
Már csak néhány nap, és egy éve lesz annak, hogy régi-új képviselõket
választottunk a nagyközségünket irányító testületbe. Ilyenkor szokás,
hogymérleget készítsünk, és értékeljük a mögöttünk hagyott tizenkét hó-
nap történéseit. Nos! Bennem kettõs érzés bujkál! Nagyon pozitívan íté-
lemmeg azokat a dolgokat, amelyek egyértelmûen elõremutatóak voltak,
amelyek javították életminõségünket, és be kell vallanom, van némi hi-
ányérzetem is, mert nem igazán tudtuk korlátainkat áttörni most sem.
A választástól eltelt idõszakot szinte teljes egészében kitöltötte a vízmi-

nõség-javító beruházásunk, és ami ezzel szoros összefüggésben volt, a vi-
zünk szennyezettségének kezelése. Embert-próbáló idõszak volt minden-
ki számára, fogyasztóknak, képviselõknek és polgármesternek egyaránt.
Két nappal a választások elõtt derült ki, hogy kólibacilussal fertõzött a vi-
zünk. A fertõzés kezelése csaknem karácsonyig húzódott el, de az inten-
zív klórozás egészen nyár elejéig tartott. Túl vagyunk rajta, de azért most
is sajnálom, hogy a fertõzés eredetét nem sikerült megtalálni annak elle-
nére sem, hogy büntetõ feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen! A rend-
õrség lezárta az ügyet, mivel nem találtak nyomot a szennyezés eredetére.
Tudom, hogy ezt az idõszakot nagyon nehéz volt a családoknak feldol-
gozni, de a túlnyomó többség � ha nem is örömmel � tudomásul vette az
átmeneti problémákat. Nehezen kezelhetõ volt, hogy néhány lakótársunk
a jogos felháborodáson túl ismegpróbálta szítani a feszültséget a fogyasz-
tók és az önkormányzat, a polgármester között! Mára helyére került min-
den! A folyamatosminõség-ellenõrzés bizonyítja, hogy a rendszermûkö-
dik, hogy a vizünk továbbra is jó minõségû, egészséges ivóvíz!Most már
tényleg csak minimális munkálatok vannak hátra a beruházásból. Remé-

lem, a következõ ötven-száz évben csak a rendszer elõnyeit fogják élvez-
ni a Dömsödön élõ emberek!
A pozitív dolgok közé sorolom, hogy Képviselõ-testületi döntés után

újabb három utcánkat aszfaltoztuk. Szorosan idetartozik, hogy az RSD
projekt keretében történõ csatornázás után csaknem harminc üdülõterüle-
ti utcánk kapott az eredetinél jobb burkolatot! Ez komoly elõrelépés, fõleg
annak tudatában, hogy saját forrásból erre nem lettünk volna képesek. Ha
már itt tartunk, akkor elmondom, hogy továbbra is erõfeszítéseket teszünk
a sáros útjaink kezelésére, elsõként a belterületen. Jelzem, hogy egyszerre
valamennyi rosszminõségû utunkat nem tudjuk feljavítani, de a ciklus vé-
gére � reményeim szerint � ez megvalósulhat! Azt már nem is mondom,
hogy türelmet kérek, mert akit érint ez a dolog, annak nem lesz türelme,
annak ellenére sem, hogy ezek az utcák az utóbbi évtizedben váltak az
ideköltözõk életterévé. Ha belegondolok, talán én sem lennék nagyon tü-
relmes hasonló esetben.
Itt értem el az írásom elején említett hiányérzetemhez. Többek között

erre is gondoltam, amikor azt írtam, hogy nem tudtuk a korlátainkat áttör-
ni. Nagyon sok képviselõi ötletet nem tudtunk anyagiak hiányában meg-
valósítani! Csak egy példa az elõbbiekre:már harmadszor van az illetékes
bizottság elõtt a kenyérbolt elõtti tér rendezésének tervezése. Azért van
harmadszor elõttünk, mert megpróbálunk a tervekhez minél kevesebb
pénzért hozzájutni! Az eddig kapott legalacsonyabb ajánlat is meghaladja
erõnket. Nagyon bízom abban, hogy a jövõ évi költségvetésmegalkotása-
kor el tudunk különíteni egy olyan összeget, amelybõl a következõ évek-
ben megvalósítandó, településünk arculatát alakító beruházások terveit
meg tudjuk rendelni! Ez azért is szükséges, mert pályázni jó eséllyel iga-
zán csak a tervek birtokában lehet, még akkor is, ha egy ideig azok a fiók-
ban nyugszanak!

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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2015. október Ára: 250.- Ft
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Folytatás a következõ oldalon.

Szüret a Kisherceg Gyerekházban. Összeállítás a 6-7. oldalon

Fotó:
Korona
Sándor

Tisztelettel hívjukÖnt ésKedves Családját

22001155..  ookkttóóbbeerr  2233--áánn  1100  óórráárraa
a Petõfi SándorOktatási ésMûvelõdési Központ

nagytermébe

az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc
tiszteletéremegrendezésre kerülõ

kköö zz ss éégg ii   üünnnneepp ss ééggüünnkk rr ee ..
Ünnepi beszédetmond: Szûcs Julianna képviselõ asszony

Ünnepimûsort ad a Ju és ZsuTársulat.
Felkészítõ: Nagy Sebastian

Az emlékezés koszorúinak elhelyezése a kopjafánál.

DömsödNagyközségÖnkormányzatKépviselõ-testülete



Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete idén is döntött arról, hogy csat-
lakozik aBursaHungaricaFelsõoktatásiÖnkormányzatiÖsztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
A pályázati kiírás teljes szövege a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica6/

oldalról letölthetõ.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektro-

nikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (Eper-Bursa) pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányza-

tok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot � az
önkormányzat által meghatározott szükséges mellékletekkel együtt � kinyomtatva és aláírva a
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatnál kell benyújtani: 2015. november 9-ig.
Amennyiben segítségre van szükségük, vagy kérdésük van a pályázattal kapcsolatban, ke-

ressenek fel személyesen aGyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat épületében (Petõfi tér 5.).
SzabóOrsolya szociális asszisztens
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási 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

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

ACigányNemzetiségi Önkor-
mányzat elnökeminden héten
kedden és csütörtökön délután

14 órától 16,30-ig tart fogadóórát.

Helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2015. október28. szerdán15-16óráig

ISPÁN IGNÁCISPÁN IGNÁC

képviselõ úr, a Településfej-
lesztési, Környezetvédelmi és

Idegenforgalmi Bizottság elnöke
tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási
ésMûvelõdési Központ

A jó dolgok közé tartozik még a képviselõi
kezdeményezésre � aktív részvétellel � megva-
lósult közterület-szépítés! Számomra nagyon
fontos volt konstatálnom azt a tényt is, hogy a
kezdeti bizalmatlanság, bizonytalanság a Kép-
viselõ-testületen belül normalizálódott! Most is
vannak viták, nem is kicsik, de ezek a vitákmár
nem személyeskedésben csúcsosodnak ki, ha-
nem a vitát egyértelmûen a különbözõ nézetek
ütköztetése generálja! Szomorúságomra, to-
vábbra sem kerültünk közelebb ahhoz a vá-
gyunkhoz, hogy ismét Dömsödi helyszínen
mûködtessük az orvosi ügyeletet.
Az �új� óvodánk negyven éves! A születés-

napi ünnepségen rövid köszöntõmben utaltam
arra, hogy a kilenc évvel ezelõtti felújításban
polgármesterként csak annyi részem volt, hogy
Kudarné Marikával együtt átvághattam az át-
adást jelképezõ nemzetiszínû szalagot! Boldog
születésnapot, és Isten éltesse az óvónõket, a da-
dákat és mindazokat, akik valami módon segí-
tették az apróságok nevelését!

Szeptember harmadik szombatján rangos ese-
ménynek adhattunk otthont. Az Ipartestület jó-
voltából a székházukban rendezhettükmeg a Pe-
tõfi Emlékhelyek Baráti Találkozóját, Vass Ilona
magas színvonalú szervezésében! A visszajelzé-
sek szerint nagyon jól érezte magát Dömsödön a
Petõfi emlékét ápoló szépszámú érdeklõdõ!
AMûvészeti Iskola az IdõsekVilágnapja és a

ZeneVilágnapja címmel koncertet szervezett az
érdeklõdõknek. Köszöntõmben azt mondtam,
hogy az idõsek tapasztalatára, tanácsaira hatvá-
nyozottan szükségük van a fiataloknak akkor,
amikor olyan idõszakban élünk, amikor a roha-
nó világban nincs idejük a fiataloknak ismerõ-
seikre, barátaikra, sokszor még a rokonokra
sem! Szelíd, empatikus tanácsaikkal � tudom,
az idõsek képesek erre � ki lehet zökkenteni
Õket a kicsit beszûkült világukból!
Október 23-án hívom Önöket, hogy a forra-

dalom évfordulóján ünnepeljünk együtt! Hall-
gassuk meg közösen Szûcs Julianna képviselõ-
asszony ünnepi beszédét!

Bencze István

BURSA HUNGARICA 2016

Folytatás az elõzõ oldalról.
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Szeptember 1-jén ismét gyara-
podott a Pest megyei kormányab-
lakok száma, mostantól Ráckevén
is lehetõség nyílik az egyablakos
rendszerû ügyintézésre. A Rácke-
vei Kormányablak ünnepélyes át-
adóján beszédet mondott TARNAI RI-
CHÁRD Pest megyei kormánymegbízott,
valamint Ignácz István, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának elnöke.
Tarnai Richárd kormánymegbízott ünnepi

beszédében felidézte a kormányablakok létre-
jöttének történetét, és emlékeztetett, a kor-
mányzat legfontosabb célja végig az volt, hogy
az állampolgárok minél gyorsabban, minél
magasabb színvonalon, lehetõleg egy helyen
jussanak hozzá az állam által nyújtott szolgál-
tatásokhoz. Ezen elképzelések mentén szüle-
tett meg a kormányablakok intézménye, me-
lyek száma a Ráckevei Kormányablak meg-
nyitásával ismét növekedett Pest megyében.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszol-

gáltatások Központi Hivatalának elnöke,
IGNÁCZ ISTVÁN örömmel üdvözölte az
újabb kormányablak átadását. Ignácz István a
digitális világ térnyerésérõl beszélt köszöntõ-
jében, és hangsúlyozta, ebben a világban sem
lehet figyelmen kívül hagyni a személyes ügy-
intézés fontosságát és szükségességét. A kor-
mányablakok képzett ügyintézõi elõrelátható-
an 2016-tól második generációs, biometrikus
adatokat tartalmazó okmányokat fognak kibo-
csátani. A kormányablakok erõssége a gyorsa-
ság, hatékonyság és gazdaságosság, valamint
a jól képzett munkaerõ.
Az ünnepség befejezéseként az átadást jel-

képezõ nemzeti színû szalagot Tarnai Richárd
kormánymegbízott és Ignácz István elnök kö-
zösen vágták át.
A kormány országosan mintegy 280-ra bõví-

ti a kormányablakok számát. Minden megyei
jogú városban, járásszékhelyen, kerületben, to-
vábbá jó néhány településen, vasútállomáson
és munkaügyi központban lehet majd kor-
mányablakban intézni az ügyeket. Pest megyé-
ben jelenleg tizenegy kormányablak mûködik,
a tervek szerint 23-ra bõvítik a megyei integrált
ügyfélszolgálatok számát a jövõben.

Pest Megyei Kormányhivatal

Kormányablak nyílt
Ráckevén

PestMegyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal
HIVATALI TELEFONJEGYZÉK

Ajtó
II.em.
207. Huszár Péter Bence hivatalvezetõ

II.em.
204. dr. Tenke Edit hivatalvezetõ-helyettes

II.em. Koller Ágnes
206. titkárság 24/889-800 torzshivatal@rackeve.pmkh.gov.hu

Fszt. Gyámhivatal Fax: 24/889-812 gyamhivatal@rackeve.pmkh.gov.hu
2/a. Tapasztóné Busai Ágnes

gyámhivatal-vezetõ 24/889-810

2/b. HolndonnernéNagy Zsuzsanna 24/889-811
2/c. Fehér Zoltánné
2/e. Zakariás Lászlóné 24/889-814
2/f. Angyal Ferencné 24/889-815
2/g. Füller-Ujvári AnitaMelinda 24/889-816
Fszt. Kormányablak Fax: 24/889-809 kormanyablak@rackeve.pmkh.gov.hu

TakácsnéWadle Judit
kormányablak-vezetõ 24/889-819

GulyásnéDickmann Zsuzsanna 24/795-223
Tollár Józsefné 24/889-809
Bérces Berta
Engyel Elizaveta 24/795-224
ÁgostonKatalin 24/795-226 Közlekedés-igazgatás

Kígyósné Rigler Csilla
Horváth Irma
NagyMariann 24/795-215 Személyi okmányok
Csepregi Jánosné
BorosnéHegyi Szilvia 24/795-225

Fszt. Iktató
Honffy Lászlóné

� VargánéVénÁgnes 24/889-817

FicsorMónika 24/889-818

II.em. Hatósági Osztály Fax: 24/889-800 hatosag@rackeve.pmkh.gov.hu
209. Kovács István 24/889-804

210. Horváthné Egervári Gabriella 24/889-806
VakulyánéVrbovszki Anita 24/889-807

211. JuhászMária 24/889-805
212. Csománé dr. DreskaHajnalka 24/889-808
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Babits Mihály szavaival köszöntötte Orosz
Lajosné intézményvezetõ a vendégeket a Dömsö-
di Nagyközségi Óvoda Dózsa György úti, hétköz-
napi szóhasználat szerint az Új Óvoda megnyitá-
sának 40 éves évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségén 2015. szeptember 19-én.

A rendezvény 2015. szeptember 18-án kezdõ-
dött, akkor gyermekekkel ünnepeltük meg óvo-
dánk születésnapját. Vidám, játékos délelõtt kere-
tében került sor a meghirdetett rajzpályázat ered-
ményhirdetésére és a születésnapi torta elfogyasz-
tására és az új trambulin kipróbálására.

Az eredményhirdetésrõl: 38 db egyéni rajz ér-
kezett be a rajzpályázatra, melyet a zsûri tagjai
szeptember 16-án bíráltak el. Ezúton is köszönjük
GerendayÉva tanárnõnek,VargaGézánéÁgi taní-
tó néninek és Mészáros Ági tanító néninek, hogy
elfogadták felkérésünket a bírálásra.

