
Márkét hét eltelt, hogymagunkmögött hagytukaXXII.DömsödiNapo-
kat.Visszatekintve a rendezvénysorozatra, kettõs érzés tölt el annak sikeres-
ségének megítélésében. Egyrészt, sikeres volt a produkciók összeállítása,
mert Csikósné Jutka vezetésével olyan programot állítottunk össze, amely-
benminden korosztálymegtalálta az õt érdeklõmûsort.Másrészt, továbbra
is ott van bennem a hiányérzet, mert az idõjárás keresztülhúzta számításun-
kat, és a szabadtéri rendezvény helyett beszorultunk azOMK-ba. Aztán hi-
ányérzetem van azért is, mert a neves mûvészek fellépése ellenére bizony
voltakolyanbetét részek, amelyek foghíjasnézõtér elõtt zajlottak.Eza tény
bennem ismét felvetette a gondolatot, hogy a jövõ évi költségvetés tervezé-
sekormekkora összeget különítsünk el aDömsödiNapokra!?
Persze, azért jó dolgok is történtek a három napban! Elég, ha csak azt

említem, hogy ismét velünk ünnepelt a Zachar Stepanka polgármester
asszony vezette fûri és a Jörg Müller polgármester úr vezette knüllwaldi
testvérvárosi küldöttség is! Remélem, hogy nagyon jól érezték magukat
nálunk, hiszen igyekeztünk szíves vendéglátók lenni! Most is a megnyitó
keretében adtuk át az arra érdemeseknek a kitüntetéseket! Nyerges László
a testvérvárosi kapcsolat kialakításában, ápolásában vállalt szerepéért ok-
kal kapott a Képviselõ-testülettõl Díszpolgári címet! A Fazekas házaspár,
Habaczellerné Juhász Judit,MatulaGabriella ésHorváthBéla rászolgált a
Dömsödért Emlékéremre!Mindnyájuknak gratulálok!
Július 9-én tartotta testvérvárosunk, Fûr a falunapját, így egy héten be-

lül kétszer is találkoztunk felvidéki testvéreinkkel. A küldöttségünket
Varsányi Antal alpolgármester vezette. Elmondása szerint nagyon szívé-
lyes fogadtatásban volt részük, a házigazdák szinte minden kívánságukat
lesték! Köszönöm szépen, igyekeztünk viszonozni!
A Dömsödi Napok keretében tervezett Rákóczi-szobor ünnepélyes át-

adása végre megtörtént! Az idõjárás kegyeibe fogadta a rendezõket és a

szépszámú érdeklõdõt. Köszöntõmben elmondtam, hogy nagyon hálás
vagyok a fõszervezõnek és ötletgazdának, Szabó Andreának, valamint az
Õket körülvevõ fiataloknak a szervezõ munkáért, a Varsányi Antal vezet-
te település-fenntartási csoportnak a tér kialakításáért! Nagyon jó volt hal-
lani Kövendy Angéla tanárnõ rendhagyó történelemóráját Rákóczi Fe-
rencrõl! Különösen az én korosztályom értékelhette az elõadást, mert a
középiskolai történelmi tanulmányainkmár többmint fél évszázaddal ez-
elõtt voltak. Nagyon köszönömHorváth Béla mûvész úr nagyszerû gesz-
tusát, amellyel megajándékozta alkotásával Dömsödöt!Méltán kapott két
héttel korábbanDömsödért Emlékérmet!
Tovább gyûrûzik a csatornarendszerünk körül kialakult áldatlan álla-

pot. A múlt héten az öt érintett település (Ráckeve, Makád, Szigetbecse,
Lórév, Dömsöd) polgármestere Ráckevén tárgyaltunk aDAKÖVKft. tel-
jes vezérkarával.Mi öten �Apajjal kiegészülve � együtt építettük közel ti-
zenöt éve a szennyvízcsatorna-rendszert. Mára a csatorna mûszaki tartal-
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www.domsod.hu

2016. augusztus Ára: 250.- Ft

Folytatás a következõ oldalon.
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Meghívó
Tisztelettel hívjuk és várjuk
Önt ésKedves Családját a

2016. AUGUSZTUS 20-i RENDEZVÉNYRE.

10.30 óra
Ünnepi istentisztelet a dömsödi egyházak

részvételével
a dömsödi Református Templom elõtti parkban

Ünnepi beszédetmond:
Pánczél Károly országgyûlési képviselõ

A �SzépDömsödért� emlékplakettek átadása

Koszorúzás

Az ünnepimûsorban közremûködnek:
a Ju és Zsu Társulat tagjai

21.00-kor tûzijáték aKék-Duna elõtti partszakaszon

2016. augusztus 20-án 18 órakorZenés Nyári Esték
a PetõfiMúzeum udvarán.



2 XXVI. évfolyam 8. szám

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
2020116. JÚNIUS�JÚLIUS6. JÚNIUS�JÚLIUS

ma erõsen megkopott, teljes felújításra szorul!
Azonnali beavatkozást igényel a jelenlegi hely-
zet! Sürgõsen meg kell találni a forrást az el-
használódott alkatrészek, elsõsorban a vákuum-
szelepek cseréjéhez. Ez bizony több tízmilliós
kiadást jelent! Úgy tûnik, hogy a teljes felújítás
befejezéséig együtt kell élnünk a szippantóko-
csik folyamatosmûködésével!
Augusztus 20-án � hagyományainkhoz hûen

� a Hivatal elõtti parkban tartjuk ünnepi meg-
emlékezésünket, 10.30 órai kezdettel. Pánczél
Károly képviselõ úr elfogadta meghívásunkat,
és Õ fogja mondani az ünnepi beszédet. Az ün-
nepség keretében adjuk át a SzépDömsödért ki-
tüntetõ emlékplaketteket. Kérem, minél többen
ünnepeljünk közösen! Este pedig élvezzük
együtt a tûzijáték látványosságát!

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

2016. szept. 28. szerdán 14-15 óráig

MUZS JÁNOSMUZS JÁNOS

képviselõúr, aGazdasági és
MûszakiFejlesztésiBizottság

elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petõfi SándorOktatási

ésMûvelõdési Központ

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete az elmúlt idõszakban több
ülést is tartott, amelyeken az alábbi döntések
születtek.
Az épületenergetikai pályázat beadásához a

kiírás szerint szükséges volt elõzetes, feltételes
közbeszerzési eljárások lefolytatása. Ezek ered-
ménye az alábbi:
� �Napelemes rendszer kialakítása a Sport-

csarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola,
valamint az Óvoda épületein� elnevezésû
közbeszerzési eljárás nyertese a Phlegon Con-
sult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 12.)
nettó 13 965 400 Ft (bruttó: 17 736 058 Ft)
ajánlati árral;
� �A dömsödi Sportcsarnok épületének

energetikai korszerûsítése� elnevezésû közbe-
szerzési eljárás nyertese a DNA Development
Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a),
nettó 46.550.151 Ft (bruttó: 59.118.692 Ft)
ajánlati árral;
� a �Széchenyi István Általános Iskola

energetikai felújítása� elnevezésû közbeszer-
zési eljárás nyertese a DNADevelopment Kft.
(8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a), nettó
94.101.622 Ft (bruttó: 119.509.060 Ft) ajánla-
ti árral.
Ugyanezen pályázatban a közbeszerzési ér-

tékhatárt el nem érõ beszerzési eljárások ered-
ménye az alábbi:
� �Dömsöd Nagyközség Dabi óvodájának

épületenergetikai korszerûsítése� elnevezésû
beszerzési eljárás nyertese a DNA Develop-
ment Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u.
44/a), bruttó 18 503 866 Ft ajánlati árral;
� �Dömsöd Nagyközség Rendelõ épületé-

nek energetikai korszerûsítése� elnevezésû be-
szerzési eljárás nyertese a DNA Development

Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a)
ajánlattevõ, bruttó 13.606.217 Ft. ajánlati árral.
A képviselõ-testület módosította a helyi szo-

ciális rendeletét is, amely alapján azon gyerme-
kek, akik a törvény alapján nem jogosultak a
nyári gyermekétkeztetésre, szociális alapon
részt vehessenek benne.
A képviselõ-testület a Települési Értéktár Bi-

zottság tagjainak az alábbiakat választja meg:
Tarrné Sipos Zsuzsanna koordinátor, Varga

Gézáné vezetõségi tag, Jancsó Attila vezetõségi
tag, Gerenday Éva tag, Faragó Attila tag,
Szomor Dezsõ tag, Nagy István tag, Balogh Ist-
ván tag, Kudar Zsolt tag, Velláné Bucsi Mária
tag, Vass Ilona tag.
A településenmûködõ, illetve itt tevékenysé-

get ellátó egészségügyi szolgáltatók beszámoló-
it a képviselõ-testület szintén elfogadta.
Ezt követõen döntés született a dömsödi

6701/1 hrsz-ú és 6813/2 hrsz-ú ingatlanok bel-
területbe vonásáról.
A képviselõ-testület arról is döntött, hogy az

OMK épületének részleges felújítására pályáza-
tot ad be, amely sikeressége esetén a vizesblok-
kok felújítása támogatással történhetnemeg.
A júliusi utolsó képviselõ-testületi ülésen dön-

tött a képviselõ-testület a településgazdálkodási
csoport új vezetõjének személyérõl is. Ennek
alapján augusztus 1-tõl ezen feladatokat Láng
András látja el.
A képviselõ-testület következõ munkaterv

szerinti ülésének idõpontja 2016. szeptember
28. 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 üléseinekmeg-

hívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és
az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az
önkormányzati rendeleteket a polgármesteri hi-
vatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az önkor-
mányzati honlapon is közzé tesszük.

