
A Képviselõ-testület a februári ülésen végleges formába öntötte a 2016. évi
költségvetésünket. 635.510.000 forint bevételi és kiadási fõösszeggel, tartalék
nélkül fogadtuk el azt a költségvetést, amelybõl ebben az évben mûködtetnünk
kell intézményeinket, nagyközségünket. Az elõzõ évhez képest mintegy kétszáz-
millió forinttal kevesebbet terveztünk, amelynek oka az, hogy idén már nem sze-
repel az ivóvízminõség-javító beruházásra esõ összeg. Mivel hiánnyal továbbra
sem tervezhetnek költségvetést önkormányzatok, ezért némi �kozmetikázásra�
most is szükségünk volt, elsõsorban bevételi oldalon. A nyugodt, problémamen-
tes mûködéshez év közben kell találnunk még közel húszmillió forintot. Fejlesz-
tésre továbbra sem tudtunk jelentõs összeget elkülöníteni. Ami mégis biztatató a
jövõre nézve az, hogy Pánczél Károly képviselõ úr bekérte a fejlesztési elképze-
léseink listáját, amelyeket a következõ években szeretnénk megvalósítani. En-
nek a listának az elsõ két helyén útépítések (aszfaltozás) és az iskola felújítása
áll. Csak remélni tudom, hogy megvalósul az a kormányzati szándék, hogy Pest
megye települései, a hátrányos régiós helyzetük miatt, célzottan jussanak fej-
lesztési forráshoz!
A hulladékszállítás 2016. évi változásai közül a zöldhulladékkal kapcsolatos

újdonságokról szeretnék tájékoztatni. Már a márciusi elsõ zöldjárat során csak le-
bomló zsákban viszik el a zöldhulladékot. Alkalmanként egy zsákot ingyenesen
minden ingatlantulajdonos megkap, tehát évente összesen hat zsákot! Akinek en-
nél több zöldhulladéka keletkezik, annak az ügyfélszolgálati irodában meg kell
vásárolnia további zsákokat, darabonként 320 forintos egységáron! Az eredeti
zöldjárat naptárral kapcsolatban annyi a változás, hogy az egyik tavaszi hónapi el-
marad, és helyette júliusban lesz szállítás!

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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www.domsod.hu

2016. március Ára: 250.- Ft

Folytatás a következõ oldalon.
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Fotó: Szomszéd Nándor

Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt
és Kedves Családját

2016. március 15-én
(kedd) 10,00 órára
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési

Központ nagytermébe

az 1848. március 15-i forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére megrendezésre kerülõ
községi ünnepségre és az azt követõ
koszorúzásra a Petõfi Emlékhelyeken

Ünnepi megemlékezést tart:
Korona Sándor képviselõ

Ünnepi mûsor:
Széchenyi István Általános Iskola jelenlegi és volt

diákjai, valamint a Ju és Zsu Társulat
Rendezõ, felkészítõ: Faragó Attila és Nagy Seby

Közremûködnek:
a koszorúzási helyeken a Dezsõ Lajos Alapfokú

Mûvészeti Iskola növendékei

Koszorúzás a Petõfi Emlékhelyeken:
Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ,

Petõfi-ház, Petõfi tér, Petõfi-fa,
Petõfi Emlékmúzeum,

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Meghívó



Március 23-án 16�18 óráig

a Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési Központban

PÁNCZÉLKÁROLY
országgyûlési képviselõ

fogadóórát tart.

Az érdeklõdõk feltehetik
kérdéseiket, tolmácsolhatják

észrevételeiket a képviselõ úr felé.

Kihasználva az alkalmat,
jöjjünk elminél többen

egy kötetlen beszélgetésre!
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2016. március 30. szerdán
15-16 óráig

VVARSÁNYI ANTARSÁNYI ANTALAL

alpolgármesterúr tart fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási
ésMûvelõdési Központ

Bár évtizedekkel ezelõtt elköltözött Dömsö-
drõl Stein János, az OMK elsõ igazgatója, még-
is úgy gondolom, hogy nemrégen bekövetke-
zett halála miatt egy emlékezõ mondattal mél-
tatni kell dömsödi munkásságát! Az irodalmat,
amûvészeteket kedvelõk jó szívvel emlékeznek
az Igazgató úrra! Nyugodjék békében!
Igaz, hogy keveset, de valamennyit mégis

csak láttam az iskola farsangi báljából. Most is
feltûnt, hogy a diákok, tanárok, szülõk hármasa
kreativitásban továbbra is utánozhatatlanok!
Újabb és újabb ötletekkel állnak elõ még akkor
is, amikor az embermár azt gondolná, hogy tény-
leg csak ismételni lehet dolgokat!Gratulálok!
ADömsödi SE jótékonysági bálján a köszön-

tõmben elmondtam, hogy nagyon hálás vagyok
Kovács Ferenc elnöknek és családjának, hogy
továbbra is �viszik a lángot�! Hálás vagyok
azoknak a támogatóknak is, akik segítsége nél-
kül az egyesület mûködése ellehetetlenülne!
Közvetlenül lapzárta elõtt zajlott le a Dömsö-

di Tûzoltó Egyesület közgyûlése. A nagyszámú
vendég elõtt (köztükkatasztrófavédelmi és rend-
õrtisztek) én is köszönetet mondhattam az egye-
sület vezetõinek, tagjainak áldozatos, önfeláldo-
zómunkájáért! Nagyon hálás vagyok a ráckevei
tûzoltóknak is, hiszen nagyon sokat segítenek
baj esetén! Köszönöm a Katasztrófavédelem
megyei vezetésének is a tûzoltóink támogatását!
Amikor küldeni akartam az írást a nyomdá-

ba, akkor jutott eszembe a vigasztalanul zuhogó
esõrõl, hogy az aktuális gondolataim elején jel-
zett esetleges útépítésekkel párhuzamosan, a
belvíz és csapadékvíz elvezetése is azonnali be-
avatkozást igényel! Van feladat bõven!
Március 15-én délelõtt várok mindenkit,

hogy együtt ünnepeljünk. Idén is egyik képvise-
lõtársam, Korona Sándor mondja el a nemzeti
ünnepünkhöz fûzõdõ gondolatait.
Továbbra is kérem a Tisztelt Olvasókat, hogy

adójuk 1 százalékát rendeljék aDömsödért Ala-
pítványnak. Adószámuk: 18668456-1-13.

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
2020116. FEBR6. FEBRUÁRUÁR

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2016. február 10-én ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.
A lejárt határidejû határozatokról szóló be-

számoló és a két ülés közötti eseményekrõl szó-
ló tájékoztató elfogadását követõen került sor a
költségvetési napirendekmegtárgyalására.
Elsõként a képviselõ-testület elfogadta a

tárgyévi és az azt követõ háromévi saját bevéte-
leirõl és adósságot keletkeztetõ ügyleteirõl szó-
ló határozatot, amelyet az államháztartási tör-
vény és a gazdasági stabilitásról szóló törvény
kötelezõen elõír. Ezután az önkormányzat és in-
tézményei 2016. évi költségvetése kerül sorra,
amelyet 635 510 ezer forint bevételi és kiadási
fõösszeggel hagyott jóvá a képviselõ-testület. A
költségvetés � megfelelve a törvényi elõírások-
nak �mûködési forráshiányt nem tartalmazott.
A képviselõ-testület módosította a szervezeti

és mûködési szabályzatáról szóló rendeletét, és
a képviselõ-testületi ülések kezdetét visszaállí-
totta a korábbi 15 órai idõpontra, tekintettel arra,
hogy a késõbbi kezdési idõpont bevezetését kö-
vetõen sem vett részt hallgatóság az üléseken.
A képviselõ-testület meghosszabbította az

önkormányzat tulajdonában lévõ 0395/104
hrsz-ú ingatlan bérleti jogviszonyát további öt
évvel.
A Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület tá-

mogatási kérelemmel fordult a képviselõ-testü-
lethez. Az általuk bérelt Csónakház tavalyi évi
bérleti díjával megegyezõ támogatást kértek. A
képviselõ-testület a kérést nem támogatta.
Az önkormányzat tulajdonát képezõ Kék-

DunaVendéglõ üzemeltetõje kérvényezte, hogy

az öt éves határozott idejû bérleti jogviszonyát a
képviselõ-testület 10 vére növelje. A testület a
kérést nem támogatta, azonban amennyiben a
bérlõ igazolja, hogy a hosszabb bérleti idõre pá-
lyázat beadása miatt van szükség, úgy a kérdést
újratárgyalja.
A képviselõ-testület módosította a települési

adóról szóló rendeletét is. Az elsõ változás,
hogy amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog terhe-
li, az annak gyakorlására jogosult személy az
adó alanya. A másik szerint mentesül az adó
megfizetése alól az, aki hitelt érdemlõen bizo-
nyítja, hogy az adó tárgyát képezõ földrészletet
a mezõgazdasági mûvelés alól kivonatta. Ha az
ingatlant jogerõsen kivonják a mûvelés alól
tárgyév március 14-ig, úgy a teljes tárgyévi adó
alól mentesül az adó alanya.
A képviselõ-testület következõ munkaterv

szerinti ülésének idõpontja 2016.március 30.
15 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvise-

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

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

dr. Bencze Zoltán jegyzõ



Van mire büszkének
lennünk!

2016.március 23-án aLengyel-MagyarBarátság napját ünnepeljük, az
idei év a lengyel-magyar szolidaritás éve a kölcsönösen ápolt kapcsola-
tokban. A két nép ezeréves barátsága, az alapvetõ érdekazonosság, a tár-
sadalmi átalakulás folyamatában és a közép-európai identitás erõsítése
mellett szól. A Visegrádi V3 tagországok 25 évvel ezelõtt kölcsönös
együttmûködésrõl állapodtakmeg,mely azótaV4-ekre bõvült. A visegrá-
di királyi találkozó gyökereit 1335-ben és 1339-ben kereshetjük egy kis
történelmi visszatekintésben. A V4-ek támogatják a közös kezdeménye-
zéseket, civil kapcsolatokat, a lengyel-magyar értékmentõ és -teremtõ
együttmûködéseket.
Az idén már kerek tíz éve az elsõ lengyel-magyar barátságnapon föl-

avatott emlékmû átadásának, melyen a gyökereivel egymásba kapaszko-
dó két tölgyfa a sorsközösséget jelképezi. 2006-ban íródott meg
�Gyõri Nyilatkozat� néven az a szándék, hogy minden év
március 23-a legyen állami szinten is elismerten a két nép
barátságának a napja. Vanmire büszkének lennünkDöm-
södön, van lengyel hagyománya, településünknek volt
egy olyan arca is 1939-1946 között, amikor a menekül-
teket befogadta, segítette a túlélésben. Lengyel-magyar
emberi sorsokon keresztül érzékelhetjük, amikor bár baj-
ban voltak a dömsödiek is, de mégis tudtak segíteni a ma-
guknál is nehezebb sorsú, elhagyatott menekülteken, nincs-
teleneken, földönfutókon. Közülük többen itt maradtak 1946-

ban, a 70 évvel ezelõtti falunkban, megszerették az akkori itteni
életet. A katolikus templomban oltár is õrzi emléküket, me-
lyet hitükkel a lengyel-magyar címerrel díszítettek. Néhány
lengyelnek sajnos a katolikus temetõ adott végsõ nyughe-
lyet. Legyünk büszkék múltunkra, amikor lengyel testvé-
reinket a háború viszontagságai alatt befogadtuk, és ezt õk
amai napig hálával köszönikmeg nekünk. Ilyen amagyar-
lengyel barátság, amire itt is büszkék lehetünk. Az emlékük

mutatja, hogyan szolgálhat ez a barátság másokat, és hogy a
barátság közös értékrenden alapul. -nsm-
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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

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Tel.: 06-24-523-322 KAB feladatok

06-24-795-215 Személyi okmányok
06-24-795-226 Személyi okmányok
06-24-795-224Gépjármû igazgatás
06-24-735-225Gépjármû igazgatás

Fax: 06 (24) 523-322
E-mail: okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/
pest/hirdetmenyek/rackevei-jaras

Az ügyintézéshez kötelezõ az idõpontkérés.

Okmányiroda elérhetõsége2016. február hóban a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 15.000
Ft összegben különített el a költ-
ségvetésbõl 43 db tartós élelmiszer
csomagot rászoruló családoknak.

2016-ban utólagosan március 11-
én Roma Hagyományõrzõ Batyus
Farsangi Bál 17 órai kezdettel.

Lakatos Mátyás elnök

Forduljon
az

ügyfélszolgálatához,ha
neme, vallási-
faji hovatartozása, vagy világnézeti meggyõzõdése,
bõrszíne, politikai vagymás véleménye,
nemzetisége, anyanyelve,
nemzetiséghez családi állapota,
való tartozása, anyasága vagy apasága,
fogyatékossága, szexuális irányultsága,
életkora, nemi identitása,
egészségi állapota, vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonságamiatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

AzEgyenlõBánásmódHatóság feladata a hátrányosmegkülönböztetés-
sel okozott jogsértések kivizsgálása ésmegszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pestmegyei egyenlõbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com

PestMegyei Kormányhivatal
1052Budapest, Városház u. 7. tel: +36 1/485-6957
2016. 03. 07. hétfõ 11:30-15:30
2016. 03. 21. hétfõ 11:30-15:30

SkaricaMáté Városi Könyvtár
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 9.
2016. 03. 22. kedd 11:30-15:30

Ceglédi Járási HivatalMunkaügyi Kirendeltség
2700 Cegléd, Dózsa György utca 1.
2016. 03. 29. kedd 11:30-15:30

Egyenlõ bánásmód �mindenkitmegillet!



Tisztelettel�
Ünnepélyes keretek közt köszöntötték a dömsödi óvoda munkatársai

Németh Józsefné Marikát és Lázár Ferencné Zsuzsikát. Mindketten
negyven éves szolgálati idõ letelte után vonultak nyugdíjba.
Az emberi erõforrások minisztere által, Pedagógus Szolgálati Emlék-

érem 25 éves oktató-nevelõ munka elismeréseként adományozható a
nyugállományba vonuló pedagógusoknak. Bencze István polgármester úr
adta át ezt az elismerést Németh JózsefnéMarikának.
Megköszönte Zsuzsikának és Marikának azokat az esztendõket, me-

lyek pályafutásuk alatt a dömsödi gyermekekrõl szóltak.