A rajzpályázat eredményei:
Kiscsoportosok
1. helyezett: JakosCsenge
2. helyezett:Farkas BoglárkaEmma
3. helyezett:Fodor Fanni
Középsõ csoportosok
1. helyezett:TarrCsenge
2. helyezett:TimárRenáta
Nagycsoportosok
1. helyezett:
JakosCsongor és Sallai Károly Zoltán
2. helyezett:
Bokor Levente László ésBaloghKristóf
3. helyezett:
Csorba Krisztina Henrietta ésKultsár Heidi

Gerda
Különdíjjal jutalmaztuk a kollektív munkákat

készítõ nagycsoportokat: aMicimackó és Pillangó
csoportos gyermekeket.

A helyezést elérõkön kívül a pályázatra benyúj-
tóknak is köszönjük a rajzokat:

Bárány Barnabás, Borsi Nóra Viktória, Czaniga
Szilárd, CsécsAlíz,Gonda József,Haraszti Bence,
Harasztosi Réka, Kun Olivér Szilárd, Mendi Kari-
na Kitti, Palotai Barbara, Anda Péter Gábor, Berki
Csaba, Csányi Dávid Flórián, Farkas Angelina
Dorina, Fekete Gábor Bendegúz, Lakatos Vanda
Karolina, Madarász Zalán, Mendi Amira Evelin,

Necsász Norina, Petõ Zita Nóra, Pongrácz József
Máté, Preboly Kata, Preboly Petra, Rab Sára Dor-
ka, Rakszegi Zamira, Sárközi Alex, Stasinska
Hanna Mária, Szabó Csaba, Tárkányi Zsombor,
Varga Ivett.

Ezúton is köszönjük a családoknak és a gyer-
mekeknek, kollégáknak.

Gratulálunkminden pályázaton résztvevõnek.
Az Új Óvodát 1975. augusztus 20-án adta át az

akkori vezetõség 75 férõhelyes (3 csoportos) épü-
letként az óvodahasználóknak. Hálával gondolunk
az építtetõkre, a tervezõre, az építõkre és mind-
azokra, akik segítettek, hogy a gyermekek meg-
kezdhessék szeptembertõl az óvoda használatát.
Rövid idõ alatt kiderült, hogy máris kinõttünk, hi-
szen 1977-tõl már az öltözõbõl is csoportszoba
lett, így már négy csoportszobában fogadhatta az
óvoda a gyermekeket. Jelenleg a 2006-2007-es ne-

velési évtõl a 2006. év-
ben megvalósult bõvítés-
nek és korszerûsítésnek
köszönhetõen 6 csopor-
tos (150 férõhelyes) óvo-
daként mûködünk. Nem
csak két csoportszobával,
hanem még egy melegí-
tõkonyhával, mosókony-
hával és textiltárolóval,
két gyermekmosdóval és
egy felnõtt WC helyiség-
gel, felnõtt öltözõvel, tor-
naszobával és tornaesz-
köz-szertárral, nevelõtes-
tületi, logopédiai, orvosi

szobával, óvodatitkári irodával is bõvült. 2013-ban
sikerült minden ablakra redõnyt szereltetni. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni mindazoknak a
brigádoknak, szülõknek a támogatását, akik kétke-
zi munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal, taná-
csaikkal folyamatosan támogatnak Bennünket,
szívükön viselik gyermekeink fejlõdéséhez a felté-
telrendszerünk alakítgatását mind a mai napig.
Köszönjük fenntartónknak, hogy ilyen korszerû
épületben és felszereltséggel nevelhetjük a ránk bí-
zott gyermekeket.

A mûsort színesítette jelenlegi óvodásaink mû-
sora. A Micimackó csoportosok a Vityilló címû
mesét dramatizálták el. Felkészítõ óvodapedagó-
gusok dr. Siketné Gém Andrea, Kósa Jánosné és
Jaksa Julianna dajka néni.

Ezt követte a Pillangó csoportosok zenés-táncos
mûsora. Felkészítõ óvodapedagógusok Madarász
Mária, Tassi Lászlóné és Keresztesné Varga And-
rea dajka néni.

Az ünnepség színvonalát emelte, hogy 3 kol-
légánk � Zsidai Mónika, dr. Siketné Gém And-
rea, Németh Józsefné � is ünnepelte 25 éves ju-
bileumát.

Ameglepetés vendégek sokunk szemébe köny-
nyeket csaltak. Draskovich Zoé aMese a szeretet-
rõl címû történettel köszöntöttemindhárom jubile-
umos óvodapedagógust.

Zsidai Mónika köszöntõi: Baracsi Beáta, Lázár
Fruzsina,Móricz Niki és Kiss Zolika.

Dr. Siketné Gém Andrea köszöntõi: Kósa Já-
nosné, Faragó András, Selmeczi Zalán és Palotai
Barbara.

Németh Józsefné köszöntõi: Madarász Mária,
Kuna Réka, Fodor Fanni és Fabók Fruzsina.

Andinak és Mónikának sok sikert kívánunk a
további munkája során, Marikának pedig boldog
nyugdíjas éveket kívánunk.

Bencze István polgármester úr is köszöntötte a
jubileumos kollégákat, és Orosz Lajosné Marika
nénit is virággal köszöntötte áldozatosmunkájáért,
melyet az óvodáért tesz.

Az ünnepség keretében emléklap átadásával
készültünk, hogy köszöntsük:

� Király Andrásné Borika nénit, aki az óvoda
vezetõje volt a nyitástól 1988-ig, majd óvodaveze-
tõ-helyettesként dolgozott nyugdíjba vonulásáig,
1996. augusztus 31-ig,

� Mészáros Ági óvó nénit, aki már nyugdíjba
készülõ tanító néni,

� Rédeiné Gergely Ágnes óvó nénit,
� Bursits Irénke óvó nénit,
� Bús FerencnéErzsike, Lázár Pálné Ica nénit és

Denke Gáborné Judit nénit, akik az elsõ csoportok
dajka nénijei voltak,

� Gáspár Gáborné Katika nénit, aki konyhás-
ként a tsz alkalmazottjaként segítette munkánkat,
Kovács Zsigmondné Marika nénit, aki gondozó-
nõként a délutánosmunkában tevékenykedett.

� A nyitáskor SZMK-s szülõket: Bárány József-
né, Izsák Gáborné, Sitnikiewicz Lászlóné, Sáfrán
Józsefné, Kudar Zsigmondné, Farkas Zsigmondné
számára.

� Az idei nevelési évben segítõ SZMK-s szü-
lõket:

Kató Antalné, Rakszeginé KovácsMónika, Ba-
logh Antalné, Harasztosi Ildikó, Halfinger Noémi,
Juhászné Zsidi Szilvia, Pergel Renáta, Sarkadi
Mónika, Ormándi Renáta, Fodor-Bus Ilona, Bo-
korné Füki Zsanett számára.

Az át nem adott/át nem vett emléklapok eljutta-
tásáról gondoskodunk.

�A jelent csak a múltból lehet megérteni,
a jövõt a múlt alapján felépíteni.�
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Köszönjük külsõs segítõinknek, hogy hozzájá-
rultak rendezvényünk megvalósításához: Ispán
Nikolettnek, Csiszár Dórinak, Szomor Dezsõ al-
polgármester úrnak, Dobos Ildikónak és Dobos
Györgynek, Tóthné Erzsikének, Fábiánné Ilonká-
nak,BokorZsoltnak,RakszeginéKovácsMóniká-
nak, Bábel családnak, Mészáros Ágnesnek, Varga
Gézánénak, Gerenday Évának.

Köszönetminden óvodai dolgozónak az ünnep-
ség lebonyolításáért, lelkiismeretesmunkájukért.

Az ünnepség után a vendégeink megtekinthet-
ték a kiállításainkat. Óvodatörténeti kiállításunkon
a vendégek örömmel fedezték fel egykori csoport-
képeiken magukat. Felajánlást is kaptunk otthon
lévõ régi óvodáskori képek ajándékozásával kap-
csolatosan, hogy tovább bõvíthessük az óvodatör-
téneti anyagunkat. Köszönjük nekik, és szívesen
veszünk további felajánlásokat is. A kiállítás szín-
vonalát emelte, hogy az eddigi jutalomban, kitün-
tetésben részesülõ kollégák a kapott emléklapjai-

kat, érmeiket, albumai-
kat rendelkezésünkre bo-
csátották. Köszönettel
vettük támogatásukat.

Vendégeink is sokat
fényképeztek a termé-
sekbõl és újrahaszno-
sítható anyagokból ren-
dezett kiállítási anyaga-
ink megtekintése köz-
ben. A kiállítás anya-
gához köszönjük a szü-
lõk és gyermekek, kol-
légák munkáját, össze-
fogását.

�Agyermek abból tanul, ahogyan él.
Ha a gyereket folyton kritizálják,
Megtanulja, milyenmegbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulnak bûnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek dicséretben élnek,
Megtanulnak tisztelni és becsülni másokat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek,
Megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitben és bizalomban élnek,
Megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva, barátságban élnek,
Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.�

Dorothy LawHoltz

Pergel Renáta
óvodapedagógus

1. sor: Németh Józsefné Marika, dr. Siketné GémAndrea, Zsidai Mónika. 2. sor: Kovács Martinné, Lázár Ferencné, Keresztesné
Varga Andrea, Tassi Lászlóné, Józsa Krisztiánné, Csiszárné Stefanovics Kinga Katalin, Kovács Zoltánné, Kósa Jánosné, Jaksa

Julianna, Czaniga Jucus, Baracsi Beáta, Szadai Ágnes, Madarász Mária, Tóthné Kalló Judit, Tillinger Lászlóné, Bagi Ferencné,
Ispán Ignácné, Denke Gáborné. 3. sor: Juhász Lajosné, Bencze István polgármester, Orosz Lajosné intézményvezetõ, Sas Gábor,

Lesi Viola, Turcsán Pálné, Csörgõ Istvánné, Pergel Renáta, Gugyella Mariann, Liptainé Jaksa Anita, Bús Sándorné

Fotó: Bábel László

Pillangó csoport
zenés-táncos

mûsora

Micimackó csoport elõadja
a Vityilló címû mesét
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Szüret a Kisherceg Gyerekházban

Óvodai jubileumi ünnepség margójára
Meghívót kapott a KishercegGyerekházunk vezetése a dömsödi �Új

Óvoda� megnyitásának 40 éves évfordulójának jubileumi ünnepségére
2015. szeptember 18-án délutánra. Több gondolat tör föl bennem azóta
is, visszhangzik, felidézõdik az élmény, ezt szeretnémmegosztani Önök-
kel. Örömmel fogadtam, megtiszteltetésnek éreztem ameghívót a nagy-
községi óvoda vezetõségétõl. Munkahelyem, a gyerekház az óvoda ne-
velõtestületével kiváló, hasznos szakmai munkakapcsolatot alakított ki
az utóbbi két évben. Már az invitáló meghívó is több fontos információt
közölt részletesen: 40. �újóvodai� év-
forduló, melyen fellépnek a Pillangó
és Micimackó csoport nagyjai, rajz-
pályázati kiállítás, az ünnepség kere-
tében 25 éves jubileumi óvodai pá-
lyatársak köszöntése volt. Elvittek az
események régi óvodás 60 évvel ez-
elõtti dömsödi élményeimhez, az
akkori dadusokhoz, amikor még
Szûcs Gizike néni, Kovács Margó
�óvó néni� volt testvéreimmel, ve-
lünk, amikor még kislány voltam.
Örömmel viszontláthattam legalább
Margó nénit a nézõközönség sorai-
ban most, átölelhettem felnõtt szív-
vel, forrón belékarolhattam. Színvonalas volt a jubileumi bemutatkozó,
történeti felelevenítés, miért éppen 40 év az a sok év! A gyerekmûsor
fellépõi felkészülten, örömteli izgalommal adták elõ a mûsort, az össze-
kötõ szöveg távolba mutató volt. A három jubiláló személy � Némethné
Marika, Siketné Andrea, Zsidai Mónika megünneplése könnyet csalt a
szemembe, amikor a számukra készített személyes fényképalbumot

megláttam Oroszné Marika vezetõjük kezében. Akkor éreztem peda-
gógusként, milyen kiváló érzés számukra csapatban dolgozni, mennyi
napi munka, felelõsség van a vállukon, megérdemlik az ünneplést, a
közös fotóemléket is. Bencze István polgármester úr méltató, gondo-
latébresztõ szavai értékelték a 40 éves múltat és jelent, jövõbemutatóan
pozitív visszajelzés volt az óvodai munkatársak elismerése, biztatása,
itt érdemes dolgozni, megköszönik, értékelik. Meglepett az egykori, 40
évvel ezelõtti óvodások személyes köszöntõje, mennyire összemosód-

nak, eltörpülnek az évek láthatatla-
nul is. Örvendek, mint gyerekházas
kolléga, jó tovább idejárniuk kicsi-
nyeinknek. Jólesõen láttam, mint
nagyszülõ, milyen megnyugtató ér-
zés biztos, szakképzett óvónõkre,
gondoskodó dadusokra bízni a há-
rom unokámat. Óvodájukat befejez-
ve méltóképpen felkészülten átadni
ezeket a gyerekeket az iskolapad el-
sõ osztályába, hisz' mögöttem is
negyven éves �alsóstanítói� tapasz-
talat van, értékelendõ az okos,
ügyes, bátor, vidám gyereksereg.
Ezen a napon a könnytõl alig láttam

a kiállított õszi termények óvodai felhasználását, kiállítását, a rajzokat,
gyerekmunkákat, az ünneplõ közönség sorait, tagjait.
Köszönöm a felemelõ élményt! Az ünnepség idejére az óvoda �angyal-

kertté� vált, teli s teli mosolygó, jólelkû kicsi és nagy angyalokkal!Megin-
dítóan szép, méltó jubileumi ünnep volt!

Nemoda-StiasnyMárti
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Fenntartó:
�Még 1000 ÉvDömsödért� Egyesület
2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt

Pót Zenés Nyári Esténkre
2015. október 17. szombat 16,00 órai kezdettel a Kisherceg Gyerekházban lesz

megtartva, pótolva az augusztus 20.-i elmaradt mûsort.

Program: vers,
Iringó Színjátszókõr elõadásában: Alkohol öl címû vígjáték,
a Kékhold Együttes elõadása,
tombola,
majd a mûsor végén vendéglátás a nagyérdemû nézõk és a fellépõk számára.

Tombola belépõ: 500 Ft, nyugdíjasoknak és 14 év alatti gyerekeknek 300 Ft.

Még 1000 év Dömsödért Egyesület

BAZSONYI�VECSÉSI
KÉPTÁRBAN

SSzzuurrccssiikk JJáánnooss 
Munkácsy-díjas Érdemes Mûvész

kiállítása tekinthetõ meg

november 17-ig.

Cím: Dömsöd, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM
NNyyiittvvaa ttaarrttááss:: kkeedddd--ppéénntteekk--sszzoommbbaatt

1100��1166 óórrááiigg..