Atovábbiakban tájékoztatjuka tisztelt vá-
lasztópolgárokat, hogy Magyarország Köz-
társasági Elnöke 2016. október 2-ra országos
népszavazást írt ki. A népszavazással kap-
csolatos választási tudnivalókról a www.va-
lasztas.hu és www.domsod.hu honlapokon,
valamint következõ számunkban kapnak
felvilágosítást.

dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

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

Kisebbségiképviselõi
fogadóóra!

LAKALAKATTOS MÁTYÁSOS MÁTYÁS

ACigányNemzetiségi
Önkormányzat elnöke

minden héten hétfõtõl péntekig
délután 15.00-tõl 16.00 óráig

tart fogadóórát.

Helye:
Dömsöd, Tókert u. 13.
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Dömsödért Emlékérem

Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 4/2000. (II. 1.) rendele-
tébõl:
(1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli a te-

lepülés szolgálatában, fejlõdésének elõsegítésé-
ben, érdekeinek elõmozdításában, az egyetemes
emberi értékek gyarapításában kifejtett kima-
gasló, példamutató egyéni és közösségi, szak-
mai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek elis-
merésére �Dömsödért Emlékérem� elnevezés-
sel kitüntetést alapít.

Fazekas János és felesége,KeresztesiMárta
Dömsödön születtek. Ifjú koruk óta közösségért
végzett önzetlen munkálkodás jellemezte õket.
Dömsödi lakosok révén mindig fontos volt szá-
mukra a mûvészet, a hitélet és közjó pártolása.
Tették és teszik ma is csendben, önzetlenül. Ve-
csési Sándor és Bazsonyi Arany mûvészházas-
pár dömsödi megjelenése óta a Fazekas házas-
párban baráti támogatókra találtak. Minden
olyan rendezvénynek fõvédnökei, amelyek nép-
szerûsítik a neves festõházaspár munkásságát.
Ma is ápolják és öregbítik Vecsési Sándor és
Bazsonyi Arany mûvészek hagyatékát. Támo-
gató egyházi tevékenységük által Dömsöd mû-
ködésének, arculatának javítását segítik.
Karitatív tevékenységük, önzetlen támogatá-

suk gyümölcsét nem egy dömsödi egyesület és
magánszemély élvezi ma is.

Fentiek alapján a Fazekas házaspárnak a mú-
zeumvezetõ és az OMK igazgató javaslatára a
képviselõ-testület a �Dömsödért� Emlékérmet
adományozza.

***

Habaczellerné Juhász Judit Budapesten
született 1956-ban. 27 éves koráig � férjhezme-
neteléig �Dömsödön élt.

Mintegy negyven esztendõn át az önkormány-
zat kötelékében dolgozott, s dolgozikma is.
Kellemes jelleme, udvarias, korrekt viselke-

dése megkönnyíti mind a kollégák, mind az
ügyfelek hivatali ügyintézését.
Megtisztelõ számára, hogy segítséget nyújt-

hat mindazoknak, akik hozzá fordulnak. Fel-
adatkörét felelõsséggel látja el, fontosnak érzi,
hogy az emberek elégedetten hagyják el a hiva-
tal épületét.
A Képviselõ-testület munkáját több évtize-

den keresztül kiemelkedõ színvonalon készíti
elõ. Hozzáállása, mentalitása példaértékû min-
den köztisztviselõ számára.
Fentiek figyelembevételével a múzeum ve-

zetõjének és az OMK igazgatójának javaslatára
a képviselõ-testület a �Dömsödért� Emlékérem
kitüntetést adományozza.

***
Horváth BélaBudapesten született 1976. jú-

nius 18-án.
Közel két évtizede dolgozik kádárként Buda-

pesten. A fafaragással gyermekkorában kezdett

foglalkozni a Kohl János által szervezett szak-
körben. Tudását azóta is különbözõ módon fej-
leszti. Fontos számára szülõfaluja, számtalan
ötletével és annakmegvalósításával járult hozzá
Dömsöd (Dab) életének megszépítéséhez, gaz-
dagításához. Az Õ munkájának köszönhetjük a
Dömsödön szépen faragott padokat községünk
különbözõ pontjain. Sokfelé észlelhetjük az ál-
tala faragott házszámtáblákat, emléktárgyakat,
fejfát is. Folyamatban lévõ munkája a Rákóczi-
szobor elkészítése. Tudásának továbbadását
fontosnak tartja, ezért már második éve szervez
fafaragó szakkört a dömsödi Széchenyi István
Általános Iskola tanulói számára.
Közösségért végzett alkotó,mûvészimunkájá-

ért javasolta azóvodavezetõje és alkalmazotti kö-
zössége a �Dömsödért�Emlékéremkitüntetésre.

***
Matula GabriellaBudapesten született 1983

februárjában.

A Dömsödön elvégzett általános iskola után
pedagógiai szakközépiskolába ment, majd ez-
után mûkörömépítést tanult. Ezen a szakterü-
leten folyamatosan tovább képezte magát, is-
merkedett új és új technikákkal. A Pearl cégnél
helyezkedett el, ahol szakoktatóként tevékeny-
kedett. Oktatói tevékenységet gyakran végez
külföldön is. A Pearl cég képviselõjeként vett
részt 2015-ben Londonban egy nemzetközi
mûkörömépítõ versenyen, ahol kilenc kategó-
riában 29 országból 1770 fõ indult. Ezen a ver-
senyen hat kategóriában aranyérmes lett. A he-
tedik aranyérmet az elsõ hat kategóriában való
gyõzelemért kapta. Gabriella szakmai tudása
magas szintû.
Elismerésreméltó a nemzetközi szakmai ver-

senyen való kiváló minõsítése, mellyel hazája
és Dömsöd jó hírnevét öregbítette.
Mindezekre tekintettel az Oktatási, Közmû-

velõdési és Sport Bizottság javasolta a �Döm-
södért� Emlékérem adományozását.
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Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselõ-testületének a Díszpolgári cím
adományozásáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendele-
tének szövegébõl:

Díszpolgári cím és annak adományozása

1. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,
attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedõ érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztisztelet-
ben álló személyeket méltó elismerésben része-
síthesse, valamint személyüket és cselekedetei-
ket megfelelõképpen értékelve állíthassa példa-
ként a jelen és az utókor elé, �Dömsöd Díszpol-
gára� elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári
cím) címet alapít."

NYERGES LÁSZLÓ Budapesten született
1952-ben.
Az 1981-es Németországba történõ távo-

zásáig Dömsödön élt. Dömsödi kötõdése a
mai napig megmaradt, így jelentõs szerepet
játszott az 1998-ban aláírt Dömsöd�Knüll-
wald között megkötött testvérvárosi szerzõ-
dés létrehozásában. Azóta is az élet számta-
lan területén próbál segíteni nagyközségünk
lakóinak, egyesületeknek.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban,

hogy dömsödi és knüllwaldi családok sora élet-
re szóló barátságot kötött.

A fentiek alapján Dömsöd Nagyközség
Képviselõ-testülete méltán döntött úgy, hogy
Nyerges László részére díszpolgári címet
adományoz.

XXII. Dömsödi Napok
Az idei esztendõ idõjárása kissé átrendezte a tervezett szabadtéri prog-

ramsort, ámmindezek ellenére az érdeklõdés mégis töretlen volt!

Pénteken érkeztek Fûr község és Knüllwald testvértelepülések küldött-
ségei, s az ünnepélyesmegnyitón Zachar Stepanka polgármester asszony,
Jörg Müller polgármester úr, valamint a házigazda Bencze István polgár-
mester úr köszöntõje hangzott el. Mindenképp ki kell emelni ezeket a rö-
vid, ám annál tartalmasabb beszédeket, hisz oly idõket élünk, amikor na-
gyon fontosak azok a gesztusok, gondolatok, melyeket testvértelepülése-
ink elöljárói tolmácsoltak.
Zachar Stepanka szeretettel üdvözölt minden jelenlévõt, s kiemelte Fûr

és Dömsöd 54 éve tartó kapcsolatát, mely számos ponton kötõdik egymás-
hoz. Ezt az örökséget a két település nagy gonddal ápolja, õrzi és gondozza.
JörgMüller szavaitZillingChristian tolmácsolta.Tartományi polgármes-

ter úr köszöntötte a jelenlévõket, a házigazda dömsödieket. Röviden kitért

Európa nem túl stabil helyzetére, s kiemelte azt a jelentõségteljes pillanatot,
ami ekkorDömsödön, azOMKnagytermébenvolt érezhetõ.Háromország
nemzete egyetértésben s egymás iránt való tisztelettel köszöntötte a mási-
kat. Ez a köszöntésmély és õszinte volt a nagy távolságok ellenére is!
Mindkét vendég polgármester tisztelettel megköszönte mindazok fá-

radhatatlanmunkáját, akik a települések jó kapcsolatáért fáradoznak.
Bencze István polgármester úr csatlakozva kollégáihoz leszögezte, ha

ezen a három polgármesteren múlna, Európában biztosan béke lenne!
Csak BÉKE.
Az ünnepélyes megnyitón a Dömsödért Emlékplakettek, a Dísz-

polgári cím átadása mellett üde színfoltként hatottak az egyes pro-
dukciók. (Dömsödért Emlékplakettek, Díszpolgári cím kitüntetettjei-
nek méltatása az Önkormányzati Hírek után olvasható.)