Meghitt pillanatok következtek: együtt gyönyörködhettünk az egykori
tanítványok produkcióiban, s együtt hallgathattuk a kollegák kedves kö-
szöntéseit. Hogy mit is érezhettek az elõadók, köszöntõk és ünnepeltek,
arról szemeik csillogása, mosolyuk árulkodott.
Bátran mondhatom, hogy a dömsödi óvodában hagyomány a terített

asztalnálmegünnepelni, köszönteni a jubilálókat. A tisztelet, amegbecsü-
lés és elismerés kifejezésének eme formája napjainkban egyre nagyobb
jelentõséggel bír!
Orosz Lajosné óvodavezetõ elmondta, hogy

mindkét pedagógusmunkamellett képeztemagát, s
kiemelte azt a szeretetteljes hozzáállást, mellyel a
gyermekekhez fordultak.
KedvesMarika! Kedves Zsuzsika!
Tanítványaitok és a Dömsödi Hírnök olvasói ne-

vében, megköszönöm lelkiismeretes nevelõ mun-
kátokat, s kívánom, hogy nyugdíjas éveiteket szere-
tetben és egészségben töltsétek!

Vass Ilona

Nyugdíjas búcsúztató
2016. február 12. emlékezetes

marad a Dömsödi Óvoda számá-
ra, ezen a napon elsõ alkalommal
köszöntöttünk olyan óvodapeda-
gógusokat óvodánkban, akik a 40
éves szolgálati idõt megszerezve
vonulhattak nyugdíjba. Lázár Fe-
rencné Zsuzsika néni és Németh
Józsefné Marika néni fiatalon áll-
tak munkába és munka mellett
folytatták a tanulmányaikat.
Szerettünk volna számukra

olyan mûsort szervezni, amire
hosszú ideig emlékezni fognak,
ami méltó búcsú a sok szép év
után.
Úgy gondolom ez sikerült is, mert egy olyan estét töltöttünk

együtt, ahol mindenki jól érezte magát.
A meglepetések estéje volt. Versek, énekek, táncok, köszöntõk

színesítették a mûsort. A mûsor után sokat nevettünk, beszélget-
tünk.
Drága Zsuzsika és Marika!
Nyugdíjba vonulásotok alkalmából szeretettel köszöntünk.

Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig számíthattunk
Rátok. További jó egészséget kívánunk magam és a dömsödi óvoda
dolgozói nevében!

Pergel Renáta
óvodapedagógus
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49/2012. (XII. 15.) EMMI rende-
let az emberi erõforrások minisz-
tere által adományozható elisme-
résekrõl
1. melléklet a 49/2012. (XII. 15.)
EMMI rendelethez
III. FEJEZET
OKTATÁSI ÁGAZAT
41. Pedagógus Szolgálati Emlék-
érem
41.1. A díj azoknak a nyugállo-
mányba vonuló óvodai, általános
iskolai, szakiskolai, középiskolai
pedagógusoknak és fõiskolai,
egyetemi oktatóknak adományoz-
ható, akik legalább 25 éven ke-
resztül a gyermekek oktatása-ne-
velése érdekében tevékenykedtek,
és kiemelkedõmunkát végeztek.
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Ritkán veszek tollat a kezembe, de most mégis azt gondoltam, papírra
vetem azt, amit tapasztaltam. Én, bár csak 2015. augusztus óta vagyok a
Dömsödi Nagyközségi Óvoda Nevelõtestületének tagja, mégis úgy ér-
zem, hogymegosztommindazt, aminek szem- és fültanúja voltam.
Elérkezett egy újabb búcsúzó pillanat, amikor két óvónõ (Lázár Fe-

rencné, Zsuzsika és Németh Józsefné, Marika) 40 éves szolgálati idõ-
vel nyugdíjba vonult kollégától köszöntünk el ünnepélyes keretek között.
Az ünnepi elõkészületekben egy emberként összefogott, dolgozott szív-
vel-lélekkelmindenki, hogyméltóképpen búcsúzhassunk azoktól, kik oly
sokat adtak gyermekeinknek, s ezáltal kis falunknak. Ki egy lap karton-
nal, ki pedig egy jó ötlettel segítette elõrébb a búcsúzó perceket. Sürgött-
forgott a felnõtt sereg: ide egy szál virág, oda egy szék, a faliújság máris
gyönyörû szép. Háttérben a gyerekek és felnõttek izgatottan készültek,
hogy a nyilvánosság elõtt elmondják a verseket. A fõszervezõk és házi-
asszonyok: PergelRenáta ésKovácsZoltánné,Katikaminden követmeg-
mozgattak, hogy kedvében járjanak nyugdíjasainknak. Eljött hát a búcsú
órája, és az Óvoda ünnepi pompában várta a nyugdíjba vonult kollégákat.
Folyamatosan gyûltek össze a meghívott vendégek, szervezõk, felnõttek
és a fellépõ gyerekek. Óvodánk vezetõje, Orosz Lajosné köszöntötte az
ünnepelteket és az egybegyûlteket, majd Reni és Katika felváltva felkon-
ferálta a szereplõket. Szerepeltek rég volt óvodások, kik fergeteges táncot
jártak: Józsa Viktória, Mendi Klaudia, Pongrácz Betti, Kolompár Sza-
bolcs, Bõdi Péter, FöldiMárk, vagy épp a kedvenc énekes: Fehér Richárd
csalt mosolyt Zsuzsika arcára. Marika is meghatódott a kislánytól:
(Csegei Bíborka), ki könnyeivel küszködve próbálta elmondani a verset,
amelyet tanult. De ameglepetéseknek ittmég korántsemvolt vége, hiszen
régi tanár kollégája: Gránitz Erzsike néni is köszöntötte. Tímár Renáta,
Szabó Nóra és Szabó Anna pedig csengõ hangon daloltak nekik. A gon-
dos szervezésnek köszönhetõen a mély tartalmú verseket, idézeteket ol-
dották humorral és zenével. A technikai háttér biztosítását ez alkalommal
is Bokor Zsoltnak köszönhetjük. Köszönet mindazoknak is, akik még
színvonalas szereplésükkel hozzájárultak az ünnepi mûsorhoz: Stasinski
Hugo, HegedûsKarina ésHegedûs Csaba, Savanya Levente, Farkas Eve-
lin, Jónás Vivien, Szabó Anna, Rakszegi Napsugár, Csegei Bálint, Bús
Sándorné Ilonka, SzabóMiklósné Jucus néni. Tassi Lászlóné Ildikó nyug-
díjas búcsúztatójával mosolyt csalt mindenki arcára.
�Aki régen nyugdíjbament már idõs volt, bizony néha fájt, szúrt itt-ott,

s a fittség is hiányzott. Ha te ilyen lennél, ezt mondanám neked:

Örülj, mert a nyugdíj elõnye, hogy:
� Az emberrablókat már nem igazán érdekled;
� Túszhelyzetben elsõként engednek el;
� Senki nem várja el tõled, hogy bárhová is szaladj;
�Titkaid biztonságbanvannakbarátaidnál,mert õk sememlékeznekmár rá;
� Hintaszékben ülsz, de nem bírod hajtani;
�Még a távolsági hívás is kimerít;
� A bokád gyakrabban kirándul, mint Te.�
�De Te szerencsére nem ilyen vagy!�
Még tovább sorolhatnánk a csupa pozitív gondolatokat, hogy miért is

jó a nyugdíjasoknak.
De hirtelen komollyá és igazivá vált minden, hiszen Bencze István

Polgármester Úr átadta a kitüntetõ címet (Nemzeti Erõforrások Mi-
nisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet)
25 éves pedagógiai munkásságáért Németh Józsefné, Marikának,
valamint gratulált Lázár Ferencné, Zsuzsikának a 21 éven átívelõ
pedagógiai munkájához. S eme magasztos mûsor után következett
az igazi búcsúzás ideje.
Örömkönnyek és nevetés folyvást váltakoztak, de ettõl lett oly tartal-

mas és maradandó emlék számunkra. Sorra kívántunk minden jót és szé-
pet, hogy teljenek egészségben, boldogságban a nyugdíjas éveik.

Csiszárné StefánovicsKingaKatalin óvodapedagógus

Nyugdíjas búcsúztató az Óvodában

Fotó: Fábián Ilona Krisztina
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Kedves Szülõk!
A 2016/2017-es nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának � idõ-

pontja 2016. április 25-én, 26-án és 27-én lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülõk/törvényes képviselõk személye-

sen jelezhetik aDömsödiNagyközségiÓvodaKözponti épületében (�Új�
Óvodában, Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16 óráig.
NKt. 8. § (2) �A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.

napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.�
A nevelési év 2016. szeptember 1-tõl 2017. augusztus 31-ig tart.
�A jegyzõ � az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a

fenntartó � a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.�
A kötelezõ óvodába járás 2015. szeptember 01-tõl hatályos, tehát azok-

ra a gyermekekre vonatkozik, akik 2013-ban születtek és 2016. augusztus
31-ig betöltik a 3. életévüket. A felmentést a szülõ kezdeményezheti.
Azóvodába felvett gyermekekcsoportbavalóbeosztásáról a szülõk és az

óvodapedagógusok véleményének kikérésemellett az óvodavezetõ dönt.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Számítsanak rá, hogy az adminisztráció miatt várakozniuk kell! Meg-

értésüket és türelmüket ezúton is kérem és köszönöm!
Kérem, hogy a felvételi elõjegyzésre gyermekükkel együtt látogassa-

nak el, hiszen ekkor lehetõség nyílik arra, hogy a gyermekmegismerked-
hessen az óvoda épületével, udvarával, a sok gyermek látványával és egy
új élményben részesülhessen.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
� a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállí-

tott személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, (Élet-
vitelszerû ott lakásnak minõsül, ha a gyermek a kötelezõ felvételt biztosí-
tó óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen in-
gatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a
gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratko-
zás elsõ határnapját megelõzõ három hónapnál régebb óta szerepel.)
� a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
� a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
� a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
� amennyiben gyermekük szakértõi véleménnyel rendelkezik: a sajátos

nevelési igényrõl szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési-tanulási-ma-
gatartási zavarmegállapításáról szóló szakvélemény,
� az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvez-

ményrõl, tartós betegségrõl szóló igazolások,

� szülõi felügyeletrõl szóló végzés (A különélõ szü-
lõk a gyermek sorsát érintõ lényeges kérdésekben kö-
zösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülõi fel-
ügyeletet a szülõkmegállapodása vagy a bíróság dön-
tése alapján az egyik szülõ gyakorolja, kivéve, ha a
gyermekétõl különélõ szülõ felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlá-
tozta vagymegvonta.)
� nemmagyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülõnek iga-

zolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyar-
ország területén.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2010-2011-2012-ben és

2013. augusztus 31-ig születtek. A jelenleg is óvodába járó gyermekek-
nek nem kell újra beiratkozni!
Kérjük, hogy azok a szülõk is jelentkezzenek, akik várhatóanmunkába

állnak, hogy elõfelvételisként elõjegyeztessék a 2013. szeptember 1-jét
követõen született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad

férõhelyek függvényében.
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében la-

kó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvéte-
létõl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ három éves
és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ. Kérem,
hogy elõfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolá-
samiatt jelezzék a beiratkozási idõszakban.Az elõjegyzésbe vétel nem je-
lenti a 3 éves kor alatti gyermekek automatikus felvételét.
Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az

integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekeket. Az óvoda a
gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértõi Bizottság véleménye
alapján azoknak a sajátos nevelési igényû gyermekeknek (mozgásszervi,
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlõdési za-
varral küzdõ) fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekek-
kel együtt nevelhetõk.
Az óvoda Dömsöd település teljes közigazgatási területérõl biztosítja a

felvételt.
Az óvoda vezetõje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról � a dön-

tést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással
írásban � értesíti a szülõket 2016. május 25-ig.
Az óvoda döntése ellen a szülõ a közléstõl, ennek hiányában a tudomá-

sára jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet
nyújthat be az óvodavezetõnél. Az ügyben a fenntartó jár el és hozmásod-
fokú döntést.

Orosz Lajosné
intézményvezetõ

A Dömsödi Nagyközségi Óvoda kollektívája szeretettel
várja minden leendõ kis óvodását az óvodai beíratásra

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany ésVecsési Sándor

állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.
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J Nálunk mindig történik valami� J
Hírek a Dömsödi Széchenyi István Általános

Iskola alsós tanulóinakmindennapjaiból
Megtörtént a félévzárás, büszkék vagyunk rá,

hogy a 207 alsós gyerek közül 32 kitûnõ és 40
jeles tanulónk van.
Kitûnõ tanulók:
1. a:Molnár Liza, Szántó Kata Lilla, Varga

Márk
1. b: Czeller-Kovács Olivér, Láng Rege Réka,

Tarr Zoltán
2. a: Balogh Antal, Balogh Zoltán, Korsós Nó-

ra, VargaMáté
2. b: Ambruska Laura, Papp Mihály, Zsidai

EmmaEdina
3. a: Ambruska Bernadett, Horváth Fanni, Per-

ger Panka
3. b: Baranya Ábel, Barta Nikolett, Csimma

Roland, Dobrai Nóra, Katona Marcell,
Nagy Bereniké, Schloska Petra

3. c:LaczaHanna,KakasBence,MatusAlexand-
ra, Slezák Péter

4. a: Farkas Edina
4. b: Balogh Réka Damarisz, Balogh Virág

Csenge, Göllény Petra, Sas Zsuzsanna

Jeles tanulók:
1. a: Baráth Dorina, Berki Boglárka, Petyovszki

Petra, Rátkai Hanna, Tarr László
1. b: Barta Csanád, Barta Erik, Haraszti Dániel,

Kiss Zoltán

2. a: Boruzs Hanna, Csepregi Zsanett, Faragó
Tamás, Kadók Boglárka, Kakuk Rudolf,
SzabóAnna, Várkonyi Imre

2. b: András Viktória, Farkas Evelin, Katona
Vivien

3. a: Bucsi András, Zsidai Péter
3. b: Bábel Levente, Kiss Vivien, Klszák Eve-

lin, Krisztián Kristóf, Liptai Áron, Mada-
rász Zétény, Nagy Ferenc

3. c: Czeller-Kovács Abigél, Csaplár Tünde,
GondaGréta, Takács Ágnes, Takács Zita

4. a: IspánKitti, Nagy-MolnárMartin
4. b:Horváth Petra, Omiliák Fanni, Orosz Tamás

József, RakszegiDominik, SzabóPetra
Minden évben a Magyar Kultúra Napja al-

kalmából rendezzük meg a körzeti Kazinczy
prózamondó versenyt. Idén rekord számú ver-
senyzõ érkezett a harmadik és negyedik évfo-
lyamosok közül.
Egy idegen szöveg és egy általuk választott,

begyakorolt szövegrész felolvasásával mérték
össze erejüket a szép, kifejezõ olvasás terén.
Köszöntõ mûsort a 2. a osztályosok adtak,

Major Anna szervezésében.
A versenyzõk és kísérõik egyöntetûen elis-

meréssel nyilatkoztak a szervezésrõl, lebonyolí-
tásról. (És mi is úgy érezzük, hogy tényleg na-
gyon jól sikerült ez a rendezvény.)
A dömsödi versenyzõk eredményei a követ-

kezõk:

3. osztály:
Perger Panka III. helyezés, felkészítõje: Ba-

lázs Lajosné
Horváth Fanni V. helyezés, felkészítõje: Ba-

lázs Lajosné
Budai Éva Dzsenifer IX. helyezés, felkészí-

tõje: Balázs Lajosné
4. osztály:
Balogh Virág Csenge I. helyezés, felkészítõ-

je: Feketéné Patonai Nóra
Sas Zsuzsanna VII. helyezés, felkészítõje:

Feketéné Patonai Nóra
Nagy-Molnár Martin XIV. helyezés, felké-

szítõje: Cserna Eszter
Minden évben nagy élmény a gyerekeknek a

farsangi mulatság. A legtöbb osztály, sõt egy
napközis csoport is közös jelmezben vonult fel.
Köszönjük a szülõknek a szervezésben nyújtott
segítséget, a sok-sok finomságot, amivel a gye-
rekeket megvendégelték. Köszönjük az OMK
dolgozóinak és a Mûvészeti Iskola társastánco-
sainak is a közremûködést.
Focistáink teremkupákon vettek részt, ahol

kitûnõ eredményeket értek el.
A kajakosok erõfelmérõ versenyen voltak, és

kiválóan szerepeltek.
Amostanában zajló tanulmányi versenyekrõl

a következõ cikkben számolunk be.

