömét, csatlakoznak a
mozgalmunkhoz, nyitott a kapu, bárki beléphet
rajta! Isten hozott, lesz a válasz!

Hibát az követ el, aki csinál valamit. A hiba
kijavítható, én is ezt teszem: A 70 éve konfir-
máltak fényképén a nevek felsorolása a sorrend-
nek megfelelõ, de nem emeltem ki a felnõtt ok-
tatóinkat és nevelõinket.
Pedig70év távlatábólmársokannememlékez-

nek rájuk, s így kiemelvenemkerülnek feledésbe:

BanaMária: tanítónõ, segítõje az egyháznak
is, bennünket is tanítva vezette a vasárnapi isko-
lánkat. Segített bennünket a konfirmációs elõ-
készületeinkben. Sokat követelõ, egyenes és
igazságos, kemény ember. Köszönet érte.
Sebestyén Pál: lelkipásztor, 1944 év novem-

beréig községünk papja, édesapja után a falunk
lelkésze, széles látókörû nagy tudású ember.
Mindenki ismerte és õ ismindenkit ismert. 1944
év végén el kellett hagyni községünket és hazá-
ját, nyugatra távozott. Amerikában is papja volt
amagyar közösségnek, közben tanult és a �hittu-
dományok doktori címét megszerezve� tanított
egyetemi tanárként a hitet és a szeretetet, bár
nyugaton élt, de a szívemindvégigmagyar volt.
Mikó Magdolna: diakonissza, a református

egyház szeretetszolgálatának tagja, segített a rá-
szoruló embereknek. Testi és lelki gondozójuk
volt. Sok teendõje volt, mindenütt ott volt, ahol
szükség volt reá.
Dezsõ Sándor: néptanító. Tanítónk volt, tele

lelkesedéssel és tudással, igyekezett ezeket be-
lénk sulykolni, hogymajd biztosan tudjukmeg-
állni helyünket azon az úton, amely maga az
élet. Õ volt az iskolaszék elnöke, legfelsõbb õre
annak az iskolai intézménynek, amely biztosí-
totta a tanítás zavartalan folyását, az egyházi és
világi rendeletek betartását.
Marjai Sándor: gondnok, az õ feladata az

egyház mûködésének gondja. Nem kis feladat,
szépen és jól elvégezve.
Dezsõ Lajos: rektor úr. Az iskolák rektora,

néptanító, kemény ember volt. Sokat adott, de
sokat is követelt. A kezébõl kikerült emberek
mind megállták az életben a helyüket. A �hét-
köznapi Lajos bácsi� az már egy másik ember
volt. A nevetõ, jókedvû ember, aki mindenkié:
sokoldalú, ismeretek tudora, meghallgatott, ta-
nácsokat adott és segített mindenkinek. Szelle-

Gondolatok a 2014-es konfirmandus találkozó kapcsán

Elsõ sor: Szabó Péter lelkipásztor, Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor, Kovács Julianna
(Horogh Lajosné), RatkaiMária (Marjai Gyuláné), KoronánéDecsovMária, Szabó Ilona,

Orosz Károly, KónyaMiklós (70 éve konfirmált).Második sor: Péter Lajos, TóthGyörgy, Kudar
Zsigmond, Nagy Ágnes (a kislány, aki a régi képen a táblát tartotta),Mikó Lajos, Orosz Sándor

Elsõ sor: Szabó Péter lelkipásztor, Bánháziné Gacs Emília, Rabné Baranya Etelka, Béczi-
né Kiss Margit, Kissné Cser Teréz, Tóth Mária, Bõdiné Lacza Eszter, Szabóné Lévai Csilla
beosztott lelkipásztor. Második sor: Pál Imre, Fodor Zsigmond, Gulyás Sándor, Bárányné
Duzmath Julianna, Faragó Zsigmond, Gáborné Csonka Ilona, Balogh László, Hegyiné

Bihal Erzsébet, Bõdi Endre.

50 éve konfirmáltak

60 éve konfirmáltak
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mi vezetõ volt. Mint kántortanító kísérte az or-
gona hangjaival az istentiszteleteket, szerette a
zenét, maga is foglalkozott komponálással, sok
szépmagyar költemény az õ zenéjével vált köz-
kinccsé, gazdagítva zenei életünket. A legszebb
talán belõlük a piroslik már a fákon a levél. Pe-
tõfi Sándor verse, melyet itt tartózkodása idején
(1845. szept.) azon a helyen írt, ahol 1936-ban
megépített emlékmû áll. Dezsõ Lajos bátyánk
gyönyörû zenéjével csendült fel az égnek
Szõnyi Károly rektortanító úr vezette dalárda
hangjaiból. Igaz e zenei teljesítmény eszünkbe
juttatja Lajos bátyánkat, de az emlékmû csak
Petõfi nevét tartalmazza. A gondolat szabad!
Az emlék és a dal megmarad.
A megjelent névsorban elírás szerepel:

(Kinoczki Lídia), helyesen:KlenoczkyLídia.A
nyomda ördöge elrontotta, most helyrehozzuk.
Az50és60évekonfirmáltak soraiban is akadt

hiba, a résztvevõnevekközül hiányzikNagyGá-
bor ésKovácsLászló nagytiszteletû papjaink ne-
ve, akik tanítottak és neveltek bennünket, már az
égbõl tekintve ránk, most örülnek, hogy a neve-
lésük nem volt hiábavaló, mert a hibát kijavítva,
bocsánatukat kérve, tudjuk, hogy emlékük örök-
kémegmarad. KónyaMiklós

MEGH ÍVÓ
ASZÕNYI LAKÓOTTHON
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA

�Mert minden háznak van építõje, aki pedig
mindent felépített, az Isten az.� (Zsid 3,4)

ADömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
Presbitériuma szeretettel és tisztelettel meghívja

aa Szõnyi LakóotthonSzõnyi Lakóotthon
felszentelõ ünnepi istentiszteletérefelszentelõ ünnepi istentiszteletére.

Ünnepi istentiszteletünk 2014. szeptember 21-én2014. szeptember 21-én,
vasárnap 15 órakor kezdõdik

a dömsödi református templomban.

Igét hirdet drdr. Szabó István. Szabó István püspök úrpüspök úr.

Ünnepségünk a Lakóotthonnál folytatódik
TTakaró Andrásakaró András esperes úr szolgálatával.

Az ünnepség keretében nyitjuk meg gyülekezettörténeti
kiállításunkat, melyen láthatóak lesznek gyülekezetünk

múltjának tárgyi és írásos emlékei.

Együttlétünk szeretetvendégséggel zárul,
melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Dömsöd-NagytemplomiReformátus
Egyházközség
2344Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

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

RómaiKatolikus Plébánia
2344Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

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

5 óra
Ügyintézõ lelkész: Dr. AlmásiMihály

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
KÁTAITIBOR

halálának harmadik évfordulójára.

Családja, barátai és szerettei az alábbi verssel
emlékeznek rá:

�A szívem, lelkem, életem odaadtam érted
A csillagokig mentem, míg az eget nézted
Mindig jót akartam, hogy te is éld meg
Míg szépet álmodtál, vigyáztam fel ne ébredj
Elmondtammár százszor és temégsem érted�

ehhez elõbb fel kell hogy ébredj .�

Szeretõ családja

Emlékezés
�Megállok némán a sírod felett,
Zokogva áldom emlékedet.
Hirtelen rabolt el tõlünk a halál,
Távozásodmíg élek, örökké fáj.
Nélküled szomorú, üres a ház,
Mégmost sem hiszem el,
Hogy hiába várunk rád.�

KIRÁLYSÁNDOR
halálának 20. évfordulója alkalmából:

Édesanyád és húgaid



Ez a hónap az elõzõekhez képest nyugodt
volt, kettõ káresethez kellett vonulni egyesüle-
tünk tagjainak.

2014-08-21-én 05 óra 53 perckorApaj Platán
sorra kaptunk a Megyei Mûvelet Irányítástól
tûzesethez riasztást a kunszentmiklósi tûzoltók-
kal egyetemben. A helyszínen a reggeli vihar-
ban egy családi ház tetõszerkezetébe villám csa-
pott. A villámkb. 2 négyzetméterenmegrongál-
ta a tetõszerkezetet, valamint az épület villa-
moshálózatát. Tûz nem keletkezett, de a kiégett
villamoshálózatnak erõs füstszaga volt. Szemé-
lyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelen-
tõs.
2014-08-24-én 02 óra 34 perckor jött jelzés a

Dömsöd Szabadság utcai szelektív hulladék-
gyûjtõkhöz, mert eddig ismeretlen okok miatt
kigyulladtak. A tüzet 1 H sugárral eloltottuk.
Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár
jelentõs.

DÖMSÖDNAGYKÖZSÉGIÖNKOR-
MÁNYZATKÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
13/2011. (VI. 20.), 19/2011. (XII. 1.), 22/2011.
(XII. 19.), 1/2012. (I. 23.) és 10/2012. (V. 17.)

önkormányzati rendeleteivel módosított

5/2011. (II. 17.)
R ENDELETE

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás

kötelezõ igénybevételérõl

Amódosításokkal egységes szerkezetben.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban, 24. § (1)
bekezdésében, a környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. LIII. tv. 46. § (1)
bekezdésének c) pontjában és a helyi önkor-
mányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdésében szereplõ felhatalma-
zás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

VI. fejezet
A levegõ védelmére vonatkozó szabályok

30. § (1) A lakóházakban a megfelelõen kar-
bantartott tüzelõberendezésekben csak arra a
berendezésre engedélyezett tüzelõanyagot lehet
égetni.