Baki Eszter kun-
szentmiklósi és
SzabóPetra döm-
södi kislányok
tisztán csengõ
hangjukkal nép-
dalokat és nem-
zeti érzelmû da-
lokat adtak elõ.
Gál Tibor, a Föl-
szállott a Páva
2016-os tehetség-

DömsödDíszpolgára

Nyerges László, Horváth Béla, Matula Gabriella, Fazekas János és felesége, Keresztesi Márta, Zachar Stepanka, Bencze István,
Habaczellerné Juhász Judit, Jörg Müller

Baki
Eszter Szabó Petra
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kutató döntõse kalotaszegi népdalcsokorral örvendeztettemeg a közönséget,
majd a ráckeveiKisbokrétások legényese ejtette ámulatba a jelenlévõket.

Különös összhangot alkotott idén az AMRE (Alkotómûvészek Rácke-
vei Egyesülete) vándorkiállítása, Cser Györgyi viseletkészítõ impozáns
darabjai, melyet JancsóAttila gyûjteménye egészített ki.Mertl Attila a ki-
állítást megnyitó beszédében szólt az egyesületrõl, s kiemelte, hogy a kö-
rülöttünk rejlõ szépet észre kell venni, s megjeleníteni azt. A kiállított
munkák jól tükrözték ezt a megállapítást, gondoljunk csak Balázs Katalin
tûzzománc technikával készített RáckeveiKörkép c. alkotására,Mertl At-
tila: Mosoly c. festményére, vagy Kakuk Pál faragásaira, ahol megjelen-
nek a néptánc s a népmûvészet különleges motívumai, de említhetném
DarabontMária Nézõpont c. fotófelvételét is.

Kopor Tihamér kisregényeinek ajánlói a kortárs irodalomból adtak íze-
lítõt. Cser Györgyi viseletkészítõ munkái a szemlélõhöz közel hozták az
egyes tájegységek legjellegzetesebb darabjait. Munkáinak a néprajz, nép-
mûvészet iránti elkötelezettségét még hitelesebbé tette az a néptáncbemu-
tató,melyet aHajtókaEgyesületHagyományõrzõNéptánc ésNépdalKör
tagjaival közösen hoztak erre az alkalomra.

Sajnos a szombatra és vasárnapra tervezett szabadtéri programok egy
része módosult, így a sportcsarnokban és a mûvelõdési házban kerültek
megrendezésre, más részük pedig egy késõbbi idõpontban került meg-
valósításra. A zord idõjárás nem tántorította el az elõadókat, akik hihetet-
len energiával, odaadással és szeretettel hozták produkcióikat. A nótaéne-
kesek élõ cigányzenére énekeltek, s az õket követõ Kiskun Néptánc-
együttes fergeteges produkciója közösen alapoztameg a hangulatot.

Mire a fûri Nosztalgia Nõi Kar énekelt és táncolt, a nézõtér teljesen
megtelt. Fontos itt megemlítenem a dömsödi és a fûri ZUMBAcsapat kö-
zösen improvizált intenzív gyakorlatsorát.
Estére kelvén a sztárvendégek jó hangulatú, lelkes közönség elõtt lép-

hettek fel a dömsödimûvelõdési központban.
Sajnos a vasárnapi idõjárás semkecsegtetett napsütéssel, de a jó hangu-

laton mit sem változtatott. A Knüllwaldról érkezett Musicanten zenekar
hangulatos mûsora szórakoztatott számos más érdekes és értékes mûsor-
számmellett.

Az esti sztárvendégek érkezésekor már gombostûnyi hely sem maradt
amûvelõdési házban.
Reménység szerint jövõre újra ugyanitt, szabadtéren!

Összeáll.:Vass Ilona

Szõke Mihály, Gál Tibor, Kakuk Balázs

Jancsó Attila gyûjteménye
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Fûrön jártunk
Adömsödi falunap elõtt egy héttel rendezte a

fûri testvértelepülés hasonló rendezvényét. Sze-
rencséjükre akkor jó idõ volt.
Erre az eseményre voltunk hivatalosak mi is,

a Dömsödi Önkormányzat küldöttsége. Dél
elõtt érkeztünk a településre, ahol az átépítés
alatt álló Községházán fogadott bennünket
Stepanka Zacharova polgármester asszony. Ez-
után kis idõt töltöttünk a sportpályán, ahol helyi
családok vetélkedõjét tekinthettük meg. A kö-
vetkezõ helyszín dr. Korpás András mérnök úr
tanyája volt. Az Európa-hírû szõlõnemesítõ és
fia egy borkóstolóval kedveskedett küldöttsé-
günknek. Elmondta, hogy náluk a bor az mel-
léktermék, hiszen a nemesítés eredményét így
lehet megállapítani. Tanulságos és hangulatos
idõtöltés volt.
Este egy rövid köszöntés volt vacsorával egy-

bekötve az óvodában. Majd este megtekintettük
a hazaiak mûsorát. A falu és a környék apraja-
nagyja hangulatos mûsort adott elõ. Itt emelném
ki Vaczlav Tihamért, aki autentikus furulyázásá-
val hívta fel a közönség figyelmét. A fûri baráta-
ink üdvözletét hoztuk a dömsödi lakosoknak.

Varsányi Antal
alpolgármester

Ezt a kapcsolatot, mely a felvidéki magyarlakta Fûr és a Felsõ-Kiskun-
ság peremén, aDunamellett elterülõDömsöd között létrejött, szinte nem-
zedékrõl nemzedékre ápolják és örökítik tovább mindkét település lakói.
A �60-as, �70-es és �80-as években a termelõszövetkezetek alakították,
formálták eme kapcsolatot, ami a rendszerváltást követõen változott. A
�90-es évek jellemzõ privatizációs törekvései folytán a tsz-ek egyre nehe-
zebben tudták a kapcsolattartás feladatait ellátni, hiszen egyre gyorsabban
változott a világ körülöttünk. Azonban az igény erre megvolt, hiszen
hosszú-hosszú évek alatt személyes barátságok szövõdtek, házasságok
köttettek a két település lakói közt. A tsz-ek szerepét az önkormányzatok
vállalták át, így 1998-ban Fûr és Dömsöd hivatalosan is testvértelepülési
megállapodást kötött. Ezt a testvéri-baráti viszonyt 2012-ben a kezdetek-
tõl számított 50 éves évfordulón Zachar Stepanka és Bencze István pol-
gármesterek újramegerõsítették.

Magyar nyelvünk, kultúránk, a futball szeretete, valamint a két telepü-
lés mikrorégiója, gazdasági adottságai adják a lehetõséget s igényt a má-
sikmegismerésére, újra és újra amásik felfedezésére.
Fûr és Dömsöd sok szálon kapcsolódik egymáshoz, mely napjainkban

a személyes kapcsolatokon túl legdinamikusabban, legszembetûnõbben a
falunapi rendezvényeken jelenikmeg.
Az idei esztendõben július 15. és 17. között került megrendezésre a

XXII. Dömsödi Napok, melynek egyik fontos momentuma volt a
testvértelepülési találkozó. Az érkezõ vendégek fogadása, elszállásolása,
a helyi adottságok, fejlesztések bemutatása, ismertetése alapos szervezést
követel a vendéglátók részérõl. Emellett a kulturális programokat a ven-
dégek által hozott produkciók színesítik. A Nosztalgia Nõi Kar retro mû-
sora a klasszikus ének mellett mókás, kacagtató elemeket is tartogatott.
Idén elõször tapasztalhattuk meg, ahogyan a két település ZUMBA csa-
pata közös gyakorlatsort mutatott be, hol az egyik, hol a másik csapat ve-
zetõjének irányításával. Nem próbáltak elõre, mégis úgy hatott, mintha
naponta közösen gyakorolnának. Ugyanilyen közösség a két tûzoltócsa-
pat is, akik már hosszú évek óta sokszor gyakorlatoztak közösen egy-egy
bemutató erejéig.
Ezeknek a baráti találkozóknak a lebonyolítása alapos odafigyelést,

anyagi ráfordítást kíván. Idén a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. támogatá-
sával valósulhatott meg az esemény, mely a magyar és a határon túli ma-
gyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését erõsítette.
A rendezvény lebonyolításáraDömsödNagyközségÖnkormányzata pá-

lyázati úton 800.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert azAlapkeze-
lõ Testvértelepülési programok és együttmûködések címû felhívásán.

Vass Ilona

Testvértelepülési programok és együtt-
mûködések a Dömsödi Napokon

Dömsöd�Fûr 54 éve
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Dömsödi Roma
Nemzetiség

hírei
2016. július 23-án, a Ráckevei Or-

szágos Tehetségkutató Versenyen a
dömsödi romák szép eredményeket
értek el.