Bejelentkezés: 06-20-253-2589

Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft;

nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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A Diakónia 2013 óta építi adományokból a hospice házat, mely a rác-
kevei és a szigetszentmiklósi járás 20 településén élõ felnõtt daganatos be-
tegek ingyenes fekvõbeteg-intézményi ellátását fogja biztosítani személyi
válogatás nélkül, családias környezetben.
A Zarándokút célja az adománygyûjtés volt az építkezés folytatásához,

és hogy felhívjuk a figyelmet az ingyenes otthoni hospice ellátásra, a hos-
pice szellemiség népszerûsítésére. A túra nagy sikerrel zárult, köszönhetõ
ez azoknak, akik az utunk során szeretettel várták a kerékpárosokat, és
egyre több és több, a daganatos betegekkel együtt érzõ támogató csatlako-
zott, fejezhette ki szolidaritását a sárga szalag viselésével. A két járás 20
települését érintõ útvonal 148 km-es távját 16 résztvevõ teljesítette, és át-
lagosan 30-40 fõ kisebb-nagyobb távon együtt kerékpározott velünk, a se-
gítõkkel együtt közel 500 érdeklõdõt nyertünk meg ügyünknek. A 3 nap
alatt 15 település önkormányzata és képviselõi segítettek bennünket, és 12
település lelkészének áldását kaptukmeg.

Az adománygyûjtés szép eredménnyel zárult, a 3 nap alatt 668.975 Ft
adományt sikerült összegyûjtenünk, mely segítségével a lépcsõ megépí-
tésre kerülhet a hospice háznál. 2015. évben a gépészeti tervezés mellett a
válaszfalakmeg- és a külsõ nyílászárók beépítésével elkészültünk.
Az október 4-i Hálaadó Ünnepségünkön a Diakónia részére átadásra

kerül a �Semmelweis Garancia Védjegy�, mely az Emberi Erõforrások
Minisztériuma és az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és
Dokumentációs Központ és a Nemzeti Betegfórum által létrehozott és
mûködtetett tanúsító védjegy. A védjegy elnyerése országos szinten nagy
megtiszteltetés, a munkánk elismerését jelzi, célja, hogy a transzparens

adományozás érdekében a társadalom tisztában lehessen azzal, hogy az
egészségügy területén és ahhoz kapcsolódóan tevékenykedõ civil szerve-
zetek a gyógyításra felajánlott összegeket mire fordítják, és ezáltal elke-
rülhetõek legyenek az adományok felhasználásával kapcsolatos vissza-
élések.
Szeretnénk köszönetet mondani a sok segítségért Korona Sándor kép-

viselõ úrnak, aki rendelkezésünkre bocsájtotta a �Kisherceg� Gyerekhá-
zat, ahol az elsõ nap végén finom vacsorával vártak bennünket és meg-
szállhattunk.
A hospice ház építkezésérõl és a rendezvényeinkrõl további informáci-

ókat találhatnak a facebookon: �Hospice Diakónia Majosháza� és a �Sár-
ga szalag kerékpáros zarándokút� csoportban.

KonthaBenõné

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
Otthoni Hospice Ellátás � tel.: 06-20/58-44-653
Ápolási eszközök kölcsönzése � tel.: 06-20/311-92-42
2339Majosháza, Kossuth u. 71/a, e-mail: diakoniamajoshaza@gmail.com

Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokút

Mementó
1849. október 6., 1956. október 23.
Október hónapban kettõ olyan esemény is történt nemzetünk történel-

mében, mely ebben a futkosó világban megállásra és egy kis csendes
emlékezésre int.

Az aradi vértanúk napja, október 6. 1848-1849 vértelen, reményekkel
teli gyõztes forradalommal indult, majd a szabadságharcban a dicsõ és
vesztes csatákkal folytatódott, melyet végül a leigázó hatalom véres
megtorlása zárt le. A kivégeztetett 13 honvédtiszt örök mementójává és
meghatározó szimbólumává vált az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharcnak.

1956. október 23-án szintén olyan eseménysorra emlékezünk,
mely vértelenül, õszinte szabadságvággyal robbant ki, aztán pillana-
tok alatt fegyveres, sok ártatlan áldozatot követelõ forradalommá
vált. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése és megtorlá-
sa sokkolta nemzetünket.

A két történelmi eseménysor nagyon tömör, egymondatos felidézésé-
vel érdemes elidõzni egy kicsit magánál amegemlékezésmódjánál. Ho-
gyan történik a megemlékezés, milyen szimbólumok jelennek meg fo-
lyamatában?

Egy-egy ilyen alkalommal kisebb-nagyobb tömeg gyûlik össze. A
gyülekezés elhelyezkedése, helyszíne is jelentõséggel bír, gondoljunk

csak a Bem-szoborra. (Talapzatán a felirat: �Legyen ez a szobor a
világ elõtt a magyarok felszabadításának symbóluma!� Az 1956-os
események egyik helyszíne, majd az 1980-as években is fontos állo-
mása az ellenzéki megmozdulásoknak.)

A kis települések is létrehoznak szakrális helyeket, ahol a meg-
emlékezéseket megtarthatják. Ez lehet egy igényesen kialakított tér,
emlékoszlop vagy emléktábla.

Az összegyûlt tömeg felkeresi azokat a helyszíneket, melyek az
emlékezés tárgyához köthetõek. Beszédek, szónoklatok hangoznak
el, közös énekkel, indulóval, zászlólengetéssel, gyertyagyújtással,
koszorú-elhelyezéssel, emellett az egyes újságok ünnepi számot ad-
nak ki, ami mindig kapcsolódik a témához.

Mikor tartják e megemlékezéseket?
Államilag meghatározott, hogy mely napok ünneplése munka-

szüneti nap. Március 15. 1948-1989-ig nem volt hivatalos, munka-
szünettel járó ünnep. Október 23-át mint nemzeti ünnepet hivatalo-
san 1991 óta ünnepeljük, és a naptárban is piros betûs munkaszüne-
ti nap.

És mit jelentenek a munkaszüneti nappal járó ünnepek a XXI.
század emberének? Valóban megállást, kegyelettel járó megemléke-
zést, áthatva ezzel a jövõ nemzedékét képviselõ ifjúságot? Vagy
egyszerûen egy hosszú hétvégét, wellness-eléssel�?

Vass Ilona



ALMAVÁSÁR
AGYÜMÖL-
CSÖSBEN
Szigetbecse ésMakád
közötti út mellett

szeptember 15-tõl október 11-ig
minden nap 9-16 óráig

széles fajtaválaszték õszi és téli almákból

tel.: 06-30-94-43-526
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KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsõvel � garanciával.
06-30-964-0485

ELADÓ FAHÁZ DÖMSÖDÖN
06-70-454-7967

Állatorvosi tanácsok
Felnõtt kutya befogadása

Sokan nem szeretnék végigcsinálni a kiskutya felnevelésével kapcso-
latos dolgokat, esetleg elhivatottságból, inkább amenhelyen élõ,már nem
kölyökkorú kutyák közül választanak társat maguk mellé. A kutyáknál a
kötõdés kialakításának képessége egész életük során megmarad. Ez azt
jelenti, hogy bátran befogadhatunk 8-10 hetesnél idõsebb, vagy akár több
éves kutyát is, a vele való kapcsolat ugyanúgy felépíthetõ, mint egy
kiskutya esetében. Természetesen a kötõdés kialakításához bizonyos
feltételek megléte mindenképpen szükséges. Ilyen, hogy a kutya kapcso-
latot tudjon kiépíteni az emberrel, készen álljon a kapcsolat kialakítására,
és a gazda tudjon idõt szánni a kutyával való foglalkozásra. Ha felnõtt
kutya befogadása mellett döntünk, bátran tegyük, és ilyenkor is hallgas-
sunk amegérzéseinkre, próbáljunk ne csak a küllemalapján dönteni.Néz-
zük meg a kutya viselkedését, ez esetben is mérlegeljük, hogy egyáltalán
milyen célból szeretnénk kutyát, s mérjük fel, hogy a kiválasztott egyed-
nek van-e esélye ennek megfelelni. Érdemes figyelni rá, hogy a kutya
aktuálisan ne kötõdjön senkihez, vagyis kerüljük azokat a helyzeteket,
amikor ismerõs, vagy az elõzõ gazda maga adja át a kutyát. Az új gazdá-
hoz való kötõdés pár nap alatt kialakul, míg a gazda �lecserélése� ennél
több idõt vehet igénybe, és sokszor nem zajlik zökkenõmentesen.
Ha menhelyi kutya befogadása mellett döntünk, érdemes nem hirtelen

felindulás alapján kiválasztani és hazavinni leendõ társunkat, hanem több-
ször meglátogatni a menhelyen, kihozni a kennelbõl, sétáltatni, játszani,
foglalkozni vele, hogy lássuk, tényleg ilyennek gondoltuk-e. Természete-
sen, mivel felnõtt kutyákról van szó, akik általában nem amenhelyen nõt-
tek fel, a korábbi életükrõl általában nincs, vagy csak kevés információ áll
rendelkezésre. Sajnos azzal mindenképpen számolni kell, hogy viselke-

désük néha váratlan lehet, bizonyos helyzetekben esetleg indokolatlan
félelmet, vagy éppen agressziót mutatnak. Ha ilyennel találkozunk, fel
kell jegyezni ezeket, megkeresve a helyzetekben rejlõ közös pontokat, és
ha nem tudjuk megfelelõen kezelni õket, szakemberhez kell fordulni (ku-
tyakiképzõ, kutyaiskola).
Itt szeretném megemlíteni a fajtatiszta egyedek mentésével foglalkozó

fajtamentõ szervezeteket is, melyek egyrészt sokat segítenek az elkóbo-
rolt egyedek gazdáinak megtalálásában, másrészt lehetõvé teszik, hogy
fajtatiszta, felnõtt egyedeket kifejezetten ilyen kutyát keresõ gazdához
adjanak. Sokan nem tudják kifizetni egy jó vérvonalból származó faj-
tatiszta kölyök árát, vagy nem akarják vállalni a kölykök felnevelésével
járó gondokat, de ragaszkodnak az adott fajtához, a fajtamentõ szerveze-
ten keresztül van esélyük az adott fajtába tartozó, már nem kölyökkorú
egyed beszerzésére.
Ezúton szeretném megköszönni a Dömsödi Kedvencekért Egyesület

áldozatos munkáját. Sok esetben elkóborolt kutya gazdáját felkutatva jut-
tatják vissza a kutyusokat a gazdihoz, vagy talált gazdátlan kutyákat ápol-
nak, nevelnek és keresnek nekik új gazdát.

dr. Siket Péter állatorvos

Október 18. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Október 25. Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Október 25. Nagykõrös, (Dömötör-napi) országos állat- és kirakodó-

vásár
November 01. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
November 08. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
November 08. Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Vásárnaptár

Szántóföldi
permetezést

vállalok
Dömsöd, Apaj, Tass,

Kiskunlacháza, Áporka
vonzáskörzetében

Gambetti Elios típusú
3000 literes,

18méter szórókeretû
vontatott permetezõgéppel.

Németh József
06-70-670-7282
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�Õsi mestereink�
Emlékkiállítás Dabi és Dömsödi

mesterek tiszteletére az Ipartestületben

A Dömsödi Általános Ipartestület több
mint száz éve áll fenn. A történelem viszon-
tagságai sokszor eszközöltek változásokat a
testület életében. Minden ilyen változás a túl-
élést segítette elõ. Áttekintve az évszázados
múltat, Bödõ Misi Bácsi segítségével össze-
állítottuk az Ipartestület történetét. Ebbõl a
múltból kirajzolódik egy olyan közösség ké-
pe, amely rendkívül összetartó és jól szerve-
zett volt. Talán ennek is köszönhetõ, hogy a
mai napig is fennáll.
Régi mestereinkre emlékezve fogalmazó-

dott meg bennem a gondolat, hogy össze-
gyûjtött iparos eszközeimet kiállítássá kelle-
ne szervezni.
Az Ipartestület nem zárkózott el a gondo-

lattól, így Jancsó Attilával közösen az álta-
lunk gyûjtött régi eszközökbõl egy közös tár-
latot hoztunk létre.
A kiállításon szerepelnek Dabi és Dömsö-

di mesterek eszközei, munkái.
Az alábbi mesterségek képviselõinek esz-

közei, hagyatéka látható a tárlaton:
� asztalos � ács � kovács � méhész � bognár �

kerékpárjavító � varrónõ � szabó � csizmadia -
suszter � hentes � mészáros � kõmûves � szi-
jjártó � kádár � molnár � fodrász � borbély
A kiállításon Sáfrán József jóvoltából ol-

vashatnak egy névsort is a dabi és dömsödi
mesteremberekrõl.
Régi iparosainkra emlékezve olvashatnak

egy ismertetést a tárlatról, amelynek szöve-
gét most megosztjuk Önökkel.

A tárlat délelõttönként megtekinthetõ az
Ipartestületben, kisebb-nagyobb csoportok-
nak elõzetes megbeszélés után a következõ
számon:
06 30 594 7169

Az alábbiakban a kiállítás köszöntõ szö-
vegét olvashatják:

�Õsimestereink�
Adömsödi iparosságról

�Jó a gazdagság, de jobb amesterség:
mert ha a gazdagság elvész is,

megmarad amesterség.�
(Céhlevél részlet, XVII. század)

Adolgozó ember az õsidõkbenmaga készítet-
te el használati tárgyait.
Minden esetben a közvetlen környezetében

található anyagokat használta alapanyagként,
amint azt a természeti népeknél ma is láthatjuk.
A régi mesterségek õsi formájukban maradtak
fenn. Az egyszerû munkaeszközökben, szerszá-
mokban különféle mértékû változások történtek
az évszázadok alatt, amelyek sok eleme ma is
idézi a múltat.

A kézmûves portékák formavilága, díszített-
sége az évszázadok során mûhelymunkákban
alakult ki.

Vajon, hogyan õrzõdött meg a kézmûves em-
lékek készítésének hagyománya az elmúlt évszá-
zadokon keresztül?

A kézmûvesség az emberi erõvel és kézi szer-
számaival, természetes alapanyagokon végzett
átalakító tevékenység.

A meghatározás ugyan emberi erõt említ,
de elfogadható, ha a �gépi erõ� használa-
tával kibõvítjük a fenti gondolatot, mert pl. a
fúrás, esztergályozás stb. munkamûveleteit
is kézzel irányított mechanikus gépekkel vé-
gezték.

Kulturális örökségünk része a kihalófélben
levõ kismesterségek összes olyan eszköze, amely
kollektív emlékezetként úgy õriz meg számtalan
dolgot, mint a búvópatak. A régi mesterségek
technikája, motívumai tovább öröklõdtek a gé-
piesített iparosságban, megõrizve azt az óriási
tudást, amely az anyag ismeretére és megmun-
kálásánakmódjára épül.