(2) A fûtõberendezésben egészségre káros
égésterméket kibocsátó anyagot égetni tilos.
(3)Aszabadbanháztartási szemétégetése tilos.
(4) A tûz õrzésérõl és veszély esetén annak

eloltásáról a tûz gyújtója köteles gondoskodni, a
tûz helyszínén olyan eszközöket, illetõleg fel-
szereléseket kell készenlétben tartani, amelyek-
kel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg
a tûz eloltható.
Az égetést végzõnek ügyelnie kell arra, hogy

az égetésbõl visszamaradó parázs õrizetlenül ne
maradjon, az égetést követõen errõl meg kell
gyõzõdni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.
31. § (1)Avar és kerti hulladékmegsemmisíté-

se elsõsorban komposztálással történhet. Az ösz-
szegyûjtött, de nem komposztált falevelet, gazt,
gallyakat az önkormányzat évente egyszer (õsz-
szel) térítésmentesen elszállítja (ún. zöldjárat).
(2)Amennyiben anemkomposztálható, il-

letve nem komposztálandó kerti hulladék,
avar elégetésére kerül sor, akkor az égetést
szeptembertõl november 15-ig terjedõ idõ-
szakban, valamint februártól április 15-ig terje-
dõ idõszakban minden szerdai és pénteki na-
pon, déltõl kell végrehajtani. Napnyugta után
történõ avar és kerti hulladék égetése céljából
tûz nem gyújtható.
(3) A tûzgyújtás folyamán a tûzgyújtásra

vonatkozó szabályokat be kell tartani!

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-
lentést tesz, azt minden esetben a 105-ös szá-

mon tegye meg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefon-
számon. 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 Taka-
réknál vezetett számlánkra tudják befizetni
(Dömsödi Tûzoltó Egyesület, számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk veze-
tõségét megkeresve (Ispán Ignác elnök, id.
Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György
gazdasági felelõs, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!

Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is
köszönjük!

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

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

PestMegyei Tûzoltói Ügyelet: 105
Tárkányi Béla, DömsödÖTEparancsnoka:

06-20-383-5407
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
2344 Dömsöd, Petõfi tér 6. � Telefon: 06-20-383-5407; Fax: 06-24-435-363 � E-mail: domsodote@gmail.com

Web: www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Számlaszám: 51700272-10903818 � Adószám: 18688320-1-13

Dömsöd ÖTE eseményei � augusztus hónap
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Születtek:
Bús János� Füki Alexandra

NOEL
Petyovszki Attila � Nagy Judit

DORINA
Kovács Tamás � Sterbinszky Andrea

KRISTÓF
Kiss István � Csehi Lídia

ZALÁN ISTVÁN
Pálfi Krisztián � Ispán Hajnalka

LÉNA
Mendi Attila � Tárkányi Andrea

GERGÕ
Bajnóczi Tamás Zoltán � Lacza Szilvia

SÁNDORGERGÕ

Házasságot kötöttek:
Bús Tivadar� Füki Henrietta
Orosz Károly� Nagy Katalin

Elhunytak:
Aradi István 94 éves
Varga Lászlóné Nagy Erzsébet 50 éves
Pék Jánosné Kiss Zsuzsanna 89 éves
Palkó László 104 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

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: szeptember 20.

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

Várhatómegjelenés: október eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:Bencze István,BiriczMárta,

BucsiMária,Budai Szilvia,Habaczellerné Juhász
Judit, JancsóAttila,KónyaMiklós,Korona

Sándor,MarkónéZöldágÁgnes,NemodaMárta,
OrbánnéKiss Judit, Pongrácz József,

RichterGyuláné, Siket Péter, SzabóAndrea,
SzabónéLévaiCsilla, SzücsnéÁghAnikó,
Tóth István,VargaLászló,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 Rendõrkapitányság
KiskunlacháziRendõrõrs

DömsödiKörzetiMegbízotti 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
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Augusztus 20. képekben

2014.
�Szép Dömsödért�

ASzép Dömsödért Emlékplaketthez
gratulál dr. Szûcs Lajos
országgyûlési képviselõ,

a Pest Megyei Közgyûlés elnöke

Domotors Kft.Domotors Kft.
Szabadság u. 9.Szabadság u. 9.

Szûcs SándorSzûcs Sándor
Öv u. 18.Öv u. 18.

Lázár FerencnéLázár Ferencné
Öv u. 14.Öv u. 14.

Slezák ZoltánSlezák Zoltán
Váci u. 5.Váci u. 5.

Csehi GyörgyCsehi György
Kisfaludy u. 6.Kisfaludy u. 6.

Katona KrisztiánKatona Krisztián
TTavasz u. 12.avasz u. 12.

Dani JánosDani János
Thököly út 1.Thököly út 1.

Sinka LászlónéSinka Lászlóné
Dabi szigeti u. 21.Dabi szigeti u. 21.

Fotó: Varga László fõtanácsos

Boros GézaBoros Géza
Balassi B. u. 6.Balassi B. u. 6.

Orosz LászlóOrosz László
Baross u. 2/bBaross u. 2/b

Gyökeres MihályGyökeres Mihály
Thököly út 23/aThököly út 23/a