Patonai István

A Bíró utcai iskolások szülõi felajánlásoknak köszönhetõen ismét,
több napig tartó mézkóstoláson vettek részt. A legnagyobb sikere
megint a selyemfûméznek volt, de egyre többen kedvelik a gesztenyét
is. Köszönjük szépen a kedves szülõknek, Ács Ildikónak és Takács
Istvánnénak!

Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk 352 pályázó általános isko-
la közül bejutott a 2015/2016-os Kinder+Sport programsorozatba. A
felkészülés már gõzerõvel folyik, hiszen az elsõ regionális elõdöntõk
április elején lesznek. A 14 fõs csapatnak ezúton is sok sikert és jó fel-
készülést kívánunk! (A pályázatotAmbruskaMargit ésKeyha-Czeller
Piroska írta,a gyerekeket is õk készítik fel és kísérik a versenyre.)

A 3. c osztályosok csapata kitûnõ eredménnyel, maximális pont-
számmal jutott tovább aVigyázz!Kész! Pénz! pénzügyi vetélkedõ elsõ
fordulójából. A második forduló feladatait már megoldották, az ered-
ményrõl késõbb számolunk be.
Gratulálunk, csak így tovább!

A 3. c osztályosok beneveztek a Magyar Diáksport Szövetség
által meghirdetésre került Játssz te is! játékalkotó pályázatra. Az
általuk kitalált fogójáték az Óvakodj a tolvajtól! nevet kapta. Az
eredményhirdetés a hónap közepén várható. A fõnyeremény egy
sportnap az iskola összes tanulója számára, melyen három világ-
bajnok sportoló is részt vesz. Mindannyian bízunk a sikerben! (A
pályázat elkészítésében Ambruska Margit és Keyha-Czeller Piros-
ka vettek részt.)

K-C-P.
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Suli PerselyAlapítvány
Dömsöd

Köszönjük az
1% esélyt!

Ezúton szeretnénk megköszönni mind-
azok támogatását, akik a 2014. évre vonat-
kozó (beadás 2015. május) adóbevallásuk-
ban felajánlották személyi jövedelemadó-
juk 1%-át.

A NAV által 302.329 Ft került kiutalás-
ra 2015. 09. 17-én a Suli Persely Alapít-
vány bankszámlájára. Az összeg felhasz-
nálásáról késõbbi jelentésben fogunk be-
számolni.

Perger Éva
Suli Persely Alapítvány

Kuratórium elnöke

Iskolai sport
Teremlabdarúgás

Két korosztályban is lezajlottak már a Diák-
olimpiamérkõzései.
Dömsödön a Sportcsarnokban került meg-

rendezésre a II. korcsoport Vonzáskörzeti Ver-
senye. Kilenc iskola tanulói küzdöttek egy-
mással a továbbjutásért.
A mi iskolánk focistái nagyon jól szervezett

játékot mutattak be, de sajnos balszerencsés
kapufákkal a 4. helyre szorultak.
A csapat tagjai: Kakas Bence Zoltán, Bucsi

András, Liptai Áron, Bábel Levente Dávid,
Zsidai Péter András, Csörgõ Hunor István,
Madarász Attila, Madarász Zétény, Nagy Fe-
renc Richárd, Krisztián Kristóf Zsolt, Varga
Miklós Richárd
Ez a verseny egyben az iskolai Bozsik foci

fordulója is volt.
A Bozsik foci 2. fordulóját is mi rendez-

tük meg. Ezen a versenyen gyerekeink re-
mek játékkal bejutottak a döntõbe. Itt Tak-
sonnyal kellett játszanunk. Ez a csapat a

múlt évben saját korosztályában országos
bajnok volt a Diákolimpián.
Ebben a döntõben Taksony legyõzött ben-

nünket, így a 2. helyen végeztünk!!
Iskolánk III. korcsoportos focistái remek já-

tékkal a Diákolimpia Vonzáskörzeti Versenyét
megnyerték, így bejutottak a megyei-területi
döntõbe.
Ezt a versenyt Örkényben rendezték meg.

Focistáink a 3. helyen végeztek.
A csapat tagjai:
Vella Donát Antal, Patkó Gábor, Bõdi Péter

Levente, Kiss Richárd Levente, GalambosMi-
lán, Kincses Kristóf, Szakál Bence Ádám,
Kincses Attila, JakabÁdámKrisztofer.

Gratulálunk aGyerekeknek!
Felkészítõ edzõjük Reibl György. Köszön-

jükGyuri bácsinak a sok segítséget!
Köszönet a DUSE-nek is, hogy támogatja

az iskolai foci rendezvényeket.
És természetesen köszönettel tartozunk

Bõdiné Kovács Erikának, aki mindig segít a
sportolóink utaztatásában.
További eredményes sportolást kívánunk!
Tóthné Porvay Zsuzsa testnevelõ tanár

Farsang az iskolában�
A hagyományos népi szokások

napjainkra imitt-amott, meglehetõsen
átalakult formában fedezhetõek fel.
Ilyenek a farsanggal kapcsolatos szo-
kásaink: a tél csúfolása, elûzése az
óvodában, iskolában jelenlévõ dolog.
A kicsik még nagy-nagy izgalommal
várják, hogy végigbillegjenek hõsies
vagy szépséges tündérjelmezükben
társaik elõtt. A nagyobbak már szé-
gyenlõsebbek, trükkös, vicces pro-
dukcióikkal örvendeztetikmeg a többi
osztályokat.
Szokás szerint a mûvelõdési otthon

biztosít helyet az iskolai farsangi mulatozásnak.
Idén a felsõ tagozatos osztályok produkcióit tekintettem meg. Valaho-

gyanmindig rácsodálkozom, hogy némelyik kis közösségmicsoda össze-
hangolt, gondosan összeállított mûsorral lép ki a színpadra. Voltak akik
�takarítottak�, mások �nyomoztak� vagy �bankot raboltak�, olyanok is
akadtak, akik belefáradva az iskolai kötelezettségekbe nehezen mozgó

végtagokkal, �segítséggel� botorkáltak a színpadra. A koreográfia s a ze-
nemindigmagával képes ragadni a nagyérdemût.
A 6. a osztály a zene változásait jelenítettemeg, zenei stílusokat s a kor-

szakok viseleteit felvonultatva. Segítségükkel �Zene evolúciója� címmel
jól megkoreografált idõutazáson vehettünk részt.
Az egyes produkciók sikere (bármily furcsán hangzik) nem elsõsorban

a közönség tetszésén volt mérhetõ! Legsikeresebbek azok a csoportok
voltak, melyek élvezték saját produkcióikat!
A farsangi mulatozás, tánccal, jó hangulatú beszélgetésekkel zárult.

Vass Ilona
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Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

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

Kisherceg Gyerekházunk tavaly megkapta az EMMI � NRSZH pályázati támogatását. Az összeget fejlesztésekre, új játékeszközök megvá-
sárlására, tisztasági festésre és a gyerekház karbantartására tudtuk fordítani. Örömmel várjuk továbbra is a kicsiket szüleikkel a megújult gye-
rekközpontú programjainkra!

Még 1000 Év Dömsödért Egyesület és a Kisherceg Gyerekház munkatársai

Pontos információ a Nyílt Napokról az utolsó oldalon található hirdetésben.



Érdeklõdés és siker!
Bizonyára mindany-

nyiunk számára fülbe-
mászó, mozgásra inspi-
ráló, ha a rádióban, tele-
vízióban felcsendülnek
a legendás Hungária
együttes közkedvelt dal-
lamai!
Ilyenkor biztonságos

otthonunk falai elrejtik
sutamozdulatainkat, ha-
misan csengõ éneklé-
sünket, ami bizony vall-
jukmeg,mindigörömöt,
felszabadulást okoz!
A Hotel Menthol

színpadra vitt változata
bizony-bizony ugyan-
ilyen felszabadult élet-
érzést vált ki közönsé-
gébõl.

Úgy érzem, jó dolog, ha egy ilyen lendületes produkció szórakoztatja,
kikapcsolja Dömsöd lakosságát! Jó együtt örülni, jó együtt tapsolni, biz-
tatni a szereplõket, és jó együtt önfeledten nevetni egy-egy poénon!
Vajon elgondolkodunk-e azon,milyen összehangoltmunka eredménye-

ként sikerülmegvalósítani ezt a közös alkotást?Ugyanakkor a közösmun-
ka összeköt, összekovácsol, mert számtalan vicces helyzeten lehet együtt
nevetni! Elgondolkodott-e rajta, kedves olvasó, hogy a hétköznapokban a
pult mögött álló fiatal lánymilyen szépen énekel, mikor Klipsz bõrébe bú-
jik, ugyanilyen hasonlattal élve: gondolná-e, hogy a naponta iskolába bak-
tató fiúcskák és leánykák milyen profin táncolnak? Gondolná-e, hogy
Mike és Prézli a napi munka után készült az elõadásra, és Frufru ugyanígy
munka és tanulás mellett készült szerepére. Pedagógus és iskolatitkár, mû-
velõdési szakember, technikai munkatársak, valamint természetesen szü-
lõk, nagyszülõk segítségével, pozitív hozzáállásával valósulhatottmeg a Ju
és Zsu Társulat elõadásában aHotelMenthol c.musical elõadás.
Dömsöd legendáját, történetét sokan kutatgatták, kutatgatják ma is,

melynek során többször felszínre kerül kedves emlékeket felidézve a döm-
södi színjátszás. Napjainkban a Ju és Zsu Társulat az, akik bármely közsé-

gi rendezvényen fegyelmezett, összehangolt produkciót adnak elõ.Úgy ér-
zem,méltón viszik tovább a stafétát, mely a dömsödi színjátszást illeti.
A legendás rendezõ pedagógusok sorát (Csík József plébános, Szõnyi

Károly, Nagy Gábor ref. lelkész, Gáspár Ferenc, Takó Miklós, Balogh
László�)maCsikósnéÓcsai Juli zárja.
A Társulatnak és vezetõjüknek köszönet a színpadon nyújtott él-

ményért!
Vass Ilona
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Fotó: Fábián Ilona Krisztina
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Amesék világa olyan jó érzést, biztonságot ad kicsinek, nagynak ame-
sekuckóban történõ olvasáskor. Karácsonykor jelent meg a könyv �100
magyar népmese� címen teljes kiadásban, most a díszkötésû, száz kisfil-
met tartalmazó 8 db DVD is kapható. A könyv a filmre épül, mely 30-35
évvel ezelõtt született Mikulás Ferenc ötletébõl a kecskeméti filmstúdió-
ban. Jankovics Marcell tervezõ, rendezõ, rajzoló a népmûvészeti tájegy-
ségeink motívumait, viseletét is megörökítette szakavatott kézzel. A ma-
gyar népmesekincs ismert és kevésbé ismert történeteit több éves gyûjtés
elõzte meg. A lemez és film magyar vagy angol nyelven is hallgatható,
nézhetõ. Zenéjét a népdalelemeket is felhasználóKaláka együttes szerez-
te. Már a furulyázó fõcímdal, az ágról ágra szálló kismadár képe is jó em-
lékeket idéz régimesék hangulatából. A zenei aláfestés helyenként háttér-
be szorítja a mesélõ Szabó Gyula színész jellegzetes hangját. Igazi él-
mény hosszú, együtt töltött napokon megnézni a magyar népmeséket, és
nemcsak minden szökõév szökõnapján közösen olvasni a száz magyar
történetûmesevilág lapjait. (n-sm)

Mese nemcsak szökõév szökõnapján

Meghívott vendég:TÓKASZABOLCS orgonamûvész
Közremûködik: SZAPPANOSTIBOR operaénekes

A mûsorban elhangzó mûvek az orgona és az egyházzenei irodalom-
nak a nagyheti ünnepkörhöz köthetõ jeles alkotásai. J. S. Bach születési
évfordulója (1685. márc. 21.), egyben a tavasz kezdete, mintegy szim-
bóluma a természet és az emberi lélek megújulásának, a tiszta harmónia
utáni vágyakozásnak. Bach és a másik nagy óriás, G. F. Händel dallamai
egyaránt az ünnepre készülést, a belsõ elcsendesedést, a passió-történet
átélését szolgálják; ugyanígy Liszt Ferencmonumentális mûve is, a �Lá-
tomás a Sixtusi kápolnában� c. orgonamû. A mûsorban az ismertebb
klasszikus zenemûvekmellett elhangzik az evangéliumi dalirodalom1-1
remeke is, valamint a zeneszerzõként is ismert orgonamûvész új, saját
kompozíciója, illetve orgona-improvizációja. A hallgatóság a templom
szép hangú orgonájának hangjában, s a felhangzó mûvekben egyaránt
gyönyörködhet, erre amaradandó élményre törekszenekmind a program
szervezõi, mind a közremûködõk .
Szeretettel várunkminden kedves érdeklõdõt!