Ez a kiállítás azoknak a dabi és dömsödi
mestereknek állít emléket, akik e településeken
ûzték kézmûves mesterségeiket, inasokból ifjú
mestereket neveltek, s tevékenységükkel meg-
élhetést biztosítottak ennek a vidéknek.

Amesterségek meghonosodása egy-egy tele-

pülésen attól függött, hogy milyen volt a nyers-
anyagok helybeni elõfordulása, milyenek voltak
az értékesítési lehetõségek.

Érdekeik védelmére a szakmákmesterei közös-
ségekbe tömörültek. Korábban ezeket céheknek
nevezték, amelyek közösségszervezõ feladatokat
végeztek.Felügyelték a tanoncoktatást, ellenõriz-
ték aminõséget. Fejlett szervezeti életükhözmeg-
felelõ írásbeliség és szigorú szabályok tartoztak.

A céhek 1872-ben megszûntek, s azokat
1884-ben ipartestületek váltották fel.

Már a kezdetektõl volt Dömsödön Ipartestü-
let, amely népes tagsággal, szigorú szabályok
alapján mûködött. Meglehetõsen zárt közössége
kulturális színfoltot jelentett a faluban. Saját kó-
rusa, színjátszó köre volt. Tagjai együttmulattak,
kártyáztak, szívesenmúlatták együtt az idõt.

Rendkívül erõs és összetartó közösség volt.
Egy fazekas mestertõl származik a következõ
mondás:

�Minden közösség annyit ér,
Amennyit múltjából felvállalni

és megõrizni képes, mert értelmes
jelent megélni és jövõt építeni

másképpen nem lehet!�

A Dömsödi Általános Ipartestület ma is mû-
ködik. Képes volt megõrizni és felvállalni amúl-
tat, képes volt jövõt építeni.

Megpróbált túlélni vészterhes történelmi idõ-
szakokat, õrizni az elõdök tudását, méltóságát.

Legbecsesebbörökségünk, a�Nagytabló�
negyven évig volt befalazva, hogy megõriztes-
sen amindent elsöprõ pusztítástól.

Század eleji arcok néznek ránk e fényképek-
rõl, mi pedig kíváncsian fürkésszük tekintetük-
bõl a múltat.

Õsi családnevek folytonosságában látjuk
dédapáinkat, nagyapáinkat.

E megmaradásért köszönettel tartozunk azok-
nak a vezetõknek, akik mindvégig hûségesen
helytálltak, felismerték a túlélés útjait, nem hagy-
ták veszni az értékeket, szétszéledni a közösséget.

Hálásak vagyunk az elõdöknek, amiért téglát
téglára rakva rendületlenül újítgatták e szerény
házat, amely többmint száz éve áll itt.
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B IZOTTSÁGOK BESZÁMOLÓI

A képviselõ-testület döntése értelmében a Tele-
pülésfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenfor-
galmi Bizottság 2006-ban jött létre. Munkánkat a
DömsödNagyközség Önkormányzatának Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak szerint
évesmunkatervek által végeztük el.

A Bizottság tevékenységének megkezdésekor
egyhangúlag álltunk ki azon gondolatok mellett,
hogyminden a községünk lakóinak életét befolyá-
soló, a településünk további mûködtetésének, cél-
jainak megfogalmazásához és megvalósításához
vezetõ úton minden tenni akaró helyi és külsõs ér-
dekelttel együttmûködünk.

Bizottságunk feladatai közé tartozik:
� Rendszeresen ülésezik, a testületi anyagból a

rátartozó elõterjesztéseket véleményezi, javaslatot
tesz a feladat és hatáskörét érintõ testületi hatás-
körbe tartozó döntés meghozatalára.

� Koncepciót dolgoz ki a település-fejlesztés és
település-rendezés irányai tekintetében, különös
tekintettel a településfunkciókra (idegenforgalmi,
rekreáció, mezõgazdasági jelleg) és a térségi, me-
gyei fejlesztési programokra, ezt a képviselõ-testü-
let elé terjeszti,

� Javaslatot tesz a képviselõ-testület felé az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ ingatlanok haszno-
sítására, esetleges értékesítésére.

� Figyelemmel kíséri az önkormányzati beruhá-
zásokat, folyamatban lévõ pályázatokat, új pályá-
zatok kiírását.

� Javaslatot tesz a közterületek funkciójának
meghatározására és az ezzel kapcsolatos rendelet
módosítására, a település arculatának kialakításá-
ban tevékenyen részt vesz.

� Kapcsolatot tart fenn a településen mûködõ
idegenforgalmi és faluszépítõ feladatokat végzõ
társadalmi szervezetekkel.

� Figyelemmel kíséri a településtisztasági köz-
szolgáltatások és a községgazdálkodási vállalko-
zás mûködését.

� A Pest Megyei Területfejlesztési Programban

megfogalmazott célkitûzésekre építve javaslatot
tesz Dömsöd településre vonatkoztatva pályázati
projektekre.

� Szép Dömsödért pályázat elbírálásának elõ-
készítése, javaslattétel.

� Javaslatot tesz a bérlakások állapotának fe-
lülvizsgálatára.

A tárgyi idõszak alatt 6 alkalommal tartottunk
bizottsági ülést, melyen 20 határozatot hoztunk.

A bizottsági tagok az üléseken aktívan részt
vesznek, jelenlétük aránya 76%-os (egy fõ az év
folyamán csak az elsõ ülésen vett részt).

�2014. év végétõl napjainkig aTelepülésfejlesz-
tési Bizottság folyamatosan dolgozik azon, hogy a
DömsödKossuth Lajos út � Rákóczi út csomópont
rendezése és a Díszkút kialakítása megvalósuljon.
A látványtervek elkészítésével és annak elfogadá-
sával megindult a hatóságokkal való egyeztetés,
tervekmegpályáztatása. Jelenleg a tervezési költsé-
gek csökkentése érdekében a bizottságunk javasla-
ta alapján csak az engedélyköteles tervek elkészíté-
sére írt ki pályázatot a képviselõ-testület.

� Az energiafelhasználás költségének csökken-
tése érdekében javasoltuk a szerzõdéskötést a
Sourcing Hungaria Kft.-vel Csoportos beszerzési
eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésre.

Feladatának tûzte ki az energia-megtakarítás
pályázatok megjelenésének figyelését, arra való
felkészülést.

Továbbá javaslatot tettünk termõföldek haszon-
bérleti szerzõdései díjánakmeghatározására.

� Az év folyamán a bizottság folyamatosan fi-
gyelemmel kísérte nem csak a pályázati kiírásokat,
hanem annak lehetõségét is, hogy a késõbbi idõ-
szakbanmire lehet pályázatot benyújtani.

APetõfiMúzeumteljes felújítására az elõzetes tá-
jékoztatók alapján a teljes dokumentáció elkészült.

Az ivóvízminõségjavító pályázatunkkivitelezése
június 26.-ával megtörtént. A bizottság folyamato-
san figyelemmel kísérte a beruházást a befejezéséig.

� A bizottság tagjai a 2014. január 30-án hatály-

ba lépett Településrendezési Tervet áttanulmányoz-
tuk, azzal összhangban fontos feladatnak tartjuk,
hogy településünk értékeit feltárjuk ésmegóvjuk.

Lakossági kezdeményezésre és bizottsági tag
javaslata alapján a Rendezési Tervünket három te-
rületrészen részlegesmódosításra javasoltuk.

� Tárgyaltuk a Dömsödért érdemrend adomá-
nyozását, valamint a �Szép Dömsödért pályázat�
kiírását. A Társadalmi Bizottság folyamatosan vé-
gezte munkáját, javaslatát a Településfejlesztési
Bizottság felémegadta.

� Önkormányzati beruházások elõkészítésében
részt vettünk, kiemelten a rossz minõségû földes
ésmakadám utak felújításában.

Javaslatot tettünk a Szabadság út Gyógyszer-
tárral szemben lévõ árokrendszer lefedésével par-
kolóhely kialakítására, a biztonságos közlekedés
érdekében. Több veszélyes útszakaszra közleke-
dési szabályok megváltoztatását javasoltuk táblák
kihelyezésével (pl. Dabi bolt elõtti rész).

�Az Ipartestület Elnökeminden bizottsági ülés-
remeghívót kap, így a helyi vállalkozók tájékozta-
tót kapnakmunkánkról. Feladatunknak gondoljuk,
hogy a helyi vállalkozók tevékenyebben részt ve-
gyenek az önkormányzati beruházások és pályáza-
tok kivitelezésében akár alvállalkozóként is (az
ivóvízminõség-javító pályázat munkáiban több
dömsödi vállalkozó részt vett).

� A Településfejlesztési Bizottság tagjainak
kezdeményezésére a képviselõ-testület jóváhagyá-
sával megalakult a FejlesztésiMunkacsoport.

� Gondot fordítunk az egész település rendezett-
ségére és tisztántartására, különösen a közparkok
rendezettségére és esetleges új parkok kialakítására.

Terveink közt szerepel a Szabadság út elején lé-
võ park esztétikusabb kialakítása, Bajcsy-Zs. út
sarkán lévõ ingatlan hasznosítása pincerendszeré-
nek felújításával, a �régi piac� területének rende-
zése ameglévõ �volt gázcseretelep� épületével. A
strand és környékénekméltó hasznosítása.

Ispán Ignác elnök

Nem sajnálva a munkát, fáradtságot, rendületlenül építettek. A célért
végzett munka közösséggé kovácsolta õket.
Közösséget egy eszme, egy gondolat tart életben. Olyan eszme, amelyet

hitvallásként vállalunk.

Isten akarata, hogy az elõdök elmenjenek.
Ami szorgalmas igyekezetükbõl megmaradt, az itt látható.
Fényesre kopott szerszámok, amelyek szépen sorakoznak egymásmellett,

mintha arra várnának, hogy gazdájuk egyszer csak használni kezdi õket.

Az emberi értelem azonban fejlõdik. Új generációk születnek, a régi
eszközök tárlókba kerülnek. Feladatuk immár az, hogy megtanítsanak
emlékezni, hagyományt õrizni.
Megtanítanakminket az alázatra, a múlt tiszteletére.

Azért hoztuk létre ezt a kiállítást, mert hiszünk a múlt építõ erejében, és
abban, hogymindenmegtalált régi eszköz jövõnk egy kis téglája.

Szeretnénk köszönetet mondani aDömsödi Általános Ipartestület veze-
tõségének, hogy helyt adott e kiállításnak.

Agyûjteményt szeretettel adjuk átDab ésDömsöd község polgárainak.

SzabóAndrea, JancsóAttila

Kedves dömsödi lakosok!
Anyár folyamán SzabóAndrea képviselõ asszonnyal összefogva egy

állandó kiállítást kezdtünk el összerakni az Iparoskör felújított épüle-
tében. A kiállítás bemutatja Dömsöd letûnt korának mestereit és azok
munkaeszközeit. Minden egyes mesterségnél megtalálható egy életrajz
és egy fénykép a kör régi tagjai közül. Ez egyúttal emlékállítás is nekik,
hogy nevük hosszú távon fennmaradjon, és tovább éljen a lakosság
körében. Így emlékezhetünk többek között...: F. Kovács István �
ácsmesterre, Halász József � bognármesterre, Tóth Imre � asztalos-
mesterre,Hernádi József � fodrászmesterre stb. Emellettmegtekinthetõk
a nemrégiben elõkerült iratok, jegyzõkönyvek és tagsági könyvek, a
felújított iparosköri zászló, és végezetül az alapító tagok képcsarnoka, a
�nagy tabló�. A kiállításon természetesen kapott anyag is látható, amit
ezúton szeretnék megköszönni a felajánlóknak, és a továbbiakat is
szeretettel várom. A kiállítás várhatóan szeptember 19.-étõl lesz láto-
gatható, de az ünnepélyesmegnyitó csak novemberre várható.

JancsóAttila

Településfejlesztési,Környezetvédelmiés IdegenforgalmiBizottság
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E beszámoló 2014. október 1-jétõl 2015.
szeptember 1-jéig mérlegeli bizottságunk mun-
káját. Ez az idõszak két szakaszra különül el,
melynek oka az idõszakra esõ megváltozott tör-
vényi háttér.
2014-ben átléptük a számunkra megállapított

keretet a rendkívüli kérések miatt.
2015. március 1-jén lépett életbe az az új szo-

ciális törvény, mely a bizottság feladatkörét
módosította, részben bõvítette, részben szûkítet-
te tevékenységünket.
l. Az elsõ szakaszban 2014. október 1-tõl

2015. március 1-ig ez gondtalan volt: 179 fõ ré-
szesült átmeneti segélyben.
A lakásfenntartási támogatás egyszerûnek

tûnt, 12 hónapra volt adható, tehát akik 2014. ok-
tóber vagy november hónapban kérték és kapták
meg, azoknakmég 2015-ben is októberig jár. Te-
hát ez 2015 decemberében jár le.
II. A második szakasz beszámolója az új szo-

ciális törvény szellemében készült. (2015. febru-
ár 11. önk. rendelet) Valamennyi egy név alá ke-
rült: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS.
Típusai:
1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ki-

adások:
Kifizetett összegek:
március 56.000 Ft
április 289.000 Ft

május 115.000 Ft
június 169.000 Ft
július 195.000 Ft
augusztus 183.000 Ft
Ezt követõen a beadott kérvények száma nö-

vekedni fog a lejárt támogatások ismételt igény-
lésemiatt.
2. Rendszeres települési gyógyszertámogatás:

a rendszerességet az jelenti, hogy azonos naptári
évben 2-szer lehet megállapítani (legalább 3 és
maximun 12 hónapra).
Ebben az idõszakban 12 fõ részesült 162.000

Ft-ban. A beadott kérvények indokoltak voltak,
egyetlen esetben került elutasításra a kérvény.
3. Egyedi gyógyszertámogatás: ebben a dön-

tés joga a polgármesteré.
4. Temetkezéssel kapcsolatban felmerült költ-

ségek viseléséhez:
A hozzájárulás költségét a temetést intézõ sze-

mély jövedelme határozzameg.
E szakaszban temetési hozzájárulásban 6 fõ

részesült: 135.504 Ft összegben.
Munkánkról:
A NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG az, ahol le-

hetetlen felmérni elõre a kérelmezõk számát.
Ki mikor lesz munkanélküli, mikor követke-
zik be családoknál tragédia: pl. tûzeset, vihar-
kár stb., amikor egy család támogatásra szo-
rul. Tehát a tervezés csak megközelítõ, válto-

zó. A beadott kérelmek is különbözõek, min-
den évben megjelennek a valótlan adatokat
tartalmazók: pl. az egyik hónapban az anyá-
nál van 3 gyerek, a következõ hónapban az
apánál, de ugyanabban az utcában, ugyanab-
ban a házban élnek. Természetesen lehetséges
ilyen, a család zilált élete miatt. A bizottság
minden információt begyûjt, mégis véle-
ménykülönbségek adódnak. Ha a vélemé-
nyünket nem tudjuk összehangolni, bizonyta-
lanok vagyunk, ismereteink mégis hiányos-
nak bizonyulnak, segítségünkre van a család-
segítõ, aki elvégzi a környezettanulmányt.
Mindenkor reális, valós mérlegelés után szü-
letnek meg a döntések. Bizonyítéknak tartom,
hogy a fellebbezések száma elenyészõ. Szo-
katlan és megnyugtatónak vélem, hogy egyre
több a köszönetet mondó.
A bizottság összetétele alig változott. Képvi-

selve van a legkisebbek szüleinek ismerõje, az
általános iskola, a kisebbségek ismerõje, az idõ-
sek, betegek részének ismerõje is. Bizottságunk
új tagja is jó ismerõje a falunk lakosságának.
Üléseinket a törvényben szabályozott módon

megtartottuk.A bizottsági üléseken amegjelenés
rendszeresnek mondható, rendkívüli esetek mi-
atti hiányzás elõfordul, de indokolt.