Jakab Gusztáv és Jakab Gusztávné
roma hagyományos cigánytáncban 2.
helyezést ért el.

Szépségversenyben szintén 2. he-
lyezést értek el: Bak Vivien, Horváth
Senon, RupaNikolett.

Gratulálok és a továbbiakban is sok
sikert kívánok!

LakatosMátyás
DRNÖelnök

Ha te is szeretnél jó hangulatú csapatunk tagja lenni, akkor jelentkezz az augusztus 22-26-ig tartó
nyári napközis táborunkra Dömsödön, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál. (Petõfi tér 5.)

Nyári napközis tábor képekben

� kézmûveskedtünk � strandoltunk

� múzeumot látogattunk � amit fõztünk, azt megettük
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Fenntartó:
�Még 1000 ÉvDömsödért� Egyesület
2344Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.

2016. 07. 25. hétfõ 10.00 óra:
Ballagás a Gyerekházból
Ballagók aGyerekházból 2016:

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

Ágfalvi Róbert Magyar Bence Farkas Noémi Fazekas Hanna Horváth Bíbor Kun IstvánAndzselo

Markó Márk Mányi Lujza Nagy Norbert Slezák Dóra Orsolya Brunóczki Erika Tabajdi Norina Lilien

Varga Attila Tamás Ila Amira Hanna Orsós Diána
Erzsébet

Ruskó-Hunyadi
Zsófia Karolina

Szekeres Sára Baranyai Hanna
Rezeda
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AA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeii
A június vizsgákkal és bemutatókkal telt. Isko-

lánkban sikeres mûvészeti alapvizsgákat is tettek
növendékeink, zongora tanszakon 1 fõ, fuvola tan-
szakon 1 fõ, furulya tanszakon 1 fõ, szolfézs tan-
tárgyból 9 fõ, társastánc tanszakon 7 fõ.

Tanév végén minden pedagógus áttekinti, hogy
mi történt egész évben az iskolában. Én magam is
ezt tettem. Ennek során kiderült, hogy egy fontos
verseny kimaradt az újságból.Március 10-én Szent-
endrén rendeztékmeg a IX.OrszágosCzidraLászló
Furulyaverseny területi válogatóját. Iskolánkat

Harsányi Anna képviselte, aki IV. helyezést ért el. Gratulálok neki és felkészítõ
tanárának, SomosAndrásnak, valamint zongorakísérõjének, BerkiArtúrnénak!

A tanév legnagyobb megmérettetése a Magyar Látványtánc Sportszövet-
ség által Szlovákiában, Lévánmegrendezett Európa-bajnokság volt június 28-
30. között.
A bajnokságon az alábbi helyezések születtek:
Dynamic Csoport: 1. hely.
Szirének lánycsapat � Polka: 1. hely.
Pék Bianka � Kolompár Dániel páros: Homokóra
kûr: 2. hely.
Single Rose lánycsapat � Paso Doble: 3. hely, Sam-
ba Carneval: 4. hely.
Hefler Petra � szóló: 5. hely.

Gratulálok a versenyzõknek és a felkészítõMihó
Diána tanárnõnek ehhez a csodálatos eredményhez,
amely hiszem, hogy nemcsak iskolánk hírnevét, hanem Dömsöd községünk
hírnevét is öregbítette!

Következzen a résztvevõk névsora, akik ezt az óriási teljesítményt nyújtot-
ták: Bõdi Gergely, Feczesin Flóra, Gecze Judit, Hefler Petra, Hermányi Ger-
gely, Jancsó Anna, Józan Sára, Józan Zita, Juhász Gergõ, Kolompár Dániel,

Kolompár Izabella, Kolompár Petra, Kovács Nikolett, Mendi Klaudia, Mé-
száros Vivien, Mizsei Anita, Mizsei Nikolett, Nánássy Zsófia, Orbán Elvira,
Papp András, Pék Bianka, Pongrácz Bettina, Sámson Nikolett, Sipos Evelin,
Szabó Bettina, Szabó Csenge, Szondy Zita, VargaVanda, Zsákai László.

Köszönöm a szülõk segítségét, valamint támogatóink anyagi felajánlásait,
akik a következõk: id. Bõdi Endre, Bõdi Istvánné Lacza Eszter, Cser Tüzép,
Csinos Zoltán, Dömsödért Alapítvány, Dömsöd Nagyközség Önkormányza-
ta, Faragó ABC, Feczesin Zsolt, Józan Gyula, Julibolt, Kapitány Cukrászda,
Katona Antalné és családja, Klenáncz Judit, Kiskunlacháza Nagyközség Ön-
kormányzata, KovácsGyula, LacháziGazdabolt �UzsákAnna, LacháziVen-
déglõ, LSK Hungária, Matics Krisztina � Service Maintenance: FÕSZPON-
ZOR, dr.Mészáros János,Nagy Ferenc �KörnyezetbiológiaiÁllomás,Noske
Kertcentrum és Kertészet Kiskunlacháza�Ráckeve, Pittenauer Festékbolt,
Ráckevei Tankerület, Sári Péter, SiposnéCsécs Zsuzsanna, S-LineMetalKft.,
Szentlélek Gyógyszertár � Németh Józsefné dr., Takács Zsuzsanna.

Megköszönöm azoknak is a felajánlásokat, akik nem szeretnék, hogy ne-
vükmegjelenjen az újságban.

Iskolánk épületében mindig akad valami javítanivaló, és ezek megoldásá-
ban mindig számíthatunk a tankerület és az önkormányzat támogatására. Itt
szeretném megköszönni Nagy Zsuzsanna Judit tankerületi igazgató asszony-
nak ésmunkatársainak, Bencze István polgármester úrnak, valamint Varsányi
Antalnak és munkatársainak az egész évben nyújtott segítséget! Sajnos, vala-
mi oknál fogva iskolánk kertjébe gyakran beköltöznek a darazsak, nem kevés
kellemetlenséget okozva növendékeinknek és dolgozóinknak. Ispán Ignácra
mindig számíthatunk a megoldásban, köszönöm a mentesítésben való közre-
mûködést!

Tájékoztatom a szülõket, hogy szeptember elsõ hetében pótbeiratkozást
tartunk.

A szünet hátralévõ napjaira kellemes kikapcsolódást, jó pihenést kívánok
minden kedves növendékünknek! TALÁLKOZUNKSZEPTEMBERBEN!

Köntös Ágnes igazgató



Kajakozz velünk!
ADömsödi Utánpótlás Sport Egyesület Kajak Szakosztálya szeretettel

várja a kajakozni, sportolni vágyó, vizet szeretõ iskolás fiúkat és lányokat
egyaránt.
Egy jó hangulatú és barátságos csapat várja azon gyermekeket, akik

Magyarország legsikeresebb sportágát meg akarják ismerni.
A jelenleg nálunk sportoló gyerekek létszáma 45 fõ,melyek nagy része

versenyeken is részt vesz, de van aki csak ennek a csodálatos és változatos
sportnak amindennapjait szeretné élvezni.
A tapasztalat az az, ha valaki vonzódik a vízhez és beleül egy kajakba,

az ki sem akar szállni többet.
Tavasztól õszig a vízen, a Dunánkon zajlanak az edzéseink, ami ennek

a sportnak a legjava, télen pedig tornateremben erõsítünk, uszodában
úszunk, hogy még több vízbiztonságot szerezzünk, mire tavasszal újra
vízre szállunk.
A gyerekek gyönyörû környezetben tölthetik el a szabadidejüket,

ráadásul egészséges, erõs immunrendszert, jó erõnlétet, biztonságos
uszástudást és nem utolsósorban a kajakozást is magukénak tudhatják.

Szeretettel várunkminden érdeklõdõt.
Volter László 06 30 921 4040
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Kovács Lászlóné Ildi néni juttatta el hozzám édesapja �Elemi népisko-
lai Értesítõ-könyvecskéjét� 1917-bõl. Az itt papírra vetett elõírások, szabá-
lyok napjainkban, mintegy száz esztendõ távlatában is igen aktuálisak! Ezt
tesszük közzé három részletben, melyet hónapról hónapra olvashatnak el.
A harmadik, utolsó rész következikmost:

Egészségi szabályok
1.Okosan cselekszünk, ha testünket, különösen arcunkat, nyakunkat és

mellünket mindennap tiszta vízbenmegmossuk.
2. Okosan cselekszünk, ha kezünket naponkint gyakrabban megmos-

suk, körmeinket rövidre vágjuk és tisztán tartjuk.
3.Okosan cselekszünk, ha fogainkat reggel és minden étkezés után ke-

fével megtisztítjuk.
4. Okosan cselekszünk, ha hajunkat az iskolába indulás elõtt, reggel és

délutánmegfésüljük, megkeféljük.
5. Okosan cselekszünk, ha ruhánkról a port és szennyet porolással

és keféléssel eltávolítjuk, sõt idõnkint ruhánkat a napra kirakjuk,
szellõztetjük.
6.Okosan cselekszünk, ha levetjük magunkról az átázott lábbelit és

ruhát.
7.Okosan cselekszünk, ha lábbelinket minden estemegtisztítjuk.
8. Okosan cselekszünk, ha az iskolába lépés elõtt lábbelinket az ajtó

elõtt letöröljük.
9.Okosan cselekszünk, ha papirost, rongyot, növényt, gyümölcsöt vagy

ételmaradékot nem dobunk el az iskolában. (Amorzsákat szívesen veszik
tõlünk az éhezõmadarak.)
10. Okosan cselekszünk, ha még az utcán sem köpünk szerteszét. Kö-

pésnél, orrtisztításnál a zsebkendõ használandó.
11.Okosan cselekszünk, ha a zsebkendõt gyakran változtatjuk.
12. Okosan cselekszünk, ha meleg szobában rögtön letesszük a meleg

nyakkendõt és a felsõ kabátot.
13. Okosan cselekszünk, ha gondoskodunk arról, hogy az órák közötti

szünet alatt friss levegõt bocsássunk az iskola szobájába. Torna, ének,
emlézés elõtt feltétlenül szellõztetünk.
14. Okosan cselekszünk, ha a tanórák közötti szünetet a szabadban

töltjük.
15.Okosan cselekszünk, ha a romlott, vagy poros és füstös levegõt gon-

dosan kerüljük.