Tóka Szabolcs � orgonamûvész � zenetanár,
a Baptista Teológiai Akadémia tanára

ÖNÉLETRAJZ
Tóka Szabolcs 1959-ben Ózdon született 4 gyermekes baptista lel-

készcsaládban. Zenei tanulmányaitDebrecenben ésBudapesten végezte,
ahol a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen 1985-ben szerzett orgo-
namûvész-tanári diplomát. Több alkalommal is részt vett ösztöndíjas-
ként külföldi tanulmányutakon neves mestereknél, így Prágában, Belgi-
umban és Svájcban volt szakmai kurzusok hallgatója.
1988-ban Székesfehérváron telepedett le, ahol 2 évtizeden keresztül

volt a helyi zeneiskola és zenemûvészeti szakközépiskola orgonatanára,
illetve 2 cikluson keresztül igazgatója. 4 évig Tatán ugyancsak zeneisko-
lai igazgatóként dolgozott, de több dunántúli zeneiskolában is tanított or-
gonát-zongorát, jelenleg Kápolnásnyéken az iskola mûvészeti tagozatá-

nak fõállású tanára. 2001 óta tanít a Bap-
tista Teológiai Akadémia kántor szakán
is, és a Baptista Központi Énekkar rend-
szeres orgonakísérõje is.
Tanári és intézményvezetõi tevékeny-

sége mellett 3 évtizedes mûvészi pályafu-
tása alatt számos koncertet adott itthon és
külföldön; szólistaként, orgona- és zongo-
rakísérõként Európa számos országában
fellépett. Székesfehérváron az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar közremûködõje,
valamint a Fejér Megyei Szent György
Kórház Kórusának vezetõje. Ebben a minõségében számos karitatív ün-
nepségen és országos egészségügyi konferenciákon vezette a kórust, ezt
a tevékenységét a kórház vezetése 2014-ben Szent György-díjjal ismerte
el. 2009-ben zenemûvészeti, oktatásügyi munkájáért a Fejér megyei
�Príma Primissima� közönségdíjat kaptameg.
Szívügyének tartja az egyházzene közösségformáló szerepét, az öku-

menikus kapcsolatokban kibontakozó keresztyén hitvallás megerõsödé-
sét, s a zeneoktatás széleskörû, személyiség- és társadalomfejlesztõ sze-
repét. 1990-ben kezdeményezõje volt Székesfehérváron az Ökumenikus
Énekkar megalakulásának, melynek azóta is orgonistája. Több gyüleke-
zetben is szolgált orgonistaként vagy zenei vezetõként ( Albertirsa, Deb-
recen, Budapest / Pestszentimre, Pestszenterzsébet, Pécel), jelenleg Szé-
kesfehérváron a Baptista Gyülekezet orgonistája, de számos, országos
vagy egyházkerületi rendezvény, így az Istentiszteletek rádiós és televízi-
ós közvetítésének gyakori szervezõje-közremûködõje. Szintén szívügye
a hazai orgonaépítészet és orgonakultúra megújítása, a hazai orgonák
helyreállítása, karbantartása.
Több egyházzenei hanglemez /CD is készült vele, itthon és külföldön,

s tevékenységének fontos része a zeneszerzés � dalírás � hangszerelés,
énekes-hangszeres feldolgozásai gyakran megszólalnak a közösségi al-
kalmakon, itthon és határon túl is.

VIRÁGVASÁRNAPI ÉS TAVASZKÖSZÖNTÕ
HANGVERSENY

2016. március 20-án vasárnap 17 órakor
Dömsödön a Baptista Imaházban
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A képzõmûvészetnek talán ez egyetlen ága az író-költõ mesterség,
amelyet még mindig kedvetlen legyintéssel nyugtáz a kritika, ha a mû al-
kotója: NÕ!
Ha festõ, keramikus, szobrász, esetleg zongoramûvész lenne, az mind

jó, de ha egy nõ ír, rögtön felszisszen a környezete, mintha szálka ment
volna a talpába. SzerintemCSAK író van, és a lényeg az, hogy amit írt az
jó vagy nem jó.
�Minden ember szabadnak és jogokban egyenlõnek szüleik, és marad�

(LaFayettemárki, 1789. aug. 26.). Ez szép, igaz, és követendõ. Sajnálatos
módon azonban az elmélet nemmindig jár kézen fogva a gyakorlattal, így
aztán amárki tételének ellenkezõje érvényesül az életben. Többnyire.
Örülnöm kéne � végre itt van elõttem mind a három, kamaszkoromtól

kedves íróm: Kaffka Margit, Szabó Magda, Galgóczi Erzsébet. Mitõl
nem hagy hát nyugton a bennem formálódó, különösen szép feladat? Be-
mutatni õket, írásaikat, emberi mivoltukat, amikor szinte agyonudvarol-
ják õket, majd egy másik politikai fuvallat hatására bevágják a sutba és
évekig hírüket se hallani � majd azután a történelmi óriáskerék újra a ma-
gasba repíti õket�
A tudni illõ lexikális adatokat kiköpte a számítógép születésüktõl halá-

lukig, ami az õ esetükben most jelentõséggel bír, hiszen az életük doku-
mentumaival át- meg átszõve kapunk képet a korról, amelyben éltek. Né-
hamár arra kell gondolnom, rajtamkívül nem érdekelnek õk senkit, pedig
az életük tanulmányozása, a küzdelmes elkötelezettségük, a születésük-
kor kapott program végigvitele�!
Egy aranybánya � akit lelkesít az effajta gazdagság. Én aztán tényleg

egy senki vagyok, de engem érdekel.

KAFFKAMARGIT
Már csak az idõrendiség okán is, Kaffka Margittal

kell kezdenem. Felcsipegettem róla ezt-azt (nem az
én hibám, hogy a �60-as évek gimnáziumi tananyaga
elfelejtkezett róla), de bizony megismerni õt magát,
köréje festeni a kort, amelyikbe beleszületett, csak
most, idõsödõ koromra adatott meg.
Na, megismerni az túlzás, hiszen minden ember

egy-egy külön titok, de amennyit láttatni engedett
magából, azt úgy szippantottam fel, mint egy drogos a kézfejére hintett
drága port. Kissé mintha valóban meg is részegedtem volna, mohó hab-
zsolással estem neki az életének, annak a rövidke 38 évnek, amelybõl 15-
öt alkotással tölthetett, de ezt aztán kihasználta.
Egy teljes életmûvoltmögötte, amikor a tizenkét éveskisfiával együtt egy-

szerrevitte el õket avilágháborúnagy réme, a �spanyolnátha��1918-ban.
Egyszuszra olvastam el a �Színek és évek�-et, a �Mária évei�-t, és a

�Hangyaboly�-t. Szerencsére épp végeztem velük, amikor úgy �leenge-
désképpen�mazsolázgattammég egyéb írásaiból�Egy korabeli kritiku-
sára is rábukkantam eközben, aki szerint: �Kaffka halálával a mûvei is el-
tûnnek, mert nem erõsek, nem fajsúlyosak, csak egy XX. század eleji nõ
kitörési kísérletei. Nincs elõdje, mert nõ, és nem is lesznek követõi, ha
azok is nõk. �Lektûr* � intézi el a kortárs a dolgot, hogy azért lássák rajta:
õ igazán elnézõ a nõi írókkal.�
Még szerencse, hogy az utána következõ �lektûr-gyártó� SzabóMagda

még csak egyesztendõs kisbaba ekkor, mivel 1917-ben született �mert ha
a fent említett bírálat idején felnõtt lett volna, úgy szétszaggatja, mint ku-
tya a lábtörlõt. Õt ugyanis nem lehetetett csak úgy lesöpörni az irodalom
palettájáról, pedig de nagyon, de sokan igyekeztek megtenni. No, persze
ideig-óráig sikerült is nekik, de SzabóMagda olyan vaskosmeglepetéssel
szolgált az akkori kultúrpolitika �fejeseinek�, amitõl azoknak jó ideig
kékbe-lilába játszott a fejük.

� Ellenállt! � Tizennégy évig általános iskolásokat tanított nagy lelke-
sedéssel és õszinte örömmel, s közben írt. Az íróasztalának, ahogy mon-
dani szokták. Érdekes, ha KaffkaMargitot és SzabóMagdát egymásmel-
lé teszem, egy emberöltõnyi különbség se feledtetheti származásukat, a
koruk �urambátyámos� világát, amelyben a nõ legfeljebb a fajfenntartás
témájában említhetõ, de amúgy tanácsosabb félreállniuk, s diszkréten õr-
ködni borospoharak felett � jaj, csak azok ki ne ürüljenek.
De nem ámmindenféle irományokkal inzultáltatni magukat, nem szól-

va a teremtés koronáiról. Ámha semmi nemhasznál nekik, akkor viseljék
a következményeket. A kitaszítottságot, az örökös gyanakvását a bíráik-
nak, és a megaláztatást, a kézlegyintéssel papírkosárba vágott írói badar-
ságokat� És ekkor! � egy újabb fricska az Uraknak...! � Elviselték! �
ezek a nõk olyan elviselõsek voltak, mert a tehetség úgy kikívánkozott
belõlük, amelynek nem lehetett gátja a férfi hümmögés vagy a kritikusok
hályogos szeme.

SZABÓMAGDA
SzabóMagdának nem homályosította el a látását

semmi, és a rá jellemzõ, néha kegyetlen, de önmagá-
val szemben is becsületes kritikus azt írja a harmadik
kedvencemnek, Galgóczi Erzsébetnek:
�Ha véletlenül elõttem halnál meg, mindig úgy

emlékezném Rád, amint állsz, egy nem akármilyen,
hanem magyar pusztán, a szemed villámlik, a szád-
ból láva jön ki, és irtózatosan ordítva átkozol mindenkit, aki miatt nem le-
het szebb a világ�
�És körötted ésmögötted semmi, mert amagány is úgy kísér, a prófé-

tákmagánya, mint másokat a kutya.�
Amit senki nemgondolt � elõbb haltmeg,mint SzabóMagda. Elfáradt.

Elege lett. Egyedül maradt, amint azt a fenti levél írója megjósolta. Pedig
� gondoljuk mi �, Galgóczival aztán nem lehetett bajuk, mi kifogásol-
nivalót találhattak rajta? Az írásai igazi szocialista elkötelezettségû tiszta
történetek, a szocializmus hajnalán. (Ja, hogy esetleg gondolkodott is? Az
nemmindig jó pont, valóban.)
Õ maga megfelelõen elõnytelen külsejû ahhoz a vádhoz, hogy esetleg

valamely �kegyosztó� díványon vívja kimagának a neki amúgy is járó el-
ismerést. Bár ez a kísérlete se hozhatott volna fényes eredményt, mint-
hogy leszbikus volt, amit vállalt is, soha nem tagadta le. És még valami.
Õrá aztán a legvicsoribb bírálója semondhatta, hogy amit ír � lektûr. Elég
ehhez szíves figyelmükbe ajánlanom az �Egy kosár hazai�, az �Ott is
csak hó van�, vagy a �Nádtetõs szocializmus� c. írásait, amelyeket én
gimnazista koromban fedeztem fel egy budapesti könyvesboltban, és
azért vettem meg a megtakarított kifli-pénzembõl, mert elkápráztattak
már maguk a kötetek címei is. Csalogató volt, csábító, és érdekelt az ad-
dig ismeretlen írójuk is.
Mondom, ezekre az írásokra nem lehetett rásütni a

bélyeget: lektûr. Bezzeg Dosztojevszkij �Karamazov
testvérek�-jét léleképítõnek ítélték az ifjúság számára,
ami valóban nem volt könnyed szórakoztató szépiro-
dalmi mû, de ahhoz elég, hogy elolvasása után egyhe-
tes hideglelést kapott � aki mégis elolvasta.
De ez az én három, tündöklõen tehetséges íróm

megérdemli tõlem ezt a szerény kis miniatûrt. Már rég
meg kellett volna tennem, sokat kaptam tõlük. Köszö-
net nekik és hála. GALGÓCZIERZSÉBET

Dömsöd, 2015. március 10. SzoónéBodrogi Emõke
* Lektûr � fr. � szórakoztató, könnyû szépirodalmi mû

Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le�
CSILLAGOK, ÁRNYÉKBAN



XXVI. évfolyam 3. szám 13

Szeretettel köszöntjük nõnap
alkalmából a dömsödi hölgyeket

Bélavári Vilmos versével:

Ecce femina!
Göndör hajába virágot tûz a kislány,
Huncut mosolya betölti rózsaszín arcát!
Illeg-billeg a tükör elõtt, ruháját igazgatja,
Babáját fésülgeti, jövõjét próbálgatja!

A szerelem sugárzó fényemegtalálja,
Mint cikázó fecske lényét átjárja!
Testébõl ádmegújuló életet,
Családjának összetartó szeretetet!

Mint vadászó sas árnyéka a kiskacsára,
Úgy borul sötétség a fiatalságára!
Édes gyönyörben álmodja újra életét,
Mandulás nedvesség ízesíti kelyhét!

Õszes haját újra virág díszíti,
Fáradt mosolya arcát szépíti!
Adják és ápolják jövendõnket,
Örök tisztelet övezze õket, a NÕKET!