Lázár József
elnök

Abizottság feladatainak teljesítése
2014. október � 2015. szeptember között

A 2014-es önkormányzati választások után,
2014. október 17-én megalakult a Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete.
Ezen belül a Gazdasági, Mûszaki, Fejlesztési

Bizottság, a következõ tagokkal:
Szûcs Julianna, Ispán Ignác, Korona Sándor

képviselõk,
Biricz Ferenc, Katona Krisztián, ifj. Németh

József külsõs bizottsági tagok.
A bizottság elnökeMuzs János lett.
A bizottsági referens Zsoldos Gáborné.
A bizottság feladatköre eléggé széles, de a fõ

feladatkör az önkormányzati költségvetéssel
kapcsolatos, az azt érintõ elõterjesztések, beszá-
molók, rendeletek véleményezése, elõkészítése a
testületi döntésekhez.
Fontos feladat : � az önkormányzati adórende-

letek felülvizsgálása, módosítása,
�mûszaki fejlesztések gazdasági szempontból

történõ elemzése.
Tényként kell kezelnünk, hogy az elõzõ kép-

viselõ-testülettõl önkormányzatunk pénzügyi
helyzetét stabil állapotban kaptuk meg. Sajnos
nem tudunk nagymegtakarításokról beszámolni,
de az év közbeni likviditási problémák után az új
évet sikerült adósságmentesen indítani! Ehhez

szükség volt arra, hogy több adó folyjon be a re-
méltnél.
A sikeres behajtásoknak s az iparûzési adó

többletnek eredményeként ez sikerült.
A likviditási problémák az idénre is jellemzõ-

ek, de a felvett folyószámla hitelkeret segítségé-
vel remélhetõ, hogy év végére ismét jó hírrel tu-
dunk szolgálni.
A cél az önkormányzat pénzügyi egyensúlyá-

nak stabilizálása, melyben nagy szerepe van gaz-
dálkodásunknak, a többi bizottsággal való együtt-
mûködésnek, illetve a külsõs segítségeknek,
gondolok itt a belsõ ellenõrzésre vagy a könyv-
vizsgáló észrevételeire.
Visszatekintés az elmúlt egy évben, bizottsági

szinten tárgyalt témákra, a teljesség igénye nélkül:
�A 2014-es õszi esõzések nyomán kialakult
belvízhelyzet elemzése

� Szervezeti és Mûködési Szabályzat megtár-
gyalása

�A folyószámla hitelkeret-szerzõdés megkö-
tési javaslata

� Termõföldek haszonbérleti szerzõdései
� Polgárõrök támogatása
�Költségvetési rendelet módosítása
�A bizottság 2015. évi munkaterve
�Az iskolákmûködtetési jogai
� A 2015-ös közbeszerzési terv
� Településrendezési terv
�Díszpolgári címre jelölés

�Díszkút, Rákóczi úti csomópont rendezése
� Önkormányzati utak felújításának pályá-
zatai

Ezen felül sok más téma is felmerült, de úgy
hiszem, hogy az itt felsorolt adatok gondolatéb-
resztõk lehetnek mindenki számára, és vissza le-
het idézni a bizottsági üléseken lezajlott beszél-
getéseket, érveket, s az esetlegesen felmerülõ vi-
tákat is.
A Gazdasági Bizottság az üléseit a képviselõ-

testület által elfogadott munkatervhez igazodva
tartotta.
Az üléseken mindenki igyekezett a témákat

maximálisan megismerni, és ismeretei alapján
hozzászólni, véleményezni.
Itt szeretném megköszönni a bizottsági tagok

aktív segítõkészségét. Külön köszönet a külsõs
tagok részvételéért!
Magunk mögött tudhatjuk az elmúlt évek leg-

nagyobb beruházását, a víztorony építését és az
ivóvízhálózat felújítását.
Napjainkra lassan elfelejthetjük az ezzel járó

problémákat, kellemetlenségeket, vitákat. Hiszem,
hogy a jövõ nemzedékének ezzel már nem lesz
gondja!
Bízom benne, hogy az idei év nem tartogat

számunkra több pénzügyileg megterhelõ megle-
petést, s így az év végén ezzel már nem lesz
gondja!

Muzs János elnök

Gazdasági, Mûszaki Fejlesztési Bizottság

Népjóléti Bizottság
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2014. szeptember � 2015. szeptember
A bizottság feladatköre, hitvallása
Az oktatási bizottság feladata Dömsöd Nagy-

község oktató és nevelõ munkájának figyelemmel
kísérése, a közmûvelõdési és sport intézmények
munkájának segítése.

Figyelmet fordítunk a községben mûködõ civil
szervezetekmunkájára, amelyet igyekszünk támo-
gatni és segíteni.

Munkánknak egyik legfontosabb jellemzõje,
hogy folyamatos kapcsolattartást biztosítunk az
egyes intézmények között, elõsegítve ezzel a köl-
csönös párbeszédet. Községünkben mûködõ vala-
mennyi kulturális intézmény ugyanazért a célért
dolgozik: Dömsöd fejlõdéséért.

A bizottság a kultúra szellemiségébenmûködik.
Valljuk, hogy minden eredménnyel végzett tevé-
kenység alapja a kultúra, amely meghatározza az
ember személyiségének hitelességét.

Értelemmel tudunkmeghatározni célokat, ame-
lyek megvalósítása közösséget épít. Közös célki-
tûzés hiányában nem hangolható össze a munka,
nincs fejlõdés.

A bizottság közös akarata, hogy Dömsöd épül-
jön, fejlõdjön, legyenek mûvelt, gondolkodó pol-
gárok ebben a faluban. A jövõ a fiataloké, akik
még formálhatók, mozdíthatók, akikre rábízható
az örökség.

Kiemelt célunk a fiatalok támogatása,megtartá-
sa. Ahol közösségek épülnek, ott megmaradnak az
ifjak is. Csak onnanmennek el, ahol nem tud kitel-
jesedni az életük.

A sport az a terület, amely képviseli a haza szí-
neit, ahol jó közösségek alakulnak, ahol szükséges
a sportszerû viselkedés. Ezért a sport önmagában
egymegtartó erõ.

Az iskolai oktatómunka kikerült a képviselõ-
testület hatáskörébõl, ami nem egy természetes ál-
lapot, hiszen az iskola szerves része a falunak. Egy
iskolának arculata van, amelymagában hordozza a
régi tanítók hitvallását, örökségét. Ezt nem irányít-
hatja jól idegen, távoli szervezet. A pénz-elvoná-
sok sok mindenre rákényszeríthetnek minket, de
idõvel a folyamatok természetes rendje fogja bizo-
nyítani a rendellenes mûködési formák alkalmat-
lanságát.

A bizottság tagjai olyan emberek, akik maguk
életében is fontosnak tartják az emberi mûveltsé-
get, a közösségi kapcsolatokat. Minden területen
kötelességünk ezt képviselni és ebben jó példát
mutatni.

A mi dolgunk az, hogy itt tartsunk és õrizzünk
mindent ami érték, ami a sajátunk, építsük a falut,
formáljuk az embereket.

Abizottság ülései
Intézményeink körében ugyanez a cél. Éves

üléseinken rendszeresen figyelemmel kísérjük a
mûvelõdési központ, a könyvtár, a múzeummun-
káját. Beszámolóikat tárgyaljuk, mûködési problé-
máikat orvosolni próbáljuk. A Dömsödi Hírnök
mint tájékoztatási forrás igen fontos része a falu
kultúrájának. Nem kevésbé népszerû Dömsöd
község weboldala sem, amelyet sokan kísérnek fi-
gyelemmel. A szükséges módosításokra, változta-
tásokra javaslatot teszünk.

Érzékelhetõ, hogy a képviselõ-testület néme-
lyest nagyobb figyelmet szentel a kultúra támoga-
tására és finanszírozására, mint korábban. Ez ab-
ban is megnyilvánul, hogy közösségi terek létre-
hozásában együttmûködik és áldozatokat vállal. Jó
befektetés a kultúra. Forintokban nem mérhetõ a
megtérülése, de a lakosságának értelmi képessége-
inek növelése hosszabb távon a jövõnket jelenti.
Szeretnénk, ha dömsödi és dabi családjaink itt ver-
nének gyökeret, és itt növekedhetnének fel új ge-
nerációk. A felgyorsult fluktuáció miatt felhígult
lakosság összetartása és egysége meggyengül, do-
minánsabb lesz az egyéni érdek mint a közösségi.
Az állandómozgásban lévõ, mindenütt szerencsét
próbáló családok nem ezt a folyamatot erõsítik.
Passzívan használják forrásainkat, a településért
nem sokat tesznek.

A közmûvelõdés ügyében elsõsorban amûvelõ-
dési központ, a könyvtár és a múzeum hivatott el-
járni. E három intézmény képviseli egységesen a
helyi kultúra arculatát. Elmondható, hogy elhiva-
tott szakemberek dolgoznak ezen intézmények-
ben, akiknek hivatása a helyi értékek képviselete.
Az intézmények éves beszámolóiból kitûnik, hogy
a lehetõségekhez mérten mindenki igyekszik a sa-
ját területén jó munkát végezni. Szinte mindenütt
jelentkezik az alulfinanszírozottság problémája,
amely elsõsorban a programszervezési nehézsé-
gekben és az infrastrukturális fejlesztések elakadá-
sában nyilvánul meg.

Ezeken a területeken nem jutunk jelentõsen elõ-
re. Biztosra vehetõ, hogy az önkormányzat a jelen-
legi visszafogott központi támogatottságú helyze-
tében önerõbõl nem tud úrrá lenni ezeken a problé-
mákon. Hajdan szép és szebb jövõre érdemes in-
gatlanjaink, épületeink mennek lassan tönkre,
amelyek helyrehozása és mûködtetése olyan ko-
moly anyagi invesztálást kíván meg, amelyet ön-
erõbõl nem vagyunk képesek elõállítani. A köz-
munkaprogram segítségével minden erõfeszítést
megteszünk, hogy mentsük a menthetõt, fenntart-
suk legalább a jelenlegi állapotokat. A kérdés iga-
zán a hosszabb távú jövõ tervezésénekmikéntje.

Sport
Munkánk során igyekszünk figyelmet fordítani

a településen folyó sport életet képviselõ intézmé-
nyek, szervezetek munkájának támogatására. Az
utóbbi években örvendetes módon sok önálló civil
kezdeményezés folytán létrejöttek sportegyesüle-
tek, szakosztályok, amelyek létrehozásában nagy
szerepe van az egyesületek elhivatott vezetõinek,
az edzõknek és a támogató szülõknek.

Minden út rögös, amely a sikerhez vezet. Sok
buktató, nehézség merül fel, amelyet együtt kell
leküzdeni a szakosztályoknak. Ha a kijelölt cél
mindenkinek egyformán fontos, úrrá tudunk lenni
a problémákon. Az elért sikerek arról árulkodnak,
hogymindez a dömsödieknek is sikerülhet.

A sport nevelõ, jellemformáló erejét nemgyõz-
zük elégszer hangsúlyozni. Most olyan edzõkkel
dolgozhatnak a dömsödi gyerekek, akik minden
területen jó példát tudnak mutatni: mind szakmai,
mind emberi oldalról nézve.

A sport élet palettája sokszínû. A kézilabda, fut-
ball, kajak szakosztályok intenzívenmûködnek. A
jövõben fokozottabb figyelmet kíván a lovas szak-

osztály és az autocross szakosztály mûködése,
amelyek eddig kiestek a látókörünkbõl. Az elmúlt
év során a bizottsági üléseken gyakran volt napi-
renden sporttal kapcsolatos kérdéskör. Nehezeb-
ben mûködik sokszor a párbeszéd az egyesületek,
illetve szakosztályok között, amelynek elõsegíté-
sében úgy gondolom, tudunk elõrelépni. A bizott-
ság pontosan az a fórum, ahol nyilvánvalóvá vál-
hat: nem egymás ellen, hanem egymásért dolgo-
zunk. Így formálunk egységes közösséget.

Igen lényeges említeni a község területén dol-
gozó civil szervezeteket, amelyek tagjai szabad-
idejüket áldozzák arra, hogyDömsöd ügyét elõbb-
re vigyék. Tájékoztatók formájában a bizottság elé
kerül tevékenységük. A képviselõ-testület dönté-
sei során támogatja és elismeri munkájukat.

A helyi értékek mentése a feladata a Települési
Értéktár Bizottságnak, amely folyamatosan szám-
ba veszi és õrzi Dömsöd sajátos védendõ értékeit.

A közmûvelõdési intézmények mellett ugyan-
csak fontos munkaterület az oktatási és nevelési
intézmények tevékenysége.

Ezen belül a Nagyközségi Óvoda az, amelynek
munkáját figyelemmel kíséri a bizottság.

Éves beszámolókban tájékozódunk az óvodai
tevékenységrõl, amely intézmény egységesen ma-
gas színvonalúmunkát végez.

A gyermekvédelem területén folyó munkákról
évesbeszámoló formájában tájékozódik abizottság.
Ez a feladatkör összekapcsolva a Gyermekjóléti
Szolgálat munkájával, alapvetõ fontosságú a döm-
södi családok életétében. Mivel napjainkban a ma-
gyar lakosság szociális helyzete gyorsan romlik,
sok esetben szorulnak védelemre gyermekek vagy
egész családok. A Családsegítõ Szolgálat a csalá-
dok mellett áll, és igyekszik figyelemmel kísérni a
veszélyeztetett helyzetû gyermekeket. Lelkiismere-
tesmunkatársaknakköszönhetõen, a nehézségekkel
küzdõ családok fokozott figyelmet és ellátást kap-
nak. A jövõben várható a helyzet súlyosbodása,
amely e szakterület jelentõségét növelni fogja.