16. Okosan cselekszünk, ha evés köz-
ben más munkával nem foglalkozunk, és
a magunk poharát, evõeszközét, asztal-
kendõjét használjuk.
17. Okosan cselekszünk, ha sohasem

iszunk nyers � forralatlan � tejet, egész-
ségtelen vizet; � és különösen tartózko-
dunk a szeszes italoktól meg a cigarettá-
zástól, mert amelyik gyermek dohányzik,
cigarettázik vagy szeszes italt, különösen
ha pálinkát iszik, az nem halad a tanulás-
ban és testileg elcsenevészedik, erõtlen,
munkára képtelen lesz.
18. Okosan cselekszünk, ha egyenesen

tartjukmagunkat, akár járunk, akár állunk
vagy ülünk.
19.Okosan cselekszünk, ha ülés közben talpunkat és sarkunkat a padló-

ra helyezzük.
20.Okosan cselekszünk, ha írás, olvasás vagy rajzolás közben felsõ tes-

tünket egyenesen kinyújtva tartjuk.
21.Okosan cselekszünk, ha vigyázunk arra, hogy betûink nagyok és ol-

vashatók legyenek.
22. Okosan cselekszünk, ha más írószereit nem vesszük kezünkbe, a

magunkét pedig szánkhoz nem érintjük.
23. Okosan cselekszünk, ha írásunkra nem vetünk árnyékot, de meg-

akadályozzuk azt, hogy írásunkra, rajzolásunkra vagy olvasókönyvünkre
a nap rásüssön.
24. Okosan cselekszünk, ha alkonyatkor vagy homályban nem írunk,

nem olvasunk.

Hiánypótlás
Dömsöd Széchenyi IstvánÁltalános Iskola nevelõtestülete
Pék Bianka 8. b osztályos tanulónak 8 éven át tanúsított

kiváló tanulmányimunkájáért, példamutatómagatartásáért és
közösségi munkájáért a dömsödi Széchenyi IstvánÁltalános Iskola

kiváló tanulója kitüntetõ címet adományozza.
2016. június 18.

Ma is aktuális � ma is megszívlelendõ
Százesztendõs szabályok, intelmek
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A Dömsödi Általános Ipartes-
tület néhány éve egy újszerû kez-
deményezést próbál meghonosí-
tani Dömsödön, amelynek alap
gondolata a helyi kézmûvesek,
mesterek és kereskedõk termékei-
nek bemutatása. Ezekre a rendez-
vényekre mindig meghívunk egy
néptánccsoportot vagy elõadót.
Idén is készültünk, és a koráb-

bi hagyományokhoz hûen meg-
rendeztük a vásárral egybekötött
bemutatót. Sok helyi kézmûves

jelentkezett, köztük képviseltette magát a bõrdíszmûves szakma, cukrá-
szat, a kürtõskalács-készítés, a borászat, tûzzománc-készítés, méhészet,
kádár, kézimunka, hagyományos húsételek.
Rendezvényünket Hajdú László tárogató zenéje tette kellemessé. Eb-

ben az évben a Lórévi Gyermek Néptáncegyüttes tagjai voltak vendége-
ink, akik különleges szerb zenéjükkel szórakoztatták vendégeinket.
Akimegéhezett, nemment éhesenhaza,mert finomszürkemarhapörköltet

kóstolhatott SzomorDezsõ jóvoltából,Takács István (Colos) bográcsából.

Igyekeztünk szép környezetben fogadni vendégeinket. Ipartestületünk
épületét kívül-belül rendbe hoztuk, amennyire ez lehetõségeinkbõl tellett.

A tagság összefogásának segítségével ez szépen sikerült is.
A rendezvényen résztvevõ kézmûveseknek, kereskedõknek köszönjük

amegjelenést, és reméljük, hogy jövõre is csatlakoznak hozzánk!

SzabóAndrea

Ízek és mesterségek udvara
AAAA   DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   ÁÁÁÁllll ttttaaaalllláááánnnnoooossss   IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt   hhhhíííírrrreeeeiiii

�Õsi mestereink�
címû állandó kiállítás megtekinthetõ az Iparos körben minden hétköznap délelõtt, ill. cso-
portoknak elõremegbeszélt idõpontban, tárlatvezetéssel.
Érdeklõdni a következõ számokon: SzabóAndrea: 06 30 59 47 169

JancsóAttila: 06 20 80 221 99

ADömsödiÁltalános Ipartestület
bérbeadja 2344Dömsöd,Petõfi S. u.
11-13. sz. alatt található igényesen

felújított nagytermét,mely alkalmas
rendezvények, baráti, családi össze-
jövetelekmegtartására (max. 60 fõ)!

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

ipartestulet.d@pr.hu

Lórévi Gyermek
Néptáncegyüttes

Kudar Zsolt
a Dömsödi

Borászati Kft.
díjnyertes termékeivel

Ispán Méhészet
termékei

Ambruskáné Sörös JuditAmbruskáné Sörös Judit
saját készítésû termékeivelsaját készítésû termékeivel
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A helyi vadásztársaság mindennapjairól legutóbb 2011-ben lehetett
olvasni aHírnök hasábjain. A napjainkban életbe lépõ új vadászati törvény
azonban új helyzet elé állítja a társaságot, melyrõl beszélgetõpartnerem,
Fábián János, aDömsödiVadásztársaság elnöke beszélt részletesen.
V.I.: � Azt olvastam, hogy 2015 utolsó negyedévében új vadászati tör-

vény született. Mit jelent ez a társaság számára?
F. J.: �A vadászati jog haszonbérbe adásáról van szó. Nézzükmeg,mi-

lyen elõkészítési munkát igényel ez a folyamat, hogyan jutunk el a ha-
szonbérlet aláírásáig. A törvény fontos részét képezi, hogy most húsz év-
rõl beszélünk. Jelenleg kettõ tízéves cikluson vagyunk túl. Az idõszak ki-
terjesztett voltamiatt óriási felelõsséggel jár ez a döntésmind a bérbe adó-
nak � gyakorlatilag a föld tulajdonosoknak �, mind a bérlõnek, a vadász-
társaságnak. Hosszú elõkészítõ munka és rengeteg vita után fogadta el az
országgyûlés a törvényt. A vadgazdálkodás jobb és hatékonyabb tervezé-
se miatt döntöttek a húsz év mellett. Vegyük sorba a történéseket. Az év
elején a vadászati hatóságok úgynevezett vadászati tájegységekre osztot-
ták az ország területét. A tájegységeken belül mûködõ vadásztársaságok
vadászati munkáját tájegységi fõvadászok fogják ellenõrizni. Ami társa-
ságunkat az egyik tájegységi határ a déli oldalon érinti. Itt amegyehatárról
van szó. A törvény értelmében ezek a kijelölések vitathatatlanok. A va-
dászterület többi részét a környezõ vadásztársaságokkal egyeztetve aján-
lottuk elfogadásra a Vadászati Hatóság felé. Ennek alapjául legtöbb eset-
ben a föld tulajdonjogának hovatartozása szolgál, ebbõl adódóan a régi
vadászterületünk háromszáz-háromszázötven hektárral csökkenni fog, hi-
szen a mocsári erdõ körüli területek kiskunlacházi érdekeltségûek. A töb-
bi helyen határaink úgy néz ki, maradni fognak. Az egyezségeket követõ-
en a vadászati hatóság törvényesíti a határokat, ezt közzé teszi. Mi most
ezt várjuk. Utána 30 nap fellebbezési idõ még mindig rendelkezésre áll,
majd a jogerõre emelkedés után lehet a földtulajdonosok közgyûlését
összehívni. A közgyûlés dönt többek között a vadászati jog haszonbérbe
adásáról. Az ott résztvevõk szavaznak, akik nem vesznek részt a közgyû-
lés munkájában, úgynevezett meghatalmazást írhatnak alá egy meghatal-
mazott felé, aki ezek birtokában helyettük szavaz. Dióhéjban megfogal-
mazva így jutunk el a vadászati jog bérbeadásához, illetve a bérbevétel-