168. esztendeje�
Nemzedékrõl nemzedékre emlékezünk évrõl

évre, az 1848-1849-es forradalom és szabadság-
harc eseményeire, vívmányaira és áldozataira.
A XX. századi történelem során hol nyíltan,

munkaszüneti napokon, hol pedig csendesen.
Budapesten, az egykori események színhelyein,
nemzeti színû szalagok, koszorúk,mécsesek so-
rakoznak, magyarságunkat hangsúlyozó szó-
noklatok hangoznak el. Ugyanez tapasztalható
országosan, smamárminden település saját kö-
zösségében emlékezik. Az ünneplés során fel-
sorakoznak azon szimbólumok, melyek a forra-
dalmat, a szabadságot, a nemzet együvé tartozá-
sát jelképezik, úgymint a kokárda, zászló, Him-
nusz, Szózat és azon jeles férfiak alakjai, akik
résztvevõi voltak az eseményeknek.
Kis falunkban is eképp emlékezünk. Már az

óvodások és kisiskolások felkeresik a Petõfi-
emlékhelyeket, s elhelyezik kis zászlóikat, ko-
kárdáikat. A nagyobbak szervezik az ünnepi
mûsort, ahol a település lakói részt vesznek,

majd közösen koszorúzzák meg azokat az em-
lékhelyeket, ahol forradalmi költõnk, Petõfi
Sándor megfordult. Ezek a közös megemléke-
zések, mindig emelkedettek és meghatóak, hi-
szen a szó legszorosabb értelmében a település
apraja-nagyja közösen ünnepel.
De ne feledkezzünkmeg arról,mennyire fon-

tos a családokban is, hogy a szülõ a gyermeké-
vel, nagyszülõ az unokával közösen idézze fel a
márciusi forradalom és a szabadságharc jelenté-
sét, üzenetét!
Idézzük fel azon dömsödi honvédek nevét,

akik az 1848/49-es szabadságharcban részt
vettek:
�1848 és 49 a Szabadság harczosának név

jegyzékje Dömsödön
FaragóMihály, Szûcs Imre, Turuczi Bálint m.,

Tatár Josef m., Csides Bertalan m., Kovács Gá-
borm., Pap Sándorm., Balassa Josef, IspánGá-
bor, Mészáros Sámuel, Jonás István m., Siket
Josef m., Denke Mihály m., Toth Imre, Toth Mik-
los m., Nagy Miklos m., Ispány Josef m., Bödõ
Imre m., Horváth László m., Fehér János m.,
Bodog Imre m., Juhász Gábor m., Mészáros

György, Gergely János, Szekeres György, Orosz
Mátyás, László Gergely, Dani István, Csizmadia
János m., Balogh István, Bolyo Jonás, Kudar
Sándor m., Bulyáki Josef, Zsiba István, Hegedûs
Mihálym., Szabó Pál, Kudar Mihály, Csécs Mi-
hály m., Fõlvári Imre m., Máté Antal m., Ratkai
János m., Takács Mátyás, Mészáros Antal, Sza-
bados Gábor m., Szabó Josef m., Balog Mihály
m., Csonka János m., Bene János m., M. Szabó
Dániel m., Péter Josef m., Csegei Gábor m.,
Krizsa Josef m., Krizsa Mihály m., Kun Imre m.,
Csegei Péter m., Jaksa András m., Nagy János
m., Marjai Mihály m., Bögös Imre m., Turuczi
Imrem., PatayDávidm., Karácsonyi Istványm.,
Máté Gábor m., Kanász Jonás m., Szabó Josef �
bugyisi, Mak Josef m., Kovács Imre m., Német
Dávid m., Szabó János m., Cser Mihály m., Toth
Josefm., Szarka Imrem., Csegei Péterm., Gergõ
Gáborm.,Domokos Josefm.
1879 január ho 17 dikén készült�
forrás: Az 1868-ban kiadott Kossuth Album

elsõ üres lapján kézzel írott bejegyzéssel. (DH
XXI. évf. 3. sz.)

Vass Ilona

Rudnay Gyula bajai szabadiskolája az 1940-
es évek közepén induló fiatal képzõmûvészek
számára meghatározó pont volt. A tejtestvérek
közül Mözsi-Szabó István, Szurcsik János,
OsváthMari, Novák Lajos és KármentõAndrás
képeztemagátRudnay szabadiskolájában,majd
folytatták tanulmányaikat a Magyar Képzõmû-
vészeti Fõiskolán.
Novák Lajos bajai születésû (1927) tehetsé-

ges fiatal mûvész is így indult, s késõbb Buda-
pesten ugyanezen fiatal társaság tagjaként csi-
szolódott mûvészi alkotói stílusa. A fõiskolán
mesterei voltak: Fónyi Géza, Pór Bertalan, Bán

Béla, Koffán Károly. Részt vett a �vásárhelyi�
mûvésztelep kialakításában, s rendszeresen
munkálkodott itt. Realista kifejezésmódja szo-
rosan kapcsolható a vásárhelyi mûvésztelep
szellemiségéhez. 1957-ben Munkácsy-díjat ka-
pott. Az 1960-as évektõl egészen haláláig
(1989) Dömösön élt. Táblaképein és grafikáin
elsõsorban a szegényparaszti világ tárul elénk,
mindemellett újra és újra elénk tárja a Dunaka-
nyar természet alakította csodálatos felszíni for-
máit.
Novák Lajos így alkotott magyarul� .
Összeállította: Vass Ilona

TTeejj tteessttvvéérreekk
� festõk, grafikusok, szobrászok �

Novák Lajos festõ, grafikus

KútfúrásKútfúrás 110-es
csatornacsõvel �
garanciával.

06-30-964-0485

Novák Lajos: Futtatás
(linómetszet)
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Elõször is szeretnénk megköszönni a felkérést, hogy ezzel a rovattal
még színesebbé tehessük újságunkat. Minden hónapban más és más té-
mával szeretnénk tájékoztatni falunkat a korszerû szépségápolási eljárá-
sokról. Reméljük, sokat segítünk ezekkel a cikkekkel, eloszlatunk kéte-
lyeket, illetve sikerül választ adnunk az eddig fel nem tett és meg nem vá-
laszolt kérdésekre.

Elõször egy olyan problémával szeretnénk foglalkozni, amelyrõl sok-
szor kínos és ciki beszélni, és ez nemmásmint a KÖRÖMGOMBA.

A bõr és körömgombásodás egyike a civilizációs ártalmaknak, hiszen
a múlt században elterjedõ szorosan zárt cipõk, mûszálas harisnyák, zok-
nik,meleg, nedves életteret biztosítanak a gombafajoknak.Akörömgom-
ba az egyik leggyakoribb bõrgyógyászati betegség, a statisztikák szerint
az emberek 1/3-a küzd vele.
A körömgombáknak több fajtája van. Ismerünk fonalas, sarjadzó és

penészgombát. Leggyakrabban a lábujjak közötti nedves területeken él-
nek és tenyésznek.

Ha a fertõzést sarjadzó gombák okozzák a körömágyi rész felõl kez-
dõ fájdalmas, gennyedzõ gyulladás. Cukorbetegek vagy keringési zava-
rokkal küzdõk hajlamosabbak rá.

A fonalas gombák a köröm szabad széle felõl indul megvastagítja a
körmöt, barázdálttá és sárgás-barnás színûvé teszi. Jellegzetessége, hogy
körömvágáskor amegvastagodott köröm alól fehér, morzsalékos anyagot
lehet eltávolítani. Gyakran a lábujjak közeibõl a láb egyéb felületeire is át-
terjedhet a fertõzés.
Apenészgombák talpon száraz, pikkelyes hámlás, illetve gyulladt, vö-

rös bõr formájában jelentkezhet. Miután könnyen összekeverhetõk más
bõrbetegség tüneteivel, amint észleltük feltétlenül forduljunk bõrgyó-
gyászhoz.
A fent említett 3 gombafaj közül a pedikûrös a fonalas gombát kezelhe-

ti, az összes többi körömgomba szakorvosi kezelést igényel.
Hogyan kezeljük?
A kezelés megkezdése elõtt mindenképpen fontos, hogy a kezelni kí-

vánt körmökrõl eltávolítsuk a beteg morzsalékos részt. Lerövidítjük a kö-
röm hosszát és egy speciális frézer segítségével lecsiszoljuk a természetes
körömlemez beteg megvastagodott részeit. Természetesen nem fogjuk
tudni eltávolítani az egész morzsalékos részt, mert a körömágyban nem
szeretnénk sérülést okozni, illetve fájdalmat a vendégnek. A hetek múlá-
sával és természetesen a vendég otthoni folyamatos kezelésével, a köröm-
lemez elõre nõ, és így fájdalom nélkül ki tudjuk tisztítani. A kezelés sok-
szor hónapokat vesz igénybe, természetesenmindig azonmúlik, hogymi-
lyen stádiumban kezdjük el a kezelést és mennyire tartja be a vendég az
elõírásokat. Mindenképpen kezelni kell a körömgombát, mivel a fertõzés
maradandó károsodást is okozhat.
1. A legfontosabb a gombaellenes krém, oldat, ecsetelõ, gyógyszer,

amelymegszünteti a fertõzést. Ezek egy része akár recept nélkül is kapha-
tó.Némely gombaölõ szer gyakran komolymellékhatásokkal járhat, ezért
ha a gyógyszert választjukmindenképpen érdemes orvosi felügyelet mel-
lett szedni. De fontos itt megemlítenem, hogy amáj- és szívproblémákkal
küzdõ betegek nem szedhetik.

2. Az egyik leghatásosabb házi patika az ecet és a fokhagyma kettõse:
naponta kétszer gondosan bedörzsölni fokhagymazúzalékos-ecetes vattá-
val a körmöt, és hetente egyszer 30-40 perces lábfürdõ: 20%-os ecetes
vízben amelybe két-három gerezd fokhagymát zúzzunk bele. Végül a
szagtalanítás érdekében szódabikarbónás vízben kell kiáztatni a lábat.
3. A teafaolaj fertõtlenítõ hatású, természetes megoldás. Általában

100%-os teafaolaj használ. Fültisztító segítségével egy cseppet cseppent-
ve be kell kenni az egész körmöt és környékét.
4. Fontos cipõnk fertõtlenítése is. Szalonunkban lehetõség van a cipõk

fertõtlenítésére is. Az innovatív MedPed készülék elpusztítja a cipõkben
lévõ káros baktériumokat és gombákat egy speciális ultraibolya fény se-
gítségével. A testhõ és az izzadás a cipõben, tökéletes táptalaja a baktériu-
moknak, gombáknak, amelyek felelõsek a lábszagért és a láb- és köröm-
gomba kialakulásáért. A kezelés során aMedPed cipõsterilizáló készülék
a cipõben lévõ mikroorganizmusok 99,9%-át elpusztítja. Használata kü-
lönösen ajánlott cukorbetegeknek illetve akinek fontos lábukmindennapi
higiéniája.
Mit tegyünk a körömgomba ellen?
1. Lefekvés elõtt alaposanmossukmeg és töröljük szárazra lábunkat és
különösen figyeljünk oda a lábujjközökre.

2. Amint kicsit melegebb az idõ nyitott, jól szellõzõ cipõt viseljünk. Il-
letve lehetõség szerint vásároljunk bõr cipõket.

3. Ha zoknit viselünk, csakis 100%-os pamut zoknit hordjunk, és azt is
cseréljük le ha beleizzadt a lábunk.

4. Mindig viseljünk papucsot, ha nyilvános öltözõben vagy fürdõ-
ben járunk.

Ha a fent említett elváltozások, tünetek közül valamelyiket tapasztalja
hívjon bizalommal.
Steril, elkülönített környezetben várom vendégeimet, és igyekszem or-

vosolni a problémát.
Köszönöm:

MatulaGabriella 06-30-496-3598

Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
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MEGHÍVÓ
INGYENES ÚJRAÉLESZTÉS OKTATÁSRA!

Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket az
újraélesztést és defibrillátor használatot
bemutató oktatásunkra.

Idõpont: 2016. 03. 19. (Szombat)
09:00 � 12:00
Helyszín: Petõfi Sándor OMK
Oktató: HELP - MEDIC Bt.,
Balogh Norbert ügyvezetõ - mentõtiszt

Tisztelt Dömsödi Lakosok!
Ismét megrendezésre kerül az újraélesztés oktatás Dömsödön, melyre

mindenkit szeretettel várunk. A defibrillátor üzembe helyezésének ötö-
dik évfordulója alkalmából szükségesnek tartjuk korábban megszerzett
ismereteink felelevenítését, ill. bízunk abban, hogy ezen az alkalmon
megtisztelnek jelenlétükkel olyanok is, akik fontosnak tartják elsajátíta-
ni az alapvetõ újraélesztõ protokollt és defibrillátor használatot. Tovább-
ra is úgy gondoljuk, hogy a helyi ügyelet megteremtéséig mindent meg
kell tennünk annak érdekében, hogy az oktatáson bemutatásra kerülõ
vészhelyzetekre � amennyire tudunk � felkészüljünk. Fontos képeznünk
magunkat, mert van olyan élethelyzet, amikor a segítség megérkeztéig
mi magunk is segíthetünk!

Az oktatás mindenkinek ingyenes, annak költségét Dömsöd Nagy-
község Önkormányzata finanszírozza. A felajánlást ezúton is kö-
szönjünk!

Tisztelettel:
dr. Pencz Bernadett és Nagy Ferenc György szervezõk

A ROLFIM Szövetkezet és Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata szervezé-
sében elektromos és elektronikai hulla-
dék berendezés (e-hulladék) gyûjtést
szervez, amely során ingyen leadhatja
összegyûlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyûjtés ideje: 2016.

március hó 12. nap (szombat) 08:00-13:00-ig.
Az e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtõhelye: Bocskai út 1. (Petõfi

parkmelletti parkoló)
Mi az e-hulladék gyûjtési akció célja?
Gyûjtés szervezõi elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért sze-

retnék elérni, hogy Dömsödön szélesedjen az újrahasznosítható hulladé-
kok begyûjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyûjtést és kezelést
igényel � azaz nemgyûjthetõ a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-
hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mér-
gezõ anyagot � nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmaz-
hat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulla-
dék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentõs része újrahasznosít-
ható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdõszé-
lekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, il-

letve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentõ mérgezõ
anyagok ellenõrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkbõl.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyûjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igé-

nye nélkül �minden, ami valaha árammal, elemmel akkumulátorral
mûködött�.

Azok számára, akik, nem tudjákmegoldani az e-hulladék elszállítását,
de szeretnénekmegszabadulni nagyméretû, nagytömegû e-hulladékuktól,
térítésmentesen igénybe vehetõ a �Házhoz megyünk érte akció� szol-
gáltatása. Ennek keretében a szervezõk vállalják az összekészített eszkö-
zök elszállítását Dömsöd területén, amennyiben legalább 100 kg e-hulla-
dék gyûlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretû mûszaki tárgy
(pl.: hûtõ, mosógép, tv). Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék
ki õrizetlenül az ingatlanukon kívülre, így elkerülhetõ a berendezések
fosztogatása, illetve a környezet szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi,

oktatási és egyéb, gazdasági intézmények stb�) bejelentését is, s
igény szerint a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen igazolást
állítunk ki az átvételrõl.

Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várjuk
2016. március 11-ig, munkanapokon 08:00-16:00-ig, március 11-én 12
óráig. A bejelentésben telefonos elérhetõséget is kérünk megadni, a be-
gyûjtõ járat megtervezését követõen szükségessé válhat az elszállítás idõ-
pontjának pontosítása céljából!
AROLFIMSzövetkezet lehetõséget biztosít, hogy egész évben a 2310

Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén
használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezése-
ket térítésmentesen átveszi H-P-ig 8-13 óra között. Elektronikai hulla-
dékgyûjtéssel kapcsolatosan érdeklõdni szintén a 06-1269-0234-es tele-
fonszámon lehet!
Együttmûködõmunkájukat köszönjük!

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS
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VÍZSZINTES
1.: amegfejtés elsõ része,

idézet egyik híres költõnk versébõl
zárt betûk (t, y, é)

18.: könnyûfém rövidítve
19.: nekirontó
20.: lyuk a fa törzsén
21.: régi férfinév
22.: gyümölcs nedve
23.: lombos növény
24.: üres vége!
25.: akta közepe!
26.: uborka is van ilyen
28.: semmikor sem, keverve!
30.: határozói igenév képzõje
32.: ételt zamatossá tevõ
34.: Lórán Lenke!
35.: ruhátlant, népiesen
39.: angyal rang
40.: ébred
41.: régen futár vitte
42.: étkezéshez elõkészül
44.: latin eredetû férfinév
45.: ramazuri!
46.: nõi név
49.: román autójel
50.: alakít egynemû hangzói!
52.: csizmát lepi, hosszú út után
53.: élelemmel ellát
55.: paradicsom
59.: a házba
60.: amegfejtésmásodik része,

az idézet folytatása
zárt betûk (á, z, z, d)

FÜGGÕLEGES
1.: liszt is készül benne
2.: vágófelületéhez veri (két szó)
3.: a lutécium vegyjele
4.: idõmérõ
5.: a tetejére
6.: meg akar gyõzni
7.: ...... ésMagóg fia vagyok én!
8.: visszahí!
9.: -nek párja
10.: becézett Antal
11.: majdnem gól!
12.: téli játék
13.: erre a helyre jegyez
14.: filmszínésznõ, ..... Éva
15.: mítoszban, legendában is elõfordul
16.: kiejtett betû
17.: Fekete István regénye
23.: nagyon jó (szleng)
26.: azonos betûk
27.. páros redõ!
29.: imád
30.: a magot a földbe raknák
31.: dátumrag
33.: vége a napnak az üzletben
34.: a földre hajító
36.: ötórai ital!
37.: szétmázol
38.: páratlanul tátó!
40.: jut neki
43.: a vért szállítják testünkben
47.: erre a helyre
48.: zúdít, áraszt
51.: fölé ellentéte

54.: a török autók jele
56.: kicsinyítõ képzõ, a -ka párja
57.: telesport!
58.: a -be párja

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉSVÍZSZINTES 60.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2016. ÁPRILIS 10.

NYEREMÉNY:
3000 FT-OSVÁSÁRLÁS

HARSÁNYINÉDOBOS ILDIKÓ
ÉLELMISZER ÜZLETÉBEN
DÖMSÖD,VÁCZIU. 15.

A JANUÁRI SZÁM
PONTOSMEGFEJTÉSE:

�ADJON ISTENAMININCSEN,
AZÚJ ESZTENDÕBEN�

A JANUÁRI SZÁMNYERTESE:
JAKSAMIHÁLYNÉ
Szent-Tamási utca 14.

AMEGFEJTÉSEKETLEADHATJÁK:

PAPÍR-ÍRÓSZERÜZLET
(HORVÁTH-KERT)

HARSÁNYINÉDOBOS ILDIKÓ
ÉLELMISZERÜZLET
VÁCZIUTCA15.

AREJTVÉNYTKÉSZÍTETTE:
HARSÁNYI ZOLTÁN

Keresztrejtvény
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Állatorvosi tanácsok
Akullancsok által okozott betegségek

kutyákban
Bizonyára sok kutyatartó tapasztalta, hogy az enyhe telet követõen

meglehetõsen korán elkezdtek aktivizálódni a kullancsok. A viszonylag
rövid ideig tartó fagyos idõszak kedvezett a kullancsok életbenmaradásá-
nak, ezért már korán és nagy számban elkezdték támadni kedvenceinket.
A kutyák két legfontosabb kullancs által terjesztett betegségére szeretném
felhívni a figyelmet.
Babesiosis
Magyarországon a kullancsok által terjesztett fertõzõ betegségek közül

a kutyás körökben �kullancsfertõzés�-ként is emlegetett babesiosis okoz-
za a legsúlyosabb megbetegedéseket. A betegség településünkön és kör-
nyékén az átlagosnál jóval gyakoribb, a kullancsok nagy száma és nagy
fokú fertõzöttsége miatt. A babesiosis kezelés nélkül sokszor halálos ki-
menetelû fertõzés, ezért ennél a betegségnél a tulajdonos tájékozottsága
sokszor életmentõ lehet.
A vérélõsködõ a fertõzött kullancs vérszívásakor jut az állat szervezetébe.

Abetegség általában akullancscsípés után egyhétenbelül jelentkezik jelleg-
zetes tünetekkel. Kezdetben magas láz, levertség, étvágytalanság jellemzõ.
A vérélõsködõ a vörösvérsejtekben szaporodik, azokat ezáltal tönkreteszi,
így vérszegénységet okoz, mely sápadt nyálkahártyákban, fáradékonyság-
banmutatkozikmeg. A szétesett vörösvérsejtekbõl származó vérfesték a vi-
zeletet sötétbarnára színezheti, valamint a nyálkahártyák sárgaságát idézheti
elõ. A súlyos fertõzésben veseelégtelenséget okozhat, melynek tünetei: sok
ivás és sokvizelés, hányás. Szükség esetén adiagnózist vérvizsgálattal tehet-
jük biztosabbá.A súlyos tünetek és szövõdmények elkerülése érdekébenna-
gyon fontos a minél hamarabb megkezdett kezelés! A babesiosis ellen léte-
zik gyógyszer, de emellett egyéb tüneti kezelésre,mint a vérképzés támoga-
tására, infúziós kezelésre, a társfertõzések elleni kezelésre is szükség lehet.
Lyme-kór
Kutyákban a betegséget, az emberi kórképhez hasonlóan, Borrelliákkal

fertõzött kullancsok terjesztik. A betegségre jellemzõ a hosszú lappangási
idõ, az állapot hullámzása, a tünetek sokfélesége. Emiatt a kórjelzés nem
egyszerû és gyakran meglehetõsen sok idõ telik el a pontos diagnózis ki-
alakulásáig, amimegnöveli a szövõdmények kialakulásának veszélyét. A
tünetek sokszor csak a kullancscsípés után hetekkel, hónapokkal jelent-
keznek.Avándorló bõrpír, ami az emberi fertõzésére jellemzõ, kutyákban

nem feltétlen alakul ki, ill. a szõrtakarómiatt nem is könnyen észrevehetõ.
A fertõzött kutyákra jellemzõ a vissza-visszatérõ hõemelkedés, bágyadt-
ság, étvágytalanság. Kialakulhat hátulsó testfél gyengeség, azaz a hátulsó
végtagok kacsázó-imbolygó járása. Idült esetben az izületekben elfajulás,
ennek következtében sántítás is lehetséges. A kórokozó a szívizomzatot is
megtámadhatja. A betegség gyanúját vérvizsgálattal lehet megerõsíteni.
A Lyme-kór ellen létezik vakcina, amely védettséget ad a fertõzés ellen!
Megbetegedés esetén idõben megkezdett, hosszas antibiotikum kúrával a
kórjóslat kedvezõ, akár teljes gyógyulás is lehetséges.
Abetegségekmegelõzésének lényege, hogy a kullancsok ne juttathas-

sák a kórokozókat a kutya szervezetébe, ennekmegfelelõen a vérszívókat
a kórokozók átvitele elõtt el kell pusztítani.A kullancs eltávolítása nem
bonyolult. Kaphatók erre speciális kullancs eltávolító eszközök (csipesz,
kanál), de akár körömcsipesszel is megfoghatjuk. A kullancs potrohának
megnyomása nélkül fogjuk meg lehetõleg a kullancs fejét, minél köze-
lebb a bõrhöz. Ezután tekerjük bármelyik irányba (a kullancs �fullánkja�
a tévhittel ellentétben nemmenetes, ígymindegymerre tekerjük), és hatá-
rozott mozdulattal szedjük ki a kullancsot. Nem okoz gondot, ha a kul-
lancs feje, vagy szívószerve leszakad, és a bõrbenmarad. Ez pár napmúl-
va kiesik, bajt nem okoz, a kullancs e része nem fertõz!
A kullancsok kutyákon való megtelepedésének megakadályozására

rendelkezésre állnak különbözõ �cseppentõs� (spot on) készítmények,
bolha- és kullancsirtó nyakörvek, újabban kezdenek elterjedni a tabletták.
Ezek esetében mindig figyelembe kell venni a szerek hatásidejét, lejára-
tukkor újabb kezelést kell végezni. dr. Siket Péter állatorvos

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása kötelezõ!

Az ebek 2016. évi kötelezõ veszettség elleni oltását az alábbi
napokon tartjuk:
Rendes oltások:
� 2016. április 02. (szombat) 09-12 óráig Petõfi tér 6. (Polgármesteri
Hivatal udvara )

� 2016. április 05. (kedd) 15-18 óráig Dunavecsei úton a Kanól italbolt-
tal szemben

� 2016. április 14. (csütörtök) 15-18 óráig Rákóczi úton a malom
elõtti szabad téren

� 2016. április 21. (csütörtök) 15-18 óráig Széchenyi út � Esze T. út
sarkon az új parkolóban
Pótoltás:
� 2016. május 07. (szombat) 09�12 óráig Petõfi tér 6. (Polgármesteri
Hivatal udvara )

Az oltás díja: 4.200 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tabletta árát is!
Kisállat egészségügyi könyv: 500 Ft (elvesztés, pótlás, új kutya esetén)
Háznál történõ oltás esetén kiszállási és adminisztrációs díjat számí-
tunk fel!
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (7) bekezdése alapján: ,,Veszettség ellen
csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható.�

Dr. NagyZoltán Dr. Siket Péter
állatorvos állatorvos

06-20-9347-625 06-30-9963-668

VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ EBOLTÁS

Vásárnaptár
Március 19. (szombat) Dunaújváros Apáczai Cs. J. u., Míves emberek
vására
Március 20. (vasárnap) Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Március 20. (vasárnap) Dunaújváros Papírgyári u., országos
kirakodóvásár
Március 20. (vasárnap) Kunszentmiklós
Március 26. (szombat) Nagykõrös, Irén-napi vásár
Április 03. (vasárnap) Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Április 10. (vasárnap) Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Április 10. (vasárnap) Dunaújváros, Papírgyári u., országos
kirakodóvásár
Április 17. (vasárnap) Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
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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 � február hónap
Február hónap eseményei:
2016-02-02-án éjszaka Dömsöd Ráckevei út elejére kaptunk jelzést,

mely szerint valami ég. A helyszínre kiérkezve egy faház teljes terjedel-
mében égett. A tüzet a ráckevei kollegákkal közösen egy H-sugárral és
egyC-sugárral, valamint kéziszerszámok segítségével oltottuk el. A hely-
színt a munkálatok ideje alatt a rendõrség biztosította, valamint az
ELMÛ-re is szükség volt az épület áramtalanításához.

2016-02-10-én délben kaptunk jelzést a Szabadság utca elejére a
Domotors elé, ahol egy kamion az útmenti árokba hajtott és megdõlt. A
kiérkezéskor a felderítés során derült ki, hogy a helyszínre riasztott tûzol-
tótechnikával a mûszaki mentés nem lehetséges, ezért a megyei mûveleti
irányítás kettõ darab kamionmentõt riasztott a káreset felszámolására.

Február 26-án egyesületünk megtartotta éves közgyûlését is. Ebben az
évben a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház nagytermében került megrende-
zésre, amiért itt is szeretnénk köszönetet mondani polgármester úrnak és
Csikósné Jutka intézményvezetõnek, hogy helyet kaphattunk. A közgyû-
lésen elhangzottak a tavalyi évben történt események és elért eredménye-
ink.AmunkánkrólOláh Péter tû. alezredes, a PestMegyeiKatasztrófavé-
delmi Igazgatóság fõfelügyelõje, Ökrös Árpád tû. alezredes, az Érdi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje és Ritter Zoltán tû. õrnagy, a
Szigetszentmiklósi tûzoltóság parancsnoka beszélt. Elmondták, hogy a
munkánk mindenben megfelel az elvárásoknak és egy dinamikus, de ki-
számítható fejlõdés látható nálunk. Ökrös Árpád kirendeltség-vezetõ úr
elmondta, hogy elkészült az éves értékelésünk is, amimegfelelõminõsíté-
sû lett a 2015-ös évre is, valamint még azt is elmondta, hogy itt kétféle
eredmény lehet, a megfelelt és a nemmegfelelt.Munkánkhoz Bencze Ist-
ván polgármester úr is hozzászólt, aki szintén megdicsérte a tavalyi ered-
ményeiket és további sok sikert kívántminden tûzoltónak. Természetesen
ezeket az eredményeket nem tudtuk volna elérni a katasztrófavédelem, a
polgármester úr és a képviselõ-testület, valamint támogatóink segítsége
nélkül. A befolyt támogatási összegekbõl a tavalyi évet stabil mûködéssel
tudtuk végigdolgozni, amit remélünk, hogy a 2016-os évben is ezekkel a
támogatásokkal, támogatókkalmegint elérhetünk, és segíthetünk bajbaju-
tott embertársainkon.

Személyi sérülés nem történt

A teherautó amûszaki mentés végeztével saját erejébõl távozott
és személyi sérülés sem történt.



Tisztelettel kérünkmindenkit, hogy ha be-
jelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös
számon tegyemeg legelõször, de ezt követõen
a Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,

Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefon-
számon. A késlekedés nagy kárt okozhat
vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van! 105
Egyesületünkmobiltelefonszáma:

06-20-383-5407

Támogatásukat továbbra is a Fókusz taka-
réknál vezetett számlánkra tudják befizetni
(Dömsödi Tûzoltó Egyesület számlaszá-
munk: 51700272-10903818) vagy egyesüle-
tünk vezetõségét megkeresve (Ispán Ignác el-
nök, id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos
György gazdasági felelõs, Pongrácz József
titkár).

Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Megtisztelõ segítségüket várjuk és elõre is

köszönjük!
További információk és képek a weboldalun-

kon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n vagy
a facebook-on találhatóak.

Pongrácz József
titkár

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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Idén elsõ ízben kerül megrendezésre a JÓ-
TÉKONYSÁGI Nõnapi FITT Nap rendez-
vény, az egészséges életmód kedvelõinek egy-
napos mozgásfesztiválja, mely a Dömsödi
Sportcsarnokban kerül lebonyolításra, a helyi
és környékbeli edzõkkel, trénerekkel. Ezzel pár-
huzamosan egy másik teremben elõadásokat
hallgathatnak az egészséges táplálkozásról,
életmódról.
CÉLUNK
Azon túl, hogy felhívjuk a mozgás, és az

egészséges életmód fontosságára a figyelmet,
célunkmég, hogy bemutassuk,milyen lehetõ-
ségek vannak helyi és környékbeli szinten a
különféle mozgáskultúra végzésére, és azok
testünkre, lelkünkre milyen hatással vannak,
hogyan segít a változásokban, valamint hogyan
építsük be mindennapjainkba, hogy szokássá,
majd életformává váljon.
JÓTÉKONYSÁG
Fontos számunkra, hogy a sport szeretetét

és jótékony hatását azokhoz is eljuttassuk,
akik hátrányos helyzetük miatt nem tehetik
meg, hogy csatlakozzanak bármelyik moz-
gáskultúrával foglalkozó közösséghez. Ezért
a rendezvényen kitett urnába gyûjtött pénzösz-
szeget adömsödi hátrányos helyzetû gyerme-
kek kapják, hogy Õk is élvezhessék majd a
sport által adott kitartást, erõt és vele az örömöt.
CÉLCSOPORT
Nõnapi rendezvényként, kiemelten várjuk a

hölgyeket, akiknek többféle stílussal készü-

lünk, ésmeglepetés elõadóval is kedveskedünk.
Férfiakat, fiúkat, akik szeretik a kihívást, és
soha nem adják fel! Valamint minden sportolni
vágyó családot, az egészséges életmód iránt
fogékony érdeklõdõt ésmindenkit, aki csak ki-
csit is szeretné magát jobban érezni a bõré-
ben, gyógyulni akar, és aki a rendezvényrõl
érdeklõdik.
PROGRAM
A rendezvényt 10 órakor nyitjuk meg. A

Sisi Alapítvány kuratóriumi elnökének, és a
Dömsödi Sportcsarnok igazgatójának beszéde
után, háromnegyed órás váltásban mutatkoz-
nak be a különbözõ mozgáskultúrák edzõi,
trénerei és a mozgásforma bemutatása mellett,
interaktív módon kérdéseket tehetnek fel mik-
rofonon keresztül az idelátogatók, hogy még
jobban megismerjük, megértsük, majd elsajátít-
suk. Ezáltal még jobban ösztönözzük az ér-
deklõdõket, hogy kezdjenek el mozogni
akárhány évesek, ha bármilyen betegségben
szenvednek, válassza mármost ki a számára
legmegfelelõbb mozgásformát, egy új étren-
det szakmai segítséggel.
A kiállítók, akik természetesen a mozgás-

hoz, valamint az egészséges életmódhoz, táplál-
kozáshoz kapcsolódó termékeiket, szolgáltatá-
saikat hozzák el és mutathatják be, szintén inte-
raktívmódon, nagyközönség elõtt.
A rendezvénnyel párhuzamosan elõadáso-

kat hallhatunk egy különteremben szintén a té-
mával kapcsolatban.

SZTÁRFELLÉPÕ
KATUSATTILAhatszoros világ-, kétszeres
Európa aerobic bajnok; életmódszakértõ

Meghívott helyi, és környékbeli edzõk,
trénerek ésmozgástípusaik:

�PergerÉva,Dömsöd�Zumba,CapoeiraAerobik
� Siposné Ruft Irén, Taksony �AVIVAmódszer
oktató

� StrobliMarianna �MARAFitness, Kunszent-
miklós � TRX,HOT IRON

�Boross Nikolett � WillPower Táncstúdió,
Dunavarsány �Hip-Hop

� Kaszainé Bárány Betti, Kiskunlacháza �Kan-
goo

� ifj. Bõdi Endre, Dömsöd �Darts, Kajak-kenu
� Orosz István, Dömsöd �Auto-Cross
� Kovács Ferenc, Dömsöd � Labdarúgás
� ALFONZLOVASKLUB,Dömsöd
�Meghívott elõadók az egészséges életmódról
� Béczi János, a Sportcsarnok igazgatója,
Dömsöd

Az idelátogatók a helyszínen kipróbálhatják
a különbözõmozgástípusokat,
az elõadásokon részt vehetnek.
Arendezvény INGYENES!

PintérnéRakszegi Zita
Sisi Alapítvány

rendezõ
A rendezõk a változtatás jogát fenntartják!

JÓTÉKONYSÁGI Nõnapi FITT Nap
2016.március 13. (vasárnap) 10órától
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Éledezika futballtársadalom
amegyeibajnokságban

Az elsõ mérkõzésen, Dunavarsányban
Fémalk-Dömsöd 2:0 (1:0). A papírforma
szerint is ez az eredmény volt várható. Azt
azonban hozzá kell tenni, hogy Cziráky 11-
est hibázott, és több nagy helyzetet kihagy-
tunk.

A közeljövõmérkõzései:
Dömsöd : Ráckevemárcius 6. 14.30 órakor
Hernád : Dömsödmárcius 12. 17 órakor
Dömsöd:Felsõpakonymárcius20.15órakor
Dabas II : Dömsödmárcius 26. 15 órakor
Dömsöd : Sóskút április 3. 15.30 órakor
Százhalombatta : Dömsöd április 10. 15,30
órakor

Varsányi

ADanza Táncsport Egyesület február 28-án tartotta hagyományos Far-
sangi Táncversenyét a budapesti Tungsram Sportcsarnokban.
Társastáncos növendékeink sikeresen versenyeztek, és az alábbi ered-

ményeket érték el:
Csipet Csapat � 2 aranyminõsítés
Hefler Petra � aranyminõsítés (Waka,waka�)
Pék Bianka �Kolompár Dániel � aranyminõsítés (Homokóra � kûr).
A Csipet Csapat tagjai: Varga Vanda, Molnár Liliána, Szabó Fanni,

KohutAnna, LaczaHanna,MészárosDániel, Urbán István,Hefler Patrik,
Kohut Andor.
Gratulálok a versenyzõknek és felkésztõ tanáruknak,Mihó Diánának a

szép eredményekhez! Csak így tovább!

Innen is szeretnék köszönetet mondani Varsányi Antalnak és munka-
társainak, valamint Gonda Sándor és BaloghAntal szülõknek, akik amû-
szaki problémákat megoldották iskolánkban.

Március 23-án, szerdán 17 órakor tartjuk a Fúvós Szólisták és Kamara-
együttesekBaráti Találkozóját.A rendezvényre szeretettel várunkminden
kedves érdeklõdõt!

Köntös Ágnes igazgató

FELHÍVÁS
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd sok éve támogatja a Dezsõ Lajos

AlapfokúMûvészeti Iskolát.
Ezúton kérjük a kedves adófizetõket, hogy adójuk 1 százalékával tá-

mogassák az iskolát az alapítványon keresztül.

Az alapítvány neve:
ProMusica AlapítványDömsöd, adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel és köszönettel:
a kuratórium

AA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeii

ACsipet Csapat

Hefler Petra Pék Bianka, Kolompár Dániel
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Március 15. az emlékezés napja Magyaror-
szágon. Visszaemlékezünk azokra az idõkre,
mikor amagyarnak fegyvert ragadva, élete koc-
káztatásával kellett védnie az országot és kivív-
nia szabadságát. Harcolni értékeinkért, elveiért.
Minden évben a községi ünnepélyen elhangza-
nak nagyjaink nevei és tettei, cselekedetei.Majd
a körmeneten végigjárjuk és megkoszorúzzuk
Petõfi Sándorral kapcsolatos emlékhelyeinket,
mondhatni nagy tömeggel, ám sajnos az utolsó
állomásra rendszerint két-három ember megy
el. Ez az hely Ecsedi Csapó Pál honvéd ezredes
sírja. Sokan most azt kérdezik, kicsodáé? És ez
várható is, hisz a neve sosem hangzik fel, sem
az iskolában a történelemórákon, sem az emlék-
mûsorban. És ha ez így megy tovább, végleg
sírba száll a neve. Pedig õ élõ ember volt, és
nem csak egy elnevezett tér, illetve park! Ezért
most szeretném bemutatni a kedves olvasóknak
Ecsedi Csapó Pált!

Sírköve sok-sok évtizeden keresztül félig a
földbe ágyazódva, az írás borostyánnal benõve,
eldõlve pihent. Aztán egyszer csak 1994 febru-
árjában Gulyás György a temetõben sétálás
közben talált egy nagy sírkövet benõve gazzal
és borostyánnal. Gulyás György ezek után szólt
Szaszák Imre akkori lelkipásztornak, aki gépek-
kel kiemeltette a több mázsás sírkövet és a he-
lyére tették. Mit tudhatunk ennyi év után arról
az emberrõl, akinek porai itt találhatók? A leg-
fontosabb adatokat maga a sírfelirat elmondja:
�Itt nyugszik Ecsedi Csapó Pál 1848-iki

Honvédezredesnek Pestvidéki Kir. Törvény-
szék Elnökének áldott hamvai. Meghalt 1878.
szept. 21-én 54 éves korában. Aki a közjónak
szentelte szívét s nemesen szólt, És nemesen
munkált, nem viszi sírba nevét.�
A halotti anyakönyvi kivonatból még kide-

rül, hogy ág. hitv. evangélikus vallású, Szalacsy

Rózsa férje. 54 évet élt. Rév-Komárommegyé-
ben született és Dömsödön halt meg. Fejes Dá-
niel ref. lelkész és Tóth Lajos segédlelkész te-
mette el.

Ezenkívül tudjuk az Ecsedi családról, hogy
Szatmár vármegyébõl származnak. Tagjai a
XVI-XVII. század folyamán az Ecsedi várban
katonáskodtak. Pál 1655-ben nyert nemesség-
újító címeres levelet. A család idõvel Zemplén-
be telepedett, majd a vármegye által 1781-ben
kiállított bizonyítvány alapján Ferencz préczep-
tor és gyermekei Bihar vármegyében hirdettet-
ték ki nemességüket, mely 1806-ban a várme-
gye által elismertetett.

A család címere: kékben, zöld dombon, leve-
les koronából növõ egyszarvú. A pajzs felsõ
jobb sarkában hatszögben kinövõ arany-csillag,
a bal sarokban pedig ezüst félhold. Sisakdísz:
görbe kardot tartó, könyöklõ, páncélos kar, me-
lyen pelikán áll, s jobbjában hajánál fogva véres
fõt tart. Takarók: kék-arany, veres ezüst.

A család Váncsod, Földes, Sáp, Gáborján,
Szómajom puszta, Szakál és Homorog helysé-
gekben bírt földesúri joggal. Tagjai közül: Lajos
1848-ban a sárréti járás fõszolgabírója; II. Fe-
renc, a vármegye fõpénztárnoka.
És elérkezünk a harmadik testvérhez Pálhoz,

aki magyar jogot végzett, ügyvéd a fõvárosban.
Ahogy élesedik a helyzetMagyarországon, úgy
kezdenek egyre nagyobb területen toborozni,
aminek hatására katonai szolgálatra jelentkezik
õ is. Olyan jól teljesít, hogy bevonulása után
már pár hónappal 1848 szeptemberében had-
nagy a Zrínyi önkéntes zászlóaljban. Majd
csaknem megállás nélkül lépked felfele a sza-
márlétrán, elképesztõ gyorsasággal. X. 13-tól
fõhadnagy, XII. 7-tõl százados az elõbbibõl ala-
kult 35. honvéd zászlóaljnál. 1849. VII. 16-tól

õrnagy, e zászlóalj parancsnoka, majd közle-
gényként besorozzák a császári hadseregbe.
Részt vesz a délvidéki harcokban. Jelen van
PerczelMór ésGörgeyArthur csapataimellett a
Jellasics ellen folytatott visszaszorításoknál. És
harcol az ozorai ütközetben hazája szabadságá-
ért. Ez idõ alatt végig hajtja elõre az élni akarás,
a hazaszeretet, és egy szebb jövõ reménye. A
szabadságharc leverése után visszahúzódik,
háttérbe vonul, de nyugodni nem bír így: 1867-
1868-ban a pesti honvédegylet tagja. 1869-tõl
haláláig a pesti ítélõtábla bírája. Élete során szá-
mos kitüntetést és elismerést szerez.
Az egyetlen kérdés, amire a mai napig nem

derült fény, hogy hogyan keveredett hozzánk
Dömsödre? Remélem, az elkövetkezõ idõkben
erre is fény derül a kutatások során! Mindezek
után szerény véleményem szerint megérdemel-
ne annyit e tiszteletre méltó ember, hogy neve
elhangozzék amegemlékezéseken, és sírját töb-
ben látogassuk.
Végezetül Bödõ Misi bácsi egyik versének

részletével szeretnék tisztelegni és emlékezni
Ecsedi Csapó Pálra!

Hõsi halottaink
�

Fut az idõ fél évszázadmögöttünk
Régen volt mármikor ide temettünk,
a kopjafák sírkeresztek kidõltek,
Síró felek lassan-lassan elmentek.

Az utókor adóságot törlesztett,
Nevetekkel emlékmûvet készített,
Hirdesse az emlékmû a világnak,
Hõsei itt nyugodnak a hazának!

�

Ifj. JancsóAttila

A neve sírba nem szállhat!!!

Ecsedi Csapó Pál
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Köszönetnyilvánítás
Köszönömmindenkinek, aki férjem

PÉNZES LÁSZLÓ

végsõ búcsúztatásán részt vett, írásban vagy
szóban részvétet nyilvánított, virággal kife-
jezte együttérzését, gondolataiban felidézte
Õt, vagy bárhol csak egy könnycseppet is
hullatott érte.
Õ elment, de az emléke itt maradt a szívünk-
ben, a szívemben és a dal a fülemben, amit
nekem énekelt.