Hatósági jogkör
AzOktatási Bizottság segélyezési jogköre alap-

ján dönt bizonyos támogatások odaítélésérõl.
Ezek:
âutazási támogatás,
âbeiskolázási támogatás,
âösztöndíj támogatás.
Éves költségvetési keretünk: 4,5millió Ft.
Ebbõl 2015. szeptemberig felhasznált összeg:

3.205.044 Ft.
A beiskolázási és útiköltség támogatás

2015/2016. tanévre biztosított, abban az esetben is,
ha az elõirányzatot módosítani kell.

A gazdálkodási keret csökkenõ tendenciát mu-
tat, amely arra enged következtetni, hogy a segé-
lyezési politikával szakítani akar a szociális intéz-
ményrendszer.

Egyetlen hibája a rendszernek, hogy a segély
elvonások mellett jövedelem nélkül hagy sok
olyan családot, amelynek más megélhetési for-
rása nem akad.

Szabó Andrea
Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottság

elnöke

Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Bizottság
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�Semmi, még a pénz se fogy oly villám-
gyorsan, mint a tisztelet és tekintély, ha
egyszer az ember költeni kezd belõle.�

Mikszáth Kálmán
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! Ezúttal teszteljék,

mennyire képesek az elismerésre? Egyik legfontosabb belsõ érté-
künk a tisztelet. Elsõsorban Önmagunk iránt. Mi is a tisztelet?
Szakmai definíció szerint:
�A tisztelet hasonlóan elvont fogalom akár a szeretet, a becsü-

let, az erkölcs és a dicsõség, valamilyen magatartásra valló érzel-
mi cselekedet (gesztus), erkölcsi igény a társadalmi érintkezés-
ben.� (Szilvássy László)
A tisztelet a civilizált emberek egymás közötti kapcsolatában a

magatartás egyfajta értékmérõje. A tisztelet nem önmagáért van,
valamilyen mértékben kapcsolódik az illemhez és a szeretethez.
A tisztelet annak jutalma, amit az ember ad.

A tisztelet konkrét alkalmazása, a tiszteletadás a családban
gyökerezik. Itt kapjuk az elsõ leckét a szüleinktõl: megtanítanak
köszönni, megköszönni. Aztán az oktatási intézményekben, majd
pedig a kis- és nagybetûs életben folytatódik, válik felnõttként ál-
talános gyakorlattá. A szülõi nevelés során tudja meg legelõször a
gyermek, az ifjú a tisztelet fogalmát, a tiszteletadás formáit, ettõl
kezdve lesz elõtte ismert, hogy kinek, minek mikor és miért illik
(kell) tiszteletet adni. Tudatosodik az ifjúban a tisztelt és tisztelõ
kapcsolat.
Leggyakoribb tiszteletadásra személyes érintkezéskor kerül

sor: köszönéskor (�...tiszteletem...�) ismeretlen személy megszó-
lításakor, valamilyen közösség üdvözlésekor, üdvözlet küldése-
kor, kérés esetén és így tovább.
A tisztelet két formában nyilvánulhat meg. Lehet személynek

(élõ, holt) nyújtó és lehet szimbólumoknak szóló tisztelet. Szim-
bólumnak szól tiszteletünk a Himnusz, a Szózat és az Imák el-
hangzásakor, a nemzeti jelképek, ereklyék, szobrok, dombormû-
vek és a kiemelten védett történelmi, illetve egyházi mûemlékek
elõtt. Tiszteletünk szól továbbá embertársaink érzelmei, idõs em-
berek érzelmei, döntései iránt.
Hogy is állnak az élet különbözõ területein szülõ, gyermek,

munkatárs, szomszéd, idõsebb korosztály, embertársaik érzelmei
iránt tanúsított tiszteletükkel, mennyire képesek elismerni mások
értékeit, most letesztelhetik (a teljesség igénye nélkül)!

Tisztelettudó ember Ön?
A kérdésekre Igen, Nem, Néha válaszok adhatók.
1. A legidõsebb vagy a magasabb rangban állót köszönti elõször?
2. Mindig fogadja a köszönéseket?
3. Elnézést kér, ha esetleg figyelmetlenségbõl nem köszöntötte
egyik ismerõsét?

4. Igyekszik-e segíteni, amikor a segítségét kérik?
5. Képes-e elutasítani egy kérést anélkül, hogy megbántana ez-
zel valakit?

6. Képes-e kérni?
7. Meg tudja kellõképpen köszönni az Önnek nyújtott segítséget?
8. Mindig bocsánatot kér, ha valakit megbántott?
9. Képes úgy vitatkozni egy témában, hogy ne sértegesse vita-
partnerét?

10. Elkerüli-e az ellenséges állásfoglalást?
11. Elkerüli-e a társaságában lévõk számára kényes beszédté-

mát?

12. Mindig megvárja, amíg befejezik monda-
nivalójukat, és csak azután válaszol?

13. Úgy gondolja, hogy vannak jó taktikái?
14. Társaságban elkerüli-e általában, hogy háttal álljon bár-

kinek?
15. Társaságban úgy szokott viselkedni, hogy ne sértse meg

mások magánszféráját?
16. Diplomatikus ember Ön?
17. Jó modorú ember ön?
18. Sok közeli barátja van?
19. Tud-e engedni, ha a helyzet azt megkívánja?
20. Pontos ember Ön?
21. Be szokta-e mindig tartani az ígéreteit?
22. Könnyen megbocsát, ha kiderül, hogy nem szándékosan

bántották meg?
23. Hosszúra nyúló látogatásokat szokott tenni?
24. Mindig visszajuttatja a kölcsönkért dolgokat?

Kiértékelés
Az Igen válaszok +1, a Nem válaszok -1, míg a Néha válaszok

0 pontot érnek
17-24 pont: Ön nagyon tisztelettudó ember, ebbõl adódóan elis-

mert. Már a megjelenése is tiszteletet követel, mivel ilyen attitûd-
je van. Szinte mindenkit tisztel, mert csak így érzi jól magát a sa-
ját bõrében. Önnek ez természetes. Úgy gondolja, hogy minden-
kinek vannak értékei, és ki is tudja mutatni tiszteletét ezek iránt is.
9-16 pont: Ön tisztelettudó, de csak az önhöz közelállókkal.

Vannak, akiket sokszor megbánt. A tisztelet egy általános maga-
tartás, ne feledje! Talán változtasson viselkedésén azokkal szem-
ben is, akik esetleg nem szimpatikusak. Attól még jár nekik a tisz-
telet, vagy próbáljon meg változtatni az értékrendjén.
1-8 pont: Önnek nagyon csekély tudása van a tisztelet fogalmá-

ról. Túl fontos személynek képzeli magát. Gyakran vannak konf-
liktusai a jó modor hiánya miatt! Miért gondolja azt, hogy Önnek
jár tisztelet, viszont ez nem kell hogy feltétlenül kölcsönös le-
gyen? Miért jó az ellenséges magatartás?
Negatív pontozás: Önbõl hiányzik ez az érzés, nem tud tisztel-

ni. Sem Önmagát, sem másokat. Mindig konfliktusai vannak.

(Forrás: Szilvássy László, V. Bodo)

Biricz Márta Enikõ mester okl. pszichoterapeuta

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL

Helyreigazítás
A múlt számban megjelent Örök szüret cikkben Németh Antal

portájának címe helyesen: József Attila utca.

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefonszám: 06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,

06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
Fax: 06 (24) 523-322
E-mail: okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdet-

menyek/rackevei-jaras
Az ügyintézéshez kötelezõ az idõpontkérés.

Okmányiroda elérhetõsége
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AA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeii
Szeptember 19-én a Petõfi Emlékhelyek 29. Nemzetközi Találkozóján

iskolánk népdalénekesei adtak mûsort. A közgyûlésen, amelyet az Ipar-
testület Házában tartottak, a Dezsõ Lajos � Petõfi Sándor: Piroslik már a
fákon a levél c. dal elõadása után turai népdalcsokrot énekelt BaloghAbi-
gél, Tóth Ilona, Várkonyi Petra és Várkonyi Viktória.
Késõbb, a Petõfi Múzeumban Szurcsik János festõmûvész �Szülõföl-

demen� c. kiállításán Harsányi Anna furulyán és Tóth Ilona fuvolán ját-
szott. Felkészítõ tanár: SomosAndrás. Zongorán kísért Donec Szergej ta-
nár úr.

Október 1-jén kettõs ünnepünk van: az IdõsekVilágnapja és a ZeneVi-
lágnapja. E két eseményt kötöttük össze a �Köznevelés az iskolában
TÁMOP 3.1.4. B � 13/1-2013-0001 Diák mini-projekt� keretein belül:
koncertet rendeztünk a két nap tiszteletére. Iskolánk támogatást nyert, így

Tóth Dániel növendékünk sikeres
projekt-felkészítést követõen aktívan
részt vett az esemény szervezésében
és lebonyolításában. A koncertet
technikai okok miatt szeptember 29-
én tartottuk amûvelõdési házban.
Bencze István polgármester úr kö-

szöntötte a vendégeket.
A mûsorban fellépett a Ju és Zsu

Társulatból: Rakszegi Napsugár,
Szabó Petra, Szabó Bettina, Fehér
Richárd, Nagy Sebastián.
A Dabi Református Kórus népdal-

feldolgozásokat adott elõ Horváth-
Nagy Emese vezetésével.

Iskolánk mûvésztanárai is vállalták a fellépést: Bellák Miklós � gitár,
Berki Artúrné � zongora, Csernov Miklós � eufónium, Donec Szergej �
zongora, Kanderka Andrea � klarinét, Somos András � fuvola. Növendé-
keink is bemutatkoztak: Balogh Abigél, Halassy Eszter, Liptai Melitta,
Tóth Ilona, Várkonyi Petra, Várkonyi Viktória népdallal köszöntötték a
vendégeket. Hangszeres növendékeink szép programot mutattak be:
Harsányi Anna � furulya, Horváth Fanni � zongora, Horváth Petra � zon-
gora, Sas Zsuzsanna � furulya, Tóth Ilona � furulya.

Gratulálokminden fellépõnek a színvonalas szereplésért!

Ebben a hónapban ismét megrendezzük aDömsödiMûvészeti Napo-
kat, szeretettel várunkminden érdeklõdõt 2015. október 22-én amûvelõ-
dési házba, a zenészek és táncosok közös bemutatójára! Az esetleges vál-
tozásokról plakátokon értesítjükmajd az érdeklõdõket.

Köntös Ágnes igazgató

Ajándék-
készítés,
a díszítõ
csapat

Szabó Petra

Dabi Református Kórus

Horváth Fanni
Harsányi Anna Tóth Ilona

Somos András
tanár úr

Népdalosok
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Iskolakezdés
Eltelt egyhó-

nap az iskolá-
ból, elszaladt a
szeptember. A
gyerekek a nyá-
ri szünet után
nagyon örültek
a társaiknak,ba-
rátaiknak, bol-
dogan foglalták
el az osztályai-
kat. A szülõk a

szülõi értekezletekenmeghallgatták ésmegismerték a házirendet és az
osztályukat érintõ valamennyi feladatot, programot. Az OMK udvara
nagyobb lett, az elválasztó palánkot a nyáron lebontották. A kapunál a
belépõt nyíló, zöldellõ növények fogadják, a füves pályát is használ-
hatják a gyerekek. A zárt kerékpártárolóban elhelyezhetik a kerékpá-
rokat, reméljük, így nagyobb a biztonság.
A tantermeket a tanító nénik a szülõk segítségével szépen feldí-

szítették, így várták a tanulókat. Sajnos a rossz idõmiatt a sportnap el-
maradt,majd pótoljuk és becsületesen teljesítjük a 2015m lefutását. A
Mihály-napi vásárt a Széchenyi úti iskola folyosóin megtartottuk,
mert az osztályok már felkészültek, többen romlandó termékekkel.
Zuhogott az esõ, de a hangulaton nem éreztük. Igazi vásári volt a tö-
meg. Egymásra találtak és jót beszélgettek rég nem látott ismerõsök,
sok régi diákunk látogatott el és élvezte a régi iskolája hangulatát. Az
osztályok sikeresen eladták a portékáikat.
A tanulmányi kirándulások elkezdõdtek, az 5. osztályosok Erzsé-

bet-táborban voltak, a 7. osztályosok és a 2. a osztályosok már kirán-
dultak. A sportágválasztón is sokan részt vettek Budapesten. Célunk,
hogyminél több gyerek rendszeresen sportoljon, mozogjon.
A tanévbõl még nagyon sok van hátra, rengeteg versenyen indu-

lunk, és mint mindig, jó eredményeket érünk el, de ez csak összefo-
gással, közösmunkával érhetõ el. Példának tudomállítani az osztályo-
mat, a 2. a osztályt, ahol minden szülõ ott volt a szülõi értekezleten, és
aktívan részt vesz gyermeke fejlõdésében, sikerében, örömében. Ki-
váló eredményeinket is közösmunkával értük el. Kívánomminden ta-
nulónak, teljesedjen ki egyénisége, legyen õszinte, felszabadult, de ne
felejtse, legfontosabb feladata a tanulás!
2015. 09. 25. MajorAnna

J Nálunkmindig
történik valami� J

SZÁRNYALAPORSZEM
Nehéz úgy élni, hogy az ember soha nem biztos benne, tulajdonképpen

szükség van-e rá, kell-e õ valakinek?
Hameg,mint én is, valami soha nem tapasztalt igénytõl sarkallvamindenfé-

le irodalmi �zsengékkel� õrjíti a környezetét, meglapulva a félelemtõl, mert
hátha nemkell ez senkinek, csak kiröhögtetemmagamazzal, hogy �matuzsále-
mi� korom ellenére olyan elementáris közlési vágy kerített hatalmába, ami le-
het, hogymár kóros. De ha egyszer fogva tart és nem is ereszt�!
Most, hogy a felvilágosodás és reformkor alakjai vontak bûvkörükbe, pont

abban a stádiumban vagyok, amikor �elkapott a gépszíj�, és éjjel-nappal a ró-
luk szóló irodalmat kutatom, mert a tényszerû háttér és életpályamögött � va-
gyis inkább benne � mindig ott kandikál a magánéletük, amely sokszor köz-
életi szereplésüket mozgatja.
Mindeközben én is gyarapodom eddigmeg nem élt ismeretekkel és tapasz-

talatokkal, valamint � a ki tudja mibõl fakadó � húsbavágó kritikákkal is. Ez
történt nemrégiben is egy kisebb társaságban, amikor beszélgetés közben �
nem piaci pletykákról volt szó, hanem irodalmi ihletésû témákat boncolgat-
tunk �, hát persze, hogy belekaptam én is a pillanatnyilag engem leginkább
foglalkoztató témába.
Berzsenyi Dániel és Kazinczy Ferenc barátságáról, majd elhidegülésérõl.