hez. Fontos dolog, hogy a vadászati jog a tulajdoni lapokon nem szerepel,
további földeladást, illetve tulajdonváltást nembefolyásol. Ezekutánkezd-
heti meg a vadásztársaság vadgazdálkodó munkáját, melyrõl már régeb-
ben szóltam. Fontos törvény adta követelmény, hogy a jövõben a társasá-
gok minden megkezdett 4000 hektár földterület után egy fõállású hivatá-
sos vadászt kötelesek alkalmazni a hatékonyabbmunkavégzés érdekében.
V.I.: � Ez plusz költségekkel is jár. Hogyan birkózik meg ezzel a társa-

ság, hogyan alakul át az anyagi gazdálkodás?
F. J.: � Mindenképpen racionálisabb, átgondoltabb gazdálkodásra van

szükség. A hosszú távra történõ tervezést nagyon fontosnak tartom. Jelen-
leg is éves keretszerzõdésekkel rendelkezünk bérvadásztatás terén, melye-
ket idõközönként aktualizálunk és megújítunk. Rendszerint évente. Az új
helyzet biztos vagyok benne, hogy a tagok felé is nagyobb anyagi teherrel
fog járni, de ennekmértékét a következõ évekgazdálkodása határozzameg.
V.I.: � Beszélj egy kicsit a tagságról, a vezetõkrõl, és arról, hogy a fiata-

lítással kapcsolatban vannak-e sikereitek, amit utolsó beszélgetésünknél
még hiányoltál.
F.J.: � Fontos kérdéskör ez. Társaságunkat jelenleg 34 fõ alkotja. Több-

ségben dömsödi, illetve úgy szoktammondani, hogy dömsödi gyökerekkel
rendelkezõ (idõközben elköltöztek innen) egyénekrõl beszélünk.Vezetõink
is többségben dömsödiek. Az Intézõ Bizottság döntésképes hányada (egy-
szerû szótöbbség) ideköthetõ.A fiatalítással kapcsolatban fél sikereinkvan-
nak. A társaság dömsödi mivoltát megõrizve, illetve erõsítve továbbra is
várjuk a természetet, vadat szeretõ-tisztelõ fiatal gazdák jelentkezését. Köz-
gyûlési határozattal megerõsítve prioritást élveznek belépéskor, csak jöjje-
nek végre! Most el tudommondani, hogy az õszi közgyûlésen két tagfelvé-
telre kerül sor. Személyükkel tovább erõsödik a dömsödi jelleg, hatéko-
nyabbá válik a terület ellenõrzése. Ha a belépéssel kapcsolatban valakinek
kérdése van a fiatalok közül, keressen bátran, szívesen segítek.
Végezetül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni minden

egyes földtulajdonosnak hogy húsz éven keresztül gyakorolhatta társasá-
gunk a vadászati jogot Dömsöd határában.
A további együttmûködésben bízva kívánokmindenkinekmunkájához

erõt-egészséget, sikeres gazdálkodást. szerk.

Vadászat Dömsödön 2017-tõl

Így kezdõdött...

A képen Farkas Zsigmond demizsonnal a kezében,
vadásztársaival

Necsász Imre, ifj. Sáfrán József, Kunsági János, Pörsök László
és Fábián János

Ez pedig a jelen...
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Az elmúlt hónap eseményei 1 tûzeset és a Dömsödi Napok tûzoltó
bemutatója volt:
2016-07-15-én délelõttjén a XXII. Dömsödi Napok alkalmával ismét

tûzoltó bemutatót tartottunk a Ráckevei Tûzoltókkal. Szeretnénk megkö-
szönni a ráckevei kollégáknak hogy évek óta ebben is segítségünkre van-
nak és emelik bemutatónk színvonalát. Szeretnénk még megköszönni
Bodó Dávid tû. százados úrnak, hogy bemutatónk elõtt a gyerekeknek el-
mondta a fontos tudnivalókat a tûzoltóságról, és arról, ha baj van, hogyan
kell értesíteni õket. Köszönjük még a Dömsödi Polgárõrség és a dömsödi
körzeti megbízott Gombár Viktor és tanulója, Ispán Karina segítségét a
helyszín lezárásában, biztosításában a bemutató alatt. Illetve nagyon szé-
pen köszönjük polgármester úrnak a finom ebédet!
2016-07-15-én este Ráckeve város tûzoltóival együtt 23 óra 14 perckor

riasztást kaptunk Dömsöd Tókert utca egy elhagyott, lakatlan épületéhez,
ahol ismeretlen okból egy helyiségben tûz keletkezett. A helyszínen egy
sugár és légzésvédelemmellett gyorsan eloltottuk a lángokat, így az nem
terjedt át az épület tetõszerkezetére és a szomszédos épületre.
Tûzoltó bemutató:

Dömsöd Tókert utca:

Tisztelettel kérünkmindenkit, hogy ha bejelentést tesz, aztminden
esetbena 105-ös számon tegyemeg legelõször, de ezt követõen aDöm-
södi Tûzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-383-
5407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon.
A késlekedés nagy kárt okozhat, vagy akár emberi életbe is kerülhet!

Ha baj van! 105
Egyesületünkmobiltelefonszáma: 06-20-383-5407

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse önkéntesmunkánkat!
Adjon esélyt önmagának és családjának!

Akedvezményezett adószáma: 18688320-1-13
Akedvezményezett neve:DÖMSÖDITÛZOLTÓEGYESÜLET

Egyesület számlaszáma: 51700272-10903818

További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosag-
domsod.mlap.hu-n vagy a facebook-on találhatóak.

ifj. Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

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 � július hónap



Anyár hatásai a hajra
és a haj védelme�

Kedves Olvasó!
TudjaÖn,milyen ésmennyi hatás éri a haját

nyáron? Ha nem, akkor most elárulom Önnek,
és azt is, hogyan lehet ezeket megelõzni!
A nyári napfény fokozza a jó hangulatot, ke-

délyállapotot, felpezsdít, megmozgat, erõt ad és
cselekvésre késztetmindenkit.Miközben élvez-
zük jótékony elõnyeit, hajunk védelmérõl sem
szabadmegfeledkeznünk!
Anapfény hajra gyakorolt hatásai:
A haj kapcsán nem teszünk megkülönbözte-

tést az UV-B- és UV-A-sugarak között, általá-
nosságban beszélünkUV- sugarakról.
A nyári magas intenzitású UV-fényû nap-

sugarak hatással bírnak a hajra, és károso-
dáshoz vezetnek.
Napozás közben a haj intenzív hõhatásnak

és külsõ környezeti hatásoknak van kitéve a
szél, nap, sós és klóros víz által. Mindezek
nagy igénybevételt jelentenek a haj számára.
Aszél: port és egyébmás szennyezõdést fúj a

hajba, amely nyáron az izzadt fejbõrön jobban
megtapad.
A nap: az UV-sugarak fellazítják a hajszála-

kat tetõcserépszerûen fedõ sejteket. Vízbe ke-
rülve ezek még jobban szétnyílnak, így meg-
gyengül a hajszál belsõ rétegeinek védelme.
A tengervíz: károsítja a keratint, azaz a haj

szerkezetének mintegy 97 százalékát kitevõ fe-
hérjét.
A klóros víz: a klór, mint lúgos kémhatású

anyag törékennyé, szárazzá, érzékennyé teszi a
hajat.
A kutikula réteget támadás éri, melytõl a

haj elveszíti rugalmasságát, simaságát és fé-

nyét. Ugyanakkor nehezen kifésülhetõvé válik.
Ezek a hatások megfosztják a hajat nedves-
ségtartalmától, és a haj kiszáradásához ve-
zetnek. Porózussá válik, veszít ellenálló-ké-
pességébõl és felülete egyre érdesebbé válik,
a hajat töredezetté teszi, a haj ragyogásának
elvesztését eredményezi.Ahaj színe kivilágo-
sodik.
Napozást követõen a haj szerkezetének új-

ra kell építenie magát, és pótolnia az elveszí-
tett nedvességtartalmát.
Erre a legmegfelelõbb termék a SYSTEM

PROFESSIONALSUN!

Miért használjunk Sun termékeket? Mit
biztosítanak a Sun termékek?
�megvédik a hajat a kiszáradástól,
� helyreállítják és regenerálják a haj szer-
kezetét,

� gondoskodnak a hajszín védelmérõl,
� kellemes illatanyaggal rendelkeznek,
� biztosítják a haj szükséges nedvességtar-
talmát.