Gyere, ülj kedves mellém,
Mielõtt még elmennél,
Hogymég egyszer a szemembe nézz!
Ezek nem könnyû percek,
Érzem, a szívem reszket,
De a válás az mindig nehéz!

No csak ne sírj, ez nem méltó búcsúzás,
Légy okosabb mi nem sírunk, ezt nem szabad!
Mosolyogj, mintha nem fájna, mosolyogj,
Még egyszer, úgy, mint amikor megláttalak!

Látod, így, és most menj el,
Ilyen mosolygós szemmel,
Mindig így fogok gondolni Rád!
Hagyd a könnyeket másnak,
Rád még szép percek várnak,
Hát csak menj kedves, jó éjszakát!

Hát ide jutott a mi nagy szerelmünk,
Ennyi szép év után!
A sors ebbe is beleszólt, és nékünk,
Válni kell, bárhogy fáj!

Látod, így és most menj el,
Ilyen mosolygós szemmel,
Mindig így fogok gondolni Rád!
Hagyd a könnyeket másnak,
Rád még szép percek várnak,
Hát menj kedves jó éjszakát!

/ Szerelmem, Jó éjszakát! /

Õt, szívében örökre gyászoló özvegye

Stein János
1947�2016

Stein János, a dömsödi Oktatási és Mûve-
lõdési Központ elsõ igazgatója. 2016. február
17-én hagyta el e földi létet.

Kedves modorával, vidám természetével,
könnyen szerethetõ embert tisztelhettünk
benne.
Dömsödrõl mintegy tizenegy esztendõ el-

teltével szülõvárosába, Gyõrbe költözött fele-
ségével Oltai Judit tanárnõvel és leányával.
A Gyõri antológiában a a következõk ol-

vashatók róla
�Gyõr, 1947. Nyugdíjas tanár, költõ,

népmûvelõ és vagongyári munkás. Az Or-
szágos Petõfi Sándor Társaság tagja, húsz
éve Felügyelõ Bizottságának elnöke. 1973
óta több újságban és folyóiratban jelentek
meg versei. Szívverések c. kötete 2008-ban
látott napvilágot.�

Dömsödön az 1990-es években, igényes
közmûvelõdési tevékenységével számos kiál-
lítást, koncertet és elõadást szervezett az újon-
nan felépültmûvelõdési központban. Így cso-
dálhattuk meg Macskássy Izolda, Losonci
Lilla, Bozsó János, V. Vasarely, Laczy Pál,
Vecsési Sándor festményeit; Szabó Ilona
szõtteseit, Horváth László népi iparmûvész
fazekas alkotásait, Kohl János népi iparmû-
vész fafaragó munkáit. Számos irodalmi est-
nek, komolyzenei koncertnek és kórustalál-
kozónak adott otthont abban az idõszakban a
mûvelõdési ház.Vendégvolt itt SándorGyörgy

humorista; Csák Elemér a Magyar Rádió Tu-
dósítója; Nagy Bandó András; Halász Judit;
Koós János; Zorán; Kovács Kati és még foly-
tathatnám a sort.
Az 1990-ben induló Dömsödi Hírnökben

rendszeresen tájékoztatott törekvéseirõl, s az
elért eredményekrõl. Fontos volt számára,
hogy lehetõségeihez mérten az általa irányí-
tott közmûvelõdésben minden korosztály,
minden rétegmegtalálja a számára érdekes és
értékes kikapcsolódási lehetõséget.

Felelõs feladatot vállalt 1992-ben a Petõfi
Emlékhelyek Országos Találkozójának Döm-
södön való megszervezésében. Erre az alka-
lomra jelent meg D. Nagy Judit, Szabó And-
rea és Stein János szerkesztésében aDömsödi
Emlékezet c. kiadvány, mely Petõfi Sándor
dömsödi kapcsolódási pontjait tárja az érdek-
lõdõk elé. (A kiadvány borítótervét, illusztrá-
lását Bazsonyi Arany készítette.)
Fontos szerepet töltött be életében az

irodalom s a költészet. �Pátkai Tivadar így
méltatta õt Szívverések c. kötetéhez írt elõ-
szavában: Stein János fittyet hány a mai
irodalmi trendeknek. Nem akar minden-
áron modernkedni, posztmodernkedni,
megelégszik a hagyománnyal� A hétköz-
napi embert írja meg, nem hétköznapi mó-
don, hanem már-már bölcsen. A szürkét ír-
ja meg, nem színesen, hanem világosan,
érthetõen és izgalmasan.�

Stein János emlékére:

Kérdõjelek a létezésrõl (részlet)

De vigasztal-e minket a szellem szárnyalása
halálon túli dimenziókban,
ha az eltávozott kedves ölelése,
arcán amosoly nemmelegít már,
a szerelem lángja nem lobog,
a szív-dobok is néma tam-tamok csupán,
s a baráti kéz nem szorít, elernyed?
Eloszlik örökre a testtel együtt,
Hiába indul utána zuhatagban
A lélek mély folyama, a könny.

(S.J.)

Emlékét megõrizzük.

Összeáll.: Vass Ilona

Köszönetnyilvánítás
Köszönjükmindenkinek, hogy részvétét fejezte családunknakDrága Szerettünk,

LACZI GÁBORNÉ született Rajkó Julianna

temetésén részt vettek, fájdalmunkban velünk voltak, vannak.

�Pihenj Te drága szív, melymegszûntél dobogni, szeretõ jóságod nem tudjuk feledni...�

Köszönjük: a gyászoló család
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Dabi Református Egyházközség
Március 20. (vasárnap) virágvasárnapi istentisztelet
Március 23-26-ig (szerda, csütörtök, péntek, szombat) 18.30 órakor bûnbánati istentisztelet
Március 25. (nagypéntek) 9 órakor nagypénteki istentisztelet
Március 27. (vasárnap) 9 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Március 28. (hétfõ) 9 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

BaptistaGyülekezet
Március 20. (vasárnap)10 órakor istentisztelet, 17 órakor virágvasárnapi és tavaszköszöntõ hang-
verseny
Március 25. (nagypéntek) 17 órakor ünnepi istentisztelet
Március 27. (vasárnap)10 órakor és 17 órakor ünnepi istentisztelet

RómaiKatolikusGyülekezet
Március 24-26-ig (csütörtök, péntek, szombat) 17 órakor nagyheti szertartások
Március 27. (vasárnap) 9 órakor ünnepi szentmise
Március 28. (hétfõ) 9 órakor ünnepi szentmise

DömsödReformátus Egyházközség
Március 23-24-ig (szerda, csütörtök) 18 órakor bûnbánati istentisztelet
Március 25. (nagypéntek) 10 órakor nagypénteki istentisztelet, 18 órakor Passiós istentisztelet
Március 27. (vasárnap) 10 órakor húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással. Délután kérés szerint
beteg úrvacsoraosztás.
Március 28. (hétfõ) 10 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

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

Római Katolikus 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

Baptista Gyülekezet

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

5 óra
Ügyintézõ lelkész: Dr. AlmásiMihály

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

Virágvasárnapi hangverseny
aBaptista Imaházban.

Részletes meghívó
a 11. oldalon.

Húsvét a keresztény világ legnagyobb ün-
nepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásá-
nak emlékére.
A níceai zsinat 325-ben szabályozta a ke-

resztény ünnepek rendjét, melynek értelmé-
ben a húsvétot mindig az elsõ tavaszi hold-
töltét követõ vasárnapon kell ünnepelni.
(Legkorábban március 22-én, legkésõbb áp-
rilis 25-én.)
Egybeesik a tavaszi napéjegyenlõség ide-

jén tartott termékenységi ünnepekkel, mely-
nek elemei a feltámadás és az újjáéledés.

Magyar termékenységi hagyomány a vil-
lõzés.
A villõzés, a lányok megcsapkodása zöld

ágakkal, mely a megújulást szimbolizálta. A
virágvasárnapnak, a húsvéti ünnepkörnek
ugyanúgy része ez is, mint a barkaszentelés.

Ma is ismert húsvéti szimbólumaink a bá-
rány, nyúl és a tojás eredete összetett.
Húsvéti bárány és Jézus összekapcsolása a

Szent Pálnak a korintusiakhoz írt elsõ levelé-
tõl kezdve vált a kultusz részévé. Szent Pál
kapcsolta össze az áldozatot, a megváltást, a
zsidó húsvétot és a Krisztust a báránnyal és a
kovásztalan kenyérrel.
A tojás és a nyúl a germán termékenységi

ünnephez kapcsolható, mely mára teljesen

összekeveredett. Magyarországon elterjedt
hímes tojások elõzményeit már avar kori sí-
rokban is megtalálták.

Napjainkban is élõ szokás húsvét másod-
napján a locsolkodás és köszöntés.
Így kívánok minden kedves Olvasónak

Áldott szép húsvétot!

�Tündöklik a szép nap húsvét reggelén,
A keresztény világ dicsõ nagy ünnepén.
Nekünk azt hirdetik, lészen feltámadás,
Nem lészen a sírban örök maradás.
De más jelentõsége is van az ünnepünknek:
Az volt hivatása seregünknek,
Hogy menjünk ki a zöld erdõ kies mezejére,
Megvizsgáljuk és áldást kérjünk jövendõre.
Megvizsgáljuk határaink kútját,
Határainkban lévõ kutak forrását,
Hol a bágyadt munkás elolthatja szomját.
Hogy az õsi magyar szokást el ne feledjük,
Kapuinkat zöld fenyõvel ki is díszítettük.
A Jordán folyóból hoztunk tiszta vizet,
Hogy-e szép családot azzal öntözzük meg.
Viruljon annak minden egyes tagja,
Gond, idõ, betegség ne hervassza soha.
Húsvét ünnepünk örömteljes legyen,
Ezen kívánságunk hallgassa meg Isten.�

Összeállította: Vass Ilona

Nagyheti és húsvéti alkalmak

Áldott Szép Húsvétot!
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SZJA 1%
KedvesTestvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk1%-át:

�Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

�MagyarKatolikus Egyház
technikai száma: 0011

�Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó!

Kérem, hogyADÓJA1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi István

Általános Iskola
Suli Persely Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

Adjon Nekünk legalább 1% esélyt 2016-ban is!
KérjükÖnt, hogy támogassa a�Még 1000 évDömsödért�Egyesületet adója 1%-ával a 2015. évi adóbeval-

lásakor. Egyesületünk mindenféle szempontból megfelel az 1%-os felajánlások fogadására és felhasználásra. Nagy-
lelkû felajánlását, támogatását elõre is köszönjük. Az egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel:Korona Sándor, egyesület elnöke

Kedves Olvasóink!
Az önök 2015. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatják civil

szervezetek, egyesületek s egyházak javára. Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel
és támogassanak dömsödi szervezeteket!

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DDDDÖÖÖÖMMMMSSSSÖÖÖÖDDDDÉÉÉÉRRRRTTTT
AAAALLLLAAAAPPPP ÍÍÍÍTTTTVVVVÁÁÁÁNNNNYYYY

részére.

Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk

majd, amelyeket az önkor-
mányzat költségvetésébõl

nem tud támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
11118888666666668888444455556666 ---- 1111 ---- 11113333

Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.

KedvesOlvasók!
AProMusica AlapítványDömsöd sok
éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézményt.
Ezúton kérjük az adófizetõket,

hogy adójuk 1 százalékával támogassák
az iskolát az alapítványon keresztül.

Az alapítvány neve:
ProMusicaAlapítványDömsöd,

adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel és köszönettel:akuratórium

Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a
2015. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek

ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új

irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOT-

TAK NEVÉBEN ELÕRE IS KÖSZÖN-
JÜK!

TISZTELT

SPORTTÁRS!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület

Adószámunk:
19833293-1-13

H.E.Önkormányzata

Felhívás!
Tisztelt adózó!

Kérjük, adója 1%-ával támogas-
sa aDömsödi Polgárõrséget,

mert a közbiztonság közös
érdekünk!

Adószámunk: 19177847-1-13

Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy támogassák a

Dömsödi Tûzoltó Egyesületet
adójuk 1%-ával.

Az egyesület adószáma:

18688320-1-13

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány

Megjegyzés rovatban:

Céltámogatás DUSE részére
Adószám: 18668456-1-13

11742070-20009991
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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:
Farkas Norbert � Balogh Eszter

NORBERT OLIVÉR

Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
Hack József Sándor 71 éves
Horváth JánosnéHorváth Judit 86 éves
Holemont Józsefné
NagyMáriaMagdolna 80 éves

Novotny József 62 éves
Füzes László Józsefné IllésMária 75 éves
Rogocz István 62 éves
Korsós Sándor 59 éves
Molnár István 60 éves
Dudás Lajosné PósaMargit 82 éves
Pénzes László István 74 éves
Horog Lajos 82 éves
Korona SándornéHertman Julianna 75 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 április 30-ig
Dr. PapZsuzsanna
hétfõ: 10-17-ig, szerda: 9- 16-ig,
csütörtök: 10-17-ig.
Tel.: 06-24-434-998
Kérjük kedves betegeinkmegértõ türelmét!

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

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

ISSN: 2060-2820
Lapzárta:március 25.

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

nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!

Várhatómegjelenés: április eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újságmegjelenésében

közremûködõk:AlmásiMihály, Bencze István,
BélaváriVilmos, Budai Szilvia, CsikósLászlóné,
Csiszárné Stefanovics Kinga, CsonkaNóra,
Földvári Attila, Habaczellerné Juhász Judit,
Harsányi Zoltán, JancsóAttila, Keyha-Czeller
Piroska, Köntös Ágnes,Matula Gabriella,
Nemoda-StiasnyMárta, OrbánnéKiss Judit,

Orosz Lajosné, Patonai István, Pencz Bernadett,
Pergel Renáta, Pongrácz József, Rakszegi Zita,
Richter Gyuláné, Siket Péter, Szoóné Bodrogi
Emõke, Tóthné Porvay Zsuzsa, 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

AMagyarKoronaGyógy-
szertárnyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30

Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720

HHHHAAAA   BBBBAAAAJJJJ   VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár

nyitva tartása
Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16,
Csüt.: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

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

***
Dömsödmúltjából állandó

helytörténeti kiállítás a könyv-
tárban Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
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FFaarrssaanngg vvoolltt......