Aztán bejön a képbe Kölcsey Ferenc is, akit Berzsenyi nagyon utált. A
�kamuti szemû� � így titulálta õt a fél szememiatt, de haragja egy kritika okán
mélyült el. Ráadásul, mert Berzsenyit a forrongó düh vezette, nem járt utána,
hogy smint volt, az a sejtése vált meggyõzõdésévé, hogyKölcsey elmaraszta-
lásai mögött Kazinczy állhat. Elhidegült hát tõle is, levelezésük három évre
teljesenmegszakadt.
� Látjátok? �mondtam. �Mit tehet egy rosszkor kimondott vagy félreértel-

mezett szó?
Nem telt bele öt perc, smár amagambõrén kellett tapasztalnom, hogymit je-

lent. A társaság egyik férfitagja hallgatásábólmintegy felocsúdva, valami elõtte
fekvõ könyvbõl felnézett, és aztmondta: �Na, szárnyal a porszem!�Arcán szar-
kasztikus mosoly, a megjegyzése pedig önmagáért beszélt. A pillanatnyi kínos
zavarodottságot valaki ügyesen feloldotta, biztatván engema folytatásra.
Gondolnivaló, hogy ez után nem tudtam megszólalni, de nem tudtam

azt se, kinek van szégyenkeznivalója kettõnk közül. A megjegyzés persze
fájt és égetett, mintha csalánnal vertek volna végig, és már más vágyam
sem volt, mint megsemmisülni. Ráadásul még csak meg sem indokolta a
durván bedobott mondatot.
Otthon �most kimondottan értékeltemaz egyedüllétet � csináltamegy kávét,

rágyújtottam a cigarettámra, a szívem nehéz volt, a fejem üres, mintha szivacs-
csal törölték volna ki. Amásfél éves beidegzõdés végigcsináltatta velem az esti
tornaprogramot, �amitõl megindul a zsibbadt erek útján a vér�, az agyamba is
lökve annyit, amennyi egy dadogós, reszketõs Istenhez forduláshoz elég volt.
Õ tudta, mi történt, elõbb tudta, mint én, kétségbeesésemet is látta. Azt,

hogy biztosan Õhozzá fordultam, azt meg én reagálhattam le abból, hogy
azonnal megjelent. Éreztem, hogy itt van, arcán halovány mosoly, vigasztaló
derû. Segíteni akart. Segített is.
�� Jól figyelj rám �mondta. �Ahonnan én nézlek benneteket, hidd el, elég-

gé bizarr látványt nyújtotok. Egy tülekedéstõl lihegõ, gomolygó embertömeg,
amelybõl csak ritkán válik ki milliók közül egy igazi. Na, arra aztán vigyáz-
nom kell nagyon, mert noha mindannyian az én teremtményeim vagytok, aki
nálatok különb, mindig heves ellenállást vált ki közületek. Ne szólj közbe,
még nem végeztem!
Porszemvagy, az tény. Ebben a fanyalgó �klubtársadnak� igaza van, de! Én

neked adtam a képességet, hogy porszem létedre is szárnyalj. A fanyalgók
meg csak fanyalogjanak � bennük ennyi van. Amíg azonban én vissza nem
veszem tõled a jogosítványt, addig neked egyetlen feladatod van: szárnyalj! �
és nincs ellenvetés. Ámen.�
� Ebbenmaradtunk. �

Szoóné Bodrogi Emõke

Saját árnyékukat átlépve,
önmagukat gyõzték le�



Szeptember 19-én, szombaton az Ipar-
testület szépen felújított székházában ke-
rült megrendezésre a találkozó.
A Petõfi Társaság által megválasztott

helyszín, úgy vélem, rendkívül különleges,
hisz alig van hazánkban olyan település,
ahol ennyi Petõfihez köthetõ emlékhely ta-
lálható. Dömsöd most második alkalommal
adott otthont a találkozó lebonyolításának.
Elõször 1992. szeptember 19-én gyûltek itt
össze a társaság tagjai. Akkor Bödõ Mihály
volt a dömsödi Petõfi Múzeum élén.

A jelenlegi szervezés kapcsán az egye-
sület elnök asszonyával, Kispálné dr. Lu-
cza Ilonával több alkalommal egyeztettük
a konferencia programjait, szem elõtt tart-
va a helyi és környékbeli Petõfi-kultuszt.
Ennek tükrében tartott elõadást Balogh

Mihály helytörténész, tanár, könyvtáros: A
Petõfi-kultusz tárgyi emlékei a Fölsõ-Kis-
kunságban és a Duna mellékén címmel.
Szabadszállásról elindulva, Dunavecsén,
Szalkszentmártonon át Kunszentmiklósig
részletesen ismertette Petõfire vonatkozó
emléktáblák, szobrok, emlékhelyek létesí-
tésének körülményeit és kutatásokat.
Ezt követõen Jáki Réka, a ráckevei Ár-

pád Múzeum igazgató asszonya tartott elõ-
adást Legenda vagy valóság címmel: a rác-
kevei Horváth Nepomuki János és Petõfi
Sándor János vitézének kapcsolatáról. Is-
mertette Horváth Nepomuki János életét,
és párhuzamot vont a két fiatal sorsa kö-
zött. Végül kitért a legenda utóéletére, me-
lyet az 1999-ben készített János Vitéz-
díszkút, valamint a 2001 óta évente meg-
rendezésre kerülõ János Vitéz Napok jel-
képeznek.
A dömsödi emlékhelyek keletkezésének

körülményeit és néhány Dömsödrõl szár-
mazó tárgyi relikvia felkutatását ismertet-
tem. Elõadásomhoz a századfordulón ki-
adott dömsödi képeslapokat használtam,
melyek a korabeli Dömsöd arculatát jól ér-
zékeltették.
Bödõ Mihály, nyugalmazott igazgatója a

dömsödi Petõfi Múzeumnak, saját versét
mondta el. Lelkes és fáradhatatlan ápolója
a helyi Petõfi-kultusznak.
A konferencia zárásaként dr. Ratzky Ri-

tával �Halhatlan a lélek� címen megjelent
könyvérõl beszélgetett Balogh Mihály. A
Napkút kiadó által megjelentetett könyv
mintegy negyven év válogatott anyagát
tartalmazza. Cikkek, tanulmányok, kriti-
kák a XVIII-XIX. század magyar irodal-
máról. A könyv a helyszínen megvásárol-
ható volt.

Már kissé oldottabb hangulatban, a Bazso-
nyi�Vecsési Képtárban, Feledy Balázs mû-
vészeti író nyitotta meg Szurcsik JánosMun-
kácsy-díjas ÉrdemesMûvész kiállítását.
A vendégeknek egy kis frissítõ mellett

lehetõsége volt a Petõfi Múzeum megte-
kintésére és egy kis baráti beszélgetésre.
Színvonalas mûsort adtak mindkét hely-

színen a Dezsõ Lajos AMI növendékei.
Nagy Seby és Vass István Zoltán szavala-
tai szintén emelték a rendezvény színvona-
lát. A Dömsödi Általános Ipartestület
Székházában ekkorra elkészült az az igé-
nyesen összeállított kiállítás, mely a döm-
södi kismesterségeket és a mesterek esz-
közeit mutatja be.
Délután került sor a Petõfi Társaság köz-

gyûlésének lebonyolítására, majd az em-
lékhelyeken való koszorúzásokra.
Az email-eken, levélben és telefonon

történõ visszajelzések alapján mondha-
tom, hogy a találkozón résztvevõ vendé-

gek szerte az országban vitték jó hírét tele-
pülésünknek!
Végül megköszönve említeném azok-

nak a szervezeteknek, magánszemélyek-
nek a nevét, akik önzetlen segítségükkel
hozzájárultak ehhez a közös sikerhez:
Bencze István, Bencze Zoltán, Budai

Szilvia, Csikósné Ócsai Jutka, Dömsöd
Általános Ipartestület, Dömsöd Nagyköz-
ség Képviselõ-testülete, Dömsöd Refor-
mátus Egyházközség, Fábián János Domo-
kos, Fazekas János és felesége Keresztesi
Márta, Habaczellerné Juhász Judit, Hajdú-
né Horváth Jolán, Jancsó Attila, Keyha-
Czeller Piroska, Köntös Ágnes és a Dezsõ
Lajos AMI növendékei, Még 1000 év
Egyesület, Mûszaki Csoport és a közmun-
kaprogram segítõ munkásai, PSOMK
munkatársai, Szomszéd Nándor, Szurcsik
János, Szücsné Ágh Anikó, Varsányi An-
tal, Vass István Zoltán.

-Vass Ilona-
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Szurcsik János és Feledy Balázs Koszorúzás a Petõfi Múzeumnál

Fotó: Szomszéd Nándor

Petõfi Emlékhelyek 29. Nemzetközi Találkozója
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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 és szeptember hónap
Az elmúlt kettõ hónap eseményei 7 tûzeset és 1 mûszaki mentés

volt:
2015-08-08-án éjszaka Apaj Szivárvány utcába kellett vonulnunk,

ahol egy zárlatos bojler okozott tüzet. A helyszínre érvemár csak füstölés
volt tapasztalható, lángolás nem, ezért a kunszentmiklósi kollegákkal az
épületet átvizsgáltuk és átszellõztettük. Személyi sérülés nem történt.
2015-08-23-án Dömsöd Keszeg utcába vonultunk, ahová tûzesethez

kaptunk riasztást. Itt egy faház riasztóegysége füstölt, ezért egy H-sugár-
ral beavatkoztunk.Az épület és a riasztó áramtalanítása utánmár nemvolt
további tûzoltói beavatkozásra szükség.
2015-09-10-én este a református templomhoz vonultunk, mert a tetõ-

szerkezete kigyulladt a jelzés szerint.
A helyszínen kb. egy négyzetméteren a felújításból visszamaradt fafor-

gács izzott és füstölt, valamint egy tekercs fólia lángolt. A tüzet az épület
mellett felállított állványzatról közelítettük meg, és nagyon minimális víz-
mennyiséggel oltottuk el, hogyneokozzunk�vízkárt� a templomban.A jel-
zés alapján kettes kiemelt fokozatban vonult Keve 1-es, Dunaújváros 1-es,
Dunaújváros 2-es, Dunaújváros Emelõ és mi. A gyors helyszíni beavatko-
zásnakköszönhetõenazújvárosi egységeket visszafordították. Személyi sé-
rülés nem történt, és a templomban sem keletkezett kár, amiért köszönet jár
a szomszédban lakóknak, akik észlelték a bajt és azonnal segítséget kértek.
2015-09-11-én hajnalban néhány órával a templomban keletkezett tûz

eloltása után a Hársfa utcába vonultunk, ahol meg egy faház égett. Kettõ
sugárral és kéziszerszámmal oltottuk el a tüzet. Személyi sérülés nem tör-
tént de az anyagi kár jelentõs, mert az épület szinte teljesen leégett.
2015-09-11-én napközben a Dózsa György úti óvodához vonultunk,

mert bejelzett a tûzjelzõ. A felderítés során megbizonyosodtunk arról,
hogy tûz nem volt, csak téves jelzés kaptunk.
2015-09-12-én ismét a Hársfa utcába kaptunk jelzést, az elõzõ napi kár-

eset helyszínére.Kiérkezéskorkiderült, hogy tûznincs, csak téves jelzésvolt.
2015-09-25-én a rendõrség kérésére vonultunk DömsödKözépsõ útra,

ahol egy épületbe kellett behatolnunk, mert a tulajdonosa a feltételezés
szerint bent elhalálozott. Kiérkezés után az egyik ablak rácsát leszerelve,
majd azon keresztül bejutva a zárt ajtót belülrõl kinyitottuk. A helyszínt a
rendõrségnek és a kiérkezõ mentõknek átadtuk. Sajnos a feltételezés igaz
volt, az ingatlan tulajdonosa elhunyt.
2015-09-28-án este aFelsõszigeti útra vonultunk, ahol egy faház teljes ter-

jedelmében égett. A tüzet kettõ sugárral és kéziszerszámokkal oltottuk el a
ráckevei kollegákkal közösen.A tûzben kettõ gázpalack is felrobbant az épü-
let teljesen leégett, valamint azudvaronállóSkodát ishõhatásérte, amimeg is
rongálta. Az ingatlan tulajdonosa kisebb sérüléseket szenvedett, amit a hely-
színenamentõsökelláttak.A tüzet feltételezhetõenelektromoszárlat okozta.

A fûtés is lehet veszélyes!

Fûtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a
készülék nem rendeltetésszerû használata, a szabálytalan kivite-
lezés, illetve a mûszaki felülvizsgálat vagy ellenõrzés elmulasztá-
sa. Bár a hûvösebb idõben egyre több otthonban kezdenek el fû-
teni, még nem késõ a hivatalos fûtési szezon kezdete elõtt szakem-
berrel ellenõriztetni a tüzelõ-fûtõberendezéseket és az égéster-
mék-elvezetõ rendszereket.

A nem rendeltetésszerû használat következtében jelentõs anyagi kárral
és esetenként súlyos sérülésekkel járó tûzesetek alakulhatnak ki, de nem
ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az
olyan égéstermék-elvezetõ rendszerben, amelyben hulladékot vagy más,
nem megfelelõ tüzelõanyagot égetnek, az elzáródott kéménybõl pedig a
káros anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelõ
használattal teljesen kiküszöbölhetõek!

A szabálytalan kivitelezésmiatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüze-
lõ-fûtõberendezések meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó gázok,
így a szén-monoxidmár alacsony koncentrációban is komoly veszélyt je-
lentenek az ott tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz gyakrabban
meghibásodhat, azt gyakrabban kell javítani és rövidebb idõ alatt tönkre-
megy, ráadásul jóval több pénzt kell ráfordítani. Mindez megelõzhetõ, ha
megfelelõ minõségû termékeket vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést
pedig valódi szakember végzi el!

Amûszaki felülvizsgálat és ellenõrzés fontos feltétele a fûtési rendszer
biztonságos mûködtetésének, hiszen idõben kiderül, ha valamilyen kar-
bantartási vagy javítási munkára van szükség. Ezt a munkát is minden
esetben bízzuk szakemberre. A fûtési rendszer valamennyi elemét ellen-
õriztetni kell az elõírás szerinti idõszakonként.

(forrás: BMOKF)

A tavalyi évtõl egyesületünk is rendelkezik
CO2mérésére alkalmas eszközzel!

Ha baj van! 105

Egyesületünkmobiltelefonszáma: 06-20-383-5407

Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett szám-
lánkra tudják befizetni (Dömsödi Tûzoltó Egyesület, számlaszá-
munk: 51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetõségét megke-
resve (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 weboldalunkon, a www.tuzoltosag-
domsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.