Mit jelent a napfényvédõ faktor (SPF)?
Az SPF (Sun protection factor � napfény-

védõ faktor) az a tényezõ, ami befolyásolja és
meghatározza a napon való tartózkodás bizton-
ságos hosszát az egyes bõrtípusokra vonatkozó-

an. Általánosságban
véve az, akinek pél-
dául a bõre a napon
10 perc alatt leég,
napozótermék hasz-
nálata nélkül, SPF
15 napfényvédõ formulával rendelkezõ ter-
mék használata esetén 150 percig biztonsá-
gosan tartózkodhat a napon.
Természetesen esetenként bõrtípustól függ,

azonban minél magasabb az SPF száma, annál
nagyobb védelmet biztosít. Az SPF egy nem-
zetközi szabványon alapuló mértékegység,
amely kizárólag a bõrvédelem mértékét hatá-
rozza meg. Minden napozás közben használa-
tos SystemProfessional termékbenmegtalál-
hatóak a napfényvédõ szûrõk a haj védelme
érdekében, hogy a napozás valóban gondta-
lan legyen (SP Sun Concentrate, SP Sun UV
Spray). A napozás közbeni termékek sun-
screen formulát tartalmaznak, amely megfelelõ
védelmet biztosít az UV-sugarak, a szél, a sós
és klóros víz káros hatásaival szemben. Az
avokádóolaj gondoskodik a haj hidratálásá-
ról, és védelmet biztosít a kiszáradás ellen.
A System Professional napozást követõ

termékei tartalmazzák a speciális After Sun-
Builder formulát, mely mélyen beépül a haj-
ba. Belülrõl javítja a haj struktúráját, és
plusz stabilitást, nedvességtartalmat kölcsö-
nöz a hajnak, mely láthatóan ragyogóbbá
válik (SP After Sun Shampoo, SP After Sun
Conditioner, SPAfter Sun Fluid).

További információ a termékekrõl az Üzlet-
ben vagy telefonon (06-20-562-3483).

Köszönettel:Matula Bettina
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Július 17-én vasárnap rendeztük meg a Dömsödi Horgász Egyesület
szokásos évi halfogó versenyét, melyen öt kategóriában lehetett indulni
elõzetes nevezés alapján. Egyesületi verseny lévén a részvétel ter-
mészetesen ingyenes volt, ennek ellenére (valószínûleg a rettenetesen
rossz idõjárás miatt) a szokásos létszámnál valamivel kevesebben
gyûltünk össze az Északi-övcsatorna zsilip utáni szakaszán a nyaralókkal
szemben, hogy reggel fél nyolckor a sorsolás után megkezdjük a négy-
órás versenyt. Minden induló a Dovit jóvoltából egy-egy ajándékcso-
magot kapott. Az idõjárási körülmények félidõ tájékán tovább romlottak,
így voltak páran, akik feladták és hazamentek, de a többség hõsiesen
kitartott. Szakadó esõben és erõs szélben mérlegeltünk, majd hasonló
körülények között tartottuk a díjkiosztót is, melyet sok olyan sporttárs is
megvárt, akik nem értek el helyezést, külön köszönet a sportszerûségért
nekik!

Adíjazottak:
Gyerek kategória: 1. Kakuk Rudolf � 0,16 kg

2. HorváthMáté � 0,12 kg
3. Bajnóczi Attila � 0,08 kg

Ifjúsági kategória: 1. Kakuk Zsanett � 0,9 kg
Nõi kategória: 1. Nyáry Brigitta � 1,53 kg

Felnõtt kategória: 1. Nyáry László � 2,12 kg
2. Tóth József és Balogh László � 1,51 kg
3.Major László � 0,42 kg

Versenyzõi kategória (rakós botos):
1.Molnár Tamás � 3,71 kg
2. Kajári Tibor � 2,65 kg
3. Fabók Sándor � 1,73 kg

Ilyen volt a Dömsödi HE horgászversenye

Szépség-egészség rovat a Marylin Salontól
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VÍZSZINTES
1.: versidézet

a megfejtés elsõ része, zárt betûk: f, r
13.: mázli
14.: Központi Sport Iskola
15.: kamionok jelzése
16.: semmikor
18.: szlovák autójel
19.: Teofil becézve
21.: mûvelõdési központ Dömsödön, rövi-

dítve!
23.: az �elsõ� nõi név
24.: mezõgazdasági, idegen szóval
26.: jobbra ellentéte
28.: a kripton vegyjele
29.: kettõsbetû
30.: kacat
32.: locsolós ünnep
34.: vízben élõ állat
35.: kenyérre is kenhetõ tejtermék
36.: hajlata
37.: svéd és osztrák autójel
39.: sziget, de építõjáték is van ilyen
41.: evõeszköz vágófelülete
43.: regény szerzõje
45.: hím háziállat
47.: figyelmeztetés szava
49.: spanyol nõi név
50.: ókori
52.: osztrák, olasz és svéd autójel

54.: saját kezûleg!
55.: a legtöbbet érõ sakkfigura
58.: a dúr skála második hangja
59.: felszín alatt felgyülemlett folyadék

FÜGGÕLEGES
1.: faipari szakember segédjét
2.: kettõsbetû
3.: traktormárka
4.: szláv hármas
5.: Boci-........, csokifajta
6.: középen ülne!
7.: rossz minõségû
8.: internetes sportoldal
9.: a megfejtés második része,

zárt betûk: f, y
10.: igerag
11.: azonos betûk
12.: kedvezõtlen végeredmények sorozata
17.: romlott a szalonna
20.: határozott számnév
22.: páros amõbám!
25.: tüzelõ- és kenõanyag is
27.: elhagy része!
28.: gabonacsomók
31.: kerek végtag
33.: hátrafelé
35.: nem lát
38.: nõi név
40.: szilaj

42.: Pécel központja!
44.: áraszt, zúdít
46.: mely személy?
48.: Verdi opera
51.: román pénz
53.: erre a helyre
55.: azonos betûk
56.: üres zizi!
57.: szolmizációs hang

Nyeremény:
3000 Ft-os vásárlás Harsányiné Dobos

Ildikó élelmiszerüzletében
(Dömsöd, Váczi u. 15.)

A JÚNIUSI SZÁM
PONTOSMEGFEJTÉSE:
�SÜT A NAP A RÉTRE,
HÁZAK TETEJÉRE�

A JÚNIUSI SZÁM NYERTESE:
IZSÁK GÁBORNÉ

Dömsöd, Bartók B. u. 9.

Amegfejtéseket leadhatják: Papír-Írószer
üzlet (Horváth-kert), Harsányiné Dobos
Ildikó élelmiszerüzlet (Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette: Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES1.ÉSFÜGGÕLEGES9.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2016. SZEPTEMBER10.
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Állatorvosi tanácsok
Tévhitek az állattartók körében

Munkánk során meglehetõsen sok, gyakran egészen elképesztõ és
rendkívül népszerû állategészségügyi tévhittel találkozunk.
Egy gyakran hallott tévhit, kell-e szülnie legalább egyszer az állatnak?

A válasz természetesen nem, semmilyen egészségügyi indoka nincs an-
nak, hogy szüljön a kutya vagy a macska. A már szült állatok nem élnek
hosszabb ideig, nem kerülik el az olyan idõsebb korban gyakoribb beteg-
ségeket, mint a méhgyulladás és az emlõdaganat. Mégis szinte naponta
halljuk ezt az áltudományos nézetet gazdáktól. Sok más tévhit is kering a
köztudatban. Ezek közül szeretnék néhányat megcáfolni.
Az egyik leggyakoribb talán, miszerint a lázas kutyának száraz az orra.

Ez nem igaz, gyakran találunk nedves orrú igen lázas ebeket, vagy száraz
orrú egészséges állatokat is. A láz megállapításának egzakt módja a láz-
mérés. Kutyáknál végbélben mérve 38 és 39 Celsius között normális,
39,5-ig hõemelkedés, e felett lázról van szó.
Sokszor halljuk a �macskabetegség� kifejezést a parvovírusos bélgyul-

ladás helyett. Szegény macskákat elüldözik a háztól, nehogy a kutya el-
kapja a veszélyes kórt. Pedig ezt a betegséget a felnõtt, oltatlan kutyák ter-
jesztik, õk képesek tünetmentesen hordozni és bélsárral üríteni a vírust. A
macskák nem betegszenek meg, nem is terjesztik. Ez a kutyák betegsége,
a neve parvo, amásik nevet mindenki felejtse el!
Általános nézet, hogy a nyalogatás jót tesz a sebnek. Ennek is az ellen-

kezõje igaz. A kutyák szája nem éppen steril, rengeteg baktériumot ken-
nek a sebre, valamint a nyalogatásmechanikai irritációt is okoz (pl. ha so-
kat dörzsöljük a bõrt, attól is begyulladhat). Mindenképpenmeg kell aka-
dályozni a nyalogatást védõgallér vagy kötés használatával.
Makacs tévhit az altatással kapcsolatban, hogy többször altatni az álla-

tokat nem lehet,mert az altatók hatása összegzõdik. Ez amaimodern alta-

tószerekre biztosan nem igaz, velük jó néhányszor minimális kockázattal
lehet altatni kedvenceinket.
2002 szeptembere óta veszettség oltáskor kötelezõ a kutyák féreghajtá-

sa is. Mégis sokan nem kérik a féreghajtó tablettát, mondván �már fok-
hagymával lekezelték az ebet�. Ez szintén egy tévhit, a fokhagyma nem
alkalmas féreghajtásra, helyette használjuk a modern, széles spektrumú
állatgyógyászati féreghajtó tablettákat.
Nagyon sok téveszme él a daganatokkal kapcsolatban is, például rossz-

indulatú daganatot nem lehetmûteni, vagy hamegbolygatjuk a daganatot,
�elrákosodik�. Ez csak áttétet képezõ daganatok esetében igaz, önálló, jól
körülhatárolható daganatnál nem.
Sokan állítják, hogy azért vannak bolhák a kutya fején, mert amikor

azok megszomjaznak, akkor a kutya szeméhez vándorolnak, hogy abból
igyanak. Ennek az állításnak a még cifrább változata az, hogy azért kell a
kutyára bolhanyakörvet tenni, mert a nyakörv megakadályozza azt, hogy
a bolhák eljuthassanak az állat szeméhez, aminek következtében szomjan
halnak.Avalóság az, hogy a bolhák vérszívással táplálkoznak, és a vérbõl
nyerik a számukra szükséges folyadékot is. Vérhez pedig az állat egész
testfelületén keresztül hozzájuthatnak. A bolhanyakörvek funkciója az,
hogy a nyakörvben található hatóanyagoknak köszönhetõen a bolhák el-
pusztuljanak, illetve megakadályozzák, hogy az élõsködõk újra megtele-
pedjenek az állat testfelületén.
Mérgezésre tejet! Ez az állítás nagymértékben hamis! Tejjel nem lehet

mérget hatástalanítani. A mérgezéseket különbözõ anyagok (gyógysze-
rek, vegyszerek, gázok, rágcsálóirtók stb.) okozhatják. Szerencsére jó né-
hány közülük valóban semlegesíthetõ a megfelelõ ellenszerrel, amennyi-
ben idõben kerül ellátásra a mérgezett állat. Az idõtényezõ viszont kriti-
kus, mert a mérgek gyorsan felszívódnak, a szervezetben átalakulnak,
majd kifejtik hatásukat. Ennekmegfelelõen senkinek sem javaslom, hogy
az állat életben maradási esélyeit csökkentse a hasztalan tejitatásra paza-
rolt drága idõvel, hanem mérgezés gyanúja esetén haladéktalanul fordul-
jon állatorvoshoz! dr. Siket Péter állatorvos

Kiállításajánló
2016. július 26-án, Kiskõrösön nyílt meg Szurcsik JánosMunkácsy-dí-

jas és ÉrdemesMûvész �Szép vagy, alföld,�� címû kiállítása.
Helyszín: Petõfi Szülõház és Emlékmúzeum kisgalériája, Kiskõrös,

Petõfi tér 5. szám.
A kiállítás 2016. augusztus 30-ig látogatható.

Szurcsik János több szállal kötõdik azAlföldhöz.Hercegszántón szüle-
tett 1931-ben, s gyermekkori élményei, emlékei egész életén át meghatá-
rozták munkásságát. A �fényes szelek� nemzedékével indult el mûvészi
pályáján. Mesterei voltak Rudnay Gyula, Fónyi Géza, Domanovszky
Endre.
Különös érzékenységgel jeleníti meg témáit, melynek ihletõje a termé-

szet, amindennapi paraszti élet annak nehézségeivel, szépségével. Fontos
számára az a közeg, ahonnan indult, a szülõföld szeretete.
�Magaménak érzem és mindig is inspiráltak Petõfi Sándor és Arany

János versei. Szülõföldem, megfelel annak a leírásnak, amit Petõfi Sán-
dor verseiben oly szépenmegírt.� � vallja amûvész: Szurcsik János.

A kiállítás megnyitóján édesapját köszöntötte Szurcsik József, a Ma-
gyarKépzõmûvészeti Egyetem tanszékvezetõ docense.Megható volt az a
vallomás, melyben felsorolta mindazt a sok jót, készséget, látásmódot,
tiszteletet, melyet édesapjától kapott útravalóul az élethez.
Szurcsik János szoros baráti kapcsolata Bazsonyi Arannyal, Vecsési

Sándorral örök. A �fényes szelek� nemzedékének �Tejtestvérei� közt áb-
rázolja õt a pályatárs, barát:Mözsi-Szabó István.
Dömsödön 2015 õszén, a Magyar Festészet Napjai programsorában

megismerhették Szurcsik János és Mözsi-Szabó István alkotásait. Ebbõl
az alkalomból egy egész sorozat foglalkozott a Tejtestvérek c. festmény
szereplõinek bemutatásával a Dömsödi Hírnök hasábjain. A festményen

látható kilenc mûvész közti szoros, szakmai és baráti kapcsolat lényege,
hogy megalkossák a holnap magyar képzõmûvészetét. Ennek jegyében
látogatták egymás kiállításait, s véleményezték alkotásaikat.
Kiskõrösön a közel 90 esztendõs Mözsi-Szabó István köszöntötte a

�tejtestvér�, 85 éves Szurcsik Jánost. Megelégedve nyugtázta, hogy a ki-
állítási anyagban vannak új darabok, gratulált az aktív alkotónak, majd a
Tõlemegszokott természetességgel ajándékoztameg a jelenlévõket Petõ-
fi Sándor: Alföld c. versének elõadásával!

Ajánlomminden kedves érdeklõdõnek a kiállítás megtekintését, mely-
re augusztus 30-ig lesz lehetõség. Kellemes kirándulásnak ígérkezik, ösz-
szekapcsolva Petõfi Sándor szülõházának és az újonnanmegnyílt, Kiskõ-
rös gazdag néprajzi anyagát bemutató látványtárnak amegtekintésével!

Vass Ilona

Mözsi-Szabó István, Szurcsik János



A VARÁZSFUVOLA
illusztrálta: Szimonidesz Kovács Hajnalka

Mozart Varázsfuvolája minden idõk egyik legnagyszerûbb operájaként írta be magát a
zenetörténet nagykönyvébe. A világ minden operaszínpadán felcsendült már a varázs-
latos fuvola hangja, szétlibbent a függöny, és beszaladt a színre az ifjú herceg, hogy aztán
rengeteg próbatétel után végül elnyerhesse kedvese szerelmét. Kalandos útján
végigkísérte égi és földi segítõi mellett a huncut dallam, és a történet végeztével kísérte
tovább a nézõket, hallgatókat is.
Varázslatos könyvet tart kezében a kedves olvasó, kemény fedele alatt ott

várakozik a herceg, akire számos mesebeli kaland és az igaz szerelem vár, és a hátsó
borítóra ragasztva egy kis papírtok, ami Mozart muzsikáját rejti. Az elvarázsolt
fuvola meséje az emberségrõl, a szeretetrõl szól, és arról, hogy a világ jó, és a
gonosz soha nem gyõzedelmeskedhet benne.
Megvásárolható: nagyobb könyvesboltokban és az illusztrátornál is: 06-20-911-9328
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AKluchRózsa
Nagyközségi Könyvtár

és azOMK
2016. június 20-tól
augusztus 31-ig
a következõ

nyári nyitvatartási rend
szerint várja

kedves olvasóit:

H:ZÁRVA,K: 8�14, Sz: 8�14,
Cs: 8�14, P: 8�14, Sz: 8�12

Anyári szabadság idõszakára
szüneteltetjük a könyvtár nyitva

tartását 2016. aug. 1-14-ig.

Minden kedves olvasónknak
jó pihenést kívánunk!

Akönyvtár dolgozói

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás a

könyvtárban Kovács László
tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

AZ ELMARADT KIÁLLÍTÁS�
Az utóbbi hetek munkája után egy kép van

elõttem. A tengerparton gondosan építettünk
egy homokvárat, majd hirtelen kicsapott a ten-
gerbõl egy NAGY HULLÁM, és elmosta az
alkotásunkat, amit fáradságos munkával egy
kis közösség készített. Észrevettük, hogy
NINCS vár� HIÁBA dolgoztunk, nem cso-
dálhatta meg senki.
Ez a HIÁBAVALÓSÁG érzése.
Ez a kép valósággá vált a tervezett kiállítás

szervezésénél. A homokvárat is a természet
semmisítette meg. Így történt a szabadtéri, Rá-
kóczi korát idézõ kiállításunkkal is. Kész volt
minden.
A templomkertben még most is látható az a

faszekér, melybõl nincs több a falunkban. A
mai napon, július 29-én a HIBAVALÓSÁG ér-
zésével szállítottam vissza a könyvtárba azo-
kat a tárgyakat, mely elvezették volna a dabi és
dömsödi érdeklõdõket II. Rákóczi Ferenc ko-

rába. A természet valamiért közbeszólt. Az idõjárás-jelentések alapján valamennyi szabadtéri
rendezvény elhalasztását javasolták. Átgondoltuk a szabad térre rendezett �betyár-bemuta-
tót�, �korabeli ételkóstolót�, kuruc kor �fegyvereit�, s döntöttünk, nem szabad megtartanunk,
mert felelõsséggel tartozunk ezekért a korabeli tárgyakért.
Aki szervezett már szabadtéri kiállítást, tudja, hogy nagyon nehéz ilyen komoly döntést

meghozni. Ez történt akkor� és érezni a HIÁBAVALÓSÁG érzését. Azt is elismerjük, hogy
az elmaradás tényének tudatosítása nem volt teljes körû. Sajnáljuk és elnézést kérünk azoktól,
kik bíztak bennünk és a szobornál várakoztak. A kiállítás megrendezésérõl nem mondott le a
közösségünk, alkalmas idõpontban pótolható az élmény, amelytõl megfosztottuk a lakosainkat.
2016. július 31-én vasárnap 11 órakor átadásra került HORVÁTH BÉLA alkotása, II. Rá-

kóczi Ferenc szobra. Markóné ZöldágÁgnes
könyvtárvezetõ

KútfúrásKútfúrás 110-es
csatornacsõvel �
garanciával