Pongrácz József
titkár

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com(fotó: illusztráció)
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Nagybátyámra emlékezve
A napokban megkeresett kedves ismerõsöm: Kenéz Zsuzsa, hogy ír-

nék-e visszaemlékezést szeretett nagybátyjáról, aki e hónapban ün-
nepelné születésének 105. évfordulóját. A válasz természetesen igen volt.
A lentebbi sorok az õ visszaemlékezései alapján íródtak.
�Nagybátyám, dr. Áts Antal � én Bátyjának szólítottam � Dömsödön

született 1910. október 14-én, nagyszüleim (Áts Antal és D. Nagy Julian-
na) elsõ gyermekeként. Elemi iskolába Dömsödön járt, majd 8 évig Kun-
szentmiklóson a Baksay Sándor Református Fõgimnáziumban tanult, ott
érettségizett 1929-ben.

Balról jobbra: Áts Julia (dr. Babos Imréné), dr. Áts Antal és
édesanyám: Kenéz Pálné Áts Ida

Eredetileg bányamérnök szeretett volna lenni, de nagyanyám nem en-
gedte, így Debrecenbe jelentkezett, a Tisza István Tudományegyetem
(1945 után Kossuth Lajos Tudományegyetem) állam- és jogtudományi
fakultására, 1933-ban avatták az állam- és jogtudományok és a közgazda-
ságtan doktorává. Majd 1942. február 17-én Budapesten bírói és ügyvédi
vizsgát tett. A dátum azért nevezetes, mert nagyszüleim házassági évfor-
dulója, ez volt Tóni bácsi ajándéka szüleinek. Évfolyamtársai jóval ké-
sõbb, májusban vizsgáztak.

Az avatáson. Álló sorban jobbról az elsõ.

Hivatásához híven mindig igazságos volt, s családunk hagyományait
követve mindenkinek segített az ügyes-bajos jogi dolgokban. Természe-
tesen soha nem fogadott el sem pénzt, sem másféle ajándékot. A viharos
1950-es években, az akkori ítélõtáblán járásbíró volt, otthagyta,mert elõre
meg akarták határozni, milyen ítéletet hozzon. Ezután 1952-tõl 1964-ig
egy szövetkezetben háztartási eszközöket készített, 3mûszakban, ésmun-
kamellett vegyipari szakmunkás bizonyítványt is szerzett.

Az avatás után a debreceni egyetem
(akkor Tisza István Tud. Egy.) parkjában

Majd a '60-as évek közepén, korábbi jogászkollégái hívására, újra ere-
deti hivatásában, a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium jogi fõosztá-
lyán jogtanácsos munkakörben dolgozott. Három esztendeig Székesfe-
hérvárra járt, vállalva a napi 140 km-es ingázást, vonattal.
Soha nem tagadta meg származását, és bemutatkozáskor nemmondta,

hogy �dr.�, csak a hivatalos nyomtatványokon tüntette fel. Emlékszem,
egy családi összejövetel alkalmával szóba került a tudás. Õ így fogalma-
zott: �a tudást és a tanulás képességét az Úr Istentõl kaptam azért, hogy
mások javára fordítsam, és ne amagam hasznát keressem.� Családot nem
alapított, én voltam neki a �kis húga�. Combnyaktörés után tüdõgyulla-
dásban halt meg 1995 szeptemberében. Sokan még ma is emlegetik, fõ-
ként segítõkészségét hangsúlyozva.�

A képen principálisával � dr. Kiss Lászlóval (középen) és an-
nak öccsével: dr. Kiss Lajos tüdõgyógyász fõorvossal, a jobb szé-
lén Tóni bácsi. Nagykõrösön volt ügyvédjelölt, az 1930-as évek
végén, a barátság életük végéig megmaradt, és a tisztelet is.

Köszönjük a visszaemlékezést. JancsóAttila
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TTeejj tteessttvvéérreekk
� festõk, grafikusok, szobrászok�

Mözsi-Szabó István festõmûvész

Október hónapban a �tejtestvérek� közül
Mözsi-Szabó Istvánt mutatjuk be annak
okán, hogy okt. 18-án nyílik meg Testamen-
tum c. kiállítása a Dömsödi Református
Egyházközség Gyülekezeti Házában.

Az augusztusban útjára indított sorozat az
1948-tól induló fiatal mûvészekbõl össze-
verbuválódott alkotócsoportot mutatja be,
melyet éppen Õ, Mözsi-Szabó István neve-
zett el Tejtestvéreknek. A csoport tagjainak
portréját késõbb közös tablón festette meg.
A tejtestvérek elnevezés utal a pályán való
közös indulásukra, magyarságukra, magya-
rul alkotásukra.

Mözsi-Szabó István 1927-ben született a
Tolna megyei Mözsön. Szülõföldjén (a Tol-
nai-Sárköz), valamint szüleitõl, nagyszülei-
tõl kapott útravaló meghatározóan hatott
életére, munkásságára. Baján szerezte taní-
tói képesítését, s tanítói pályája közös indu-
lás volt Bazsonyi Arannyal. Mûvészeti ta-
nulmányait Baján, Rudnay Gyula Képzõ-
mûvészeti Szabadakadémiáján kezdte, majd
a Budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán
folytatta. Itt Szõnyi István, Barcsay Jenõ és
Domanovszky Endre voltak mesterei.

Tanított Bogyiszlón, Decsen, Szekszár-
don, Fóton. �Mindig tanító voltam!� � vall-
ja önmagáról.

Képzõmûvészeti alkotásaiban sorra jelen-
nek meg azok a települések, emberek, szoká-
sok, melyek hatással voltak rá. Választott ott-
hona Erdély. �Vigyázó tornyok� sorozatában
az erdélyi templomokat örökíti meg, melyet
a román falurombolási politika inspirált. Szá-
mos alkotásán jelenik meg a Duna, a dunai
halászok, jellegzetes halászbárkáikkal. A

Duna életadó folyó, mely áradáskor leteszi
hordalékát, gazdagon táplálva ezzel a termõ-
földeket, de a halászatból való megélhetést is
biztosítja. Mindezek mellett jól járható ke-
reskedelmi útvonal is egyben, mely által ösz-
szekötõ kapocs az ott élõ népek számára.

Így kapcsolja össze Tolna városát, a mû-
vész jelenlegi lakóhelyét és Dömsödöt.

Azonban Mözsi-Szabó István Dömsöd-
höz való kapcsolódása ettõl még egy kicsit
több. Örök barátsága Bazsonyi Arannyal és
Vecsési Sándorral sokszor adott alkalmat ar-
ra, hogy dömsödi Duna-parti nyaralójukban
megforduljon. Szeretettel emlékezik vissza
az itt folytatott baráti beszélgetésekre.

Most 2015-ben, a Magyar Festészet Nap-
ja programsorában Dömsödön lesznek meg-
tekinthetõk alkotásai. Ez az alkalom azért is
különleges, mert Bazsonyi Arany, Vecsési
Sándor, Mözsi-Szabó István és Szurcsik Já-
nos munkáit bemutatva, egyszerre négy ki-
váló magyar mûvész lesz jelen településün-
kön ebben az idõszakban.

Minden mûvészetet kedvelõ, megismerni
vágyó felnõtt és gyermek páratlan élménnyel
lesz gazdagabb a kiállításokmegtekintésével!

-Vass Ilona-

Meghívó
MMöözzssii--SSzzaabbóó IIssttvváánn
TTEESSTTAAMMEENNTTUUMM

címû kiállításánakmegnyitójára
Dömsödön,

aMagyar Festészet Napja
programsorában.

2015. október 18-án
vasárnap, 11 órakor

a Dömsödi Református
Gyülekezeti Ház
Nagytermében,

az Istentiszteletet követõen
(Dömsöd, Petõfi tér 7.).

Köszöntõt mond:
Vass Ilona

A kiállítást megnyitja:
Decsi-Kiss János

újságíró-képzõmûvész
A kiállítás megtekinthetõ

2015. október 18. � november 6-ig.
Nyitva tartás:

kedd-péntek 9�12-ig,
ettõl eltérõ idõpontokban
telefonos egyeztetéssel.
Tel.: 06-20-253-2589

Magyar Festészet Napja
Civil kezdeményezés, mely 2002-

ben jött létre. Ma már a rendezvé-
nyek az országhatáron túlra is át-
nyúlnak. A programsorba felsora-
koznak a kortárs magyar festõk alko-
tásait bemutató kiállítások, de emel-
lett koncertek, irodalmi mûsorok és
színházi elõadások is regisztrálnak.
Évrõl évre többen csatlakoznak a
programsorhoz, hogy a kortárs mû-
vészetet megismertessék és megszeret-
tessék az érdeklõdõ közönséggel.

AA régi tolnai Dunarégi tolnai Duna
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Az alábbi képet Kovács LajosnéMargóNénitõl kaptuk.

A képen látható házaspárMargó Néni rokonai voltak, közelebbrõl is a
képen látható Örzse néni és Margó néni dédanyja voltak testvérek. A
feleséget Bicskei Erzsébetnek, a férjet Csíkos Istvánnak hívták. A család
Dunaszentbenedeken lakott.
A képen látható esemény 1910 körül datálható, amikor a feleség

Fiumébenmeglátogatja katonáskodó férjét.
Köszönjük a képet!

SzabóAndrea

TTTTAAAALLLLÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAMMMM   EEEEGGGGYYYY

KKKKÉÉÉÉPPPPEEEETTTT

A Kluch Rózsa 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.

Nehezen indul az idény
a focistáknál

A 2015-2016-os megyei másodosztályú bajnokságba je-
lentõs erõt képviselõ csapatok kerültek. Százhalombatta vá-
ros csapata és a feljutó Fém-Alk Dunavarsány is erõsíti a baj-
nokság színvonalát. Tavaly Dömsöd jól szerepelt, kis szeren-
csével a hatodik helynél elõrébb végezhetett volna. Jelenleg
úgy látszik, nem sikerül ezt az eredményt megismételni.

A �kötelezõ� gyõzelme-
ket hozta a csa-

pat, de ahol
nem mi vol-
tunk az esé-

lyesek, ott súlyos vere-
ségek következtek be.

Ennek ellenére vannak
jelek, hogy magára talál a
csapat, és javítani fog az
eredményességen.

A mérkõzések eredményei:

Felsõpakony : Dömsöd 3:1
Csapatunk gólja öngólból született.

Dömsöd : Dabas II. 0:7
Súlyos vereség. Ennél azért szorosabb eredmény volt el-

várható, még ha több NB III-as játékos is szerepelt az ellen-
félnél.

Sóskút : Dömsöd 1:2
Az idegenbeli gyõzelem dicséretes. Mindkét gólunkat

Cziráky Tamás szerezte.

Dömsöd : Százhalombatta a pálya használhatatlansága
miatt elmaradt. Itt sem mi leszünk az esélyesek.

Pereg : Dömsöd 4:0
A szomszédvár jól elpáholta csapatunkat.

A soron következõ mérkõzések:
Dömsöd : Százhalombatta okt. 8. csütörtök
Dömsöd : Gyömrõ okt. 10. 15 óra
Taksony II. : Dömsöd okt. 17. 14 óra
Dömsöd : Gyál okt. 25. 13.30
Dunaharaszti II. : Dömsöd okt. 31. 17 óra
Dömsöd : Tárnok nov. 8. 13 óra

Varsányi
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Dömsöd-Nagytemplomi
Református 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

EE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KKEE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KK EE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE IIEE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE II

Temetõi istentiszteletek
HALOTTAKNAPJAALKALMÁBÓL

2015. november 01-jén vasárnap délután

14 óra katolikus temetõ
15 óra dömsödi református temetõ
16 óra dabi temetõ

Temetõi közlemény
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1990-

ben vagy korábban váltották meg a dömsödi református temetõben, úgy annak
érvényessége a törvények értelmében � 25 év elteltével � idén lejár. Amennyiben
szeretnék azt megõrizni, újra meg kell váltani 2015. december 31-ig.

Újraváltani a lelkészi hivatalban lehet: Dömsöd, Petõfi tér 7.

Hivatali idõ: hétfõ és csütörtök 9-12 óra. Telefon: 06-24-434-477.

Köszönettel:
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma

Reformáció ünnepén,
2015. október 31-én szombaton

délután 5 órakor
ÜNNEPI ISTENTISZTELETET tartunk

a Baptista Imaházban.
Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk

a kedves Testvéreket!
(Dömsöd, Szabadság u. 125.)

Fájó szívvel emlékezünk

Bazsonyi Arany
mûvésznõre

halálának 4. évfordulóján.

Barátai és tisztelõi
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs Dömsödi

Körzeti Megbízotti Irodája közvetlenül
hívható telefonszáma a következõ:

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám bármely okból

pillanatnyilag nem kapcsolható,
úgy kérjük, hogy a 112-es központi

számot szíveskedjenek hívni.

Születtek:
Bús Tivadar � Füki Henrietta

MARTIN TIVADAR
Földvári Szabolcs � Balikó Marianna

PÉTER
Trungel-Nagy Ádám � Földi Mária Ildikó

MILÁN ÁDÁM
Csécs Zsolt László � Tõkés Diána

ZSOLT
Kovács Attila � Németh Ivett

STELLA LARISSZA
Hegedûs Szabolcs Árpád �
Megyesi Amanda Georgina

BENJAMINÁRPÁDésGERGÕISTVÁN
Bulyáki István � Répás Viktória

ZSELYKE VIKTÓRIA
Csábi Zsolt – Orosz Réka

ZIT A

Házasságot kötöttek:
Juhász István – Kiss Anett

Fekete József – Patonai Nóra Eszter
Priskin Péter Tamás – Miskolczi Melinda

Kun József – Patai Gyöngyi
Szadai Gábor – Molnár Zsófia

Elhunytak:
Sinkó Ferenc 73 éves
Nagy Péterné Gálos Lídia 83 éves
VéghAntalnéVáczi Zsuzsanna 86 éves
Elõzõ havi lapszámban megjelent:
Mészáros Antalné Turcsán Erzsébet elhunyt
életkora helyesen: 81 éves

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

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

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

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi

Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ

Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: október 25.

A lapzárta után beérkezõ anyagokat,
illetve a pdf formátumban küldött cikkeket

nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!

Várhatómegjelenés: november eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk: Bencze István, Biricz Márta

Enikõ, Budai Szilvia, Földvári Attila,
Habaczellerné Juhász Judit, Jancsó Attila,

Korona Sándor, Köntös Ágnes, Major Anna,
Nemoda-Stiasny Márta, Orbánné Kiss Judit,
Pergel Renáta, Richter Gyuláné, Siket Péter,

Szabó Andrea, Szabóné Lévai Csilla,
Szomszéd Nándor, Szoóné Bodrogi Emõke,

Varsányi Antal.

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

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

AMagyarKorona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720
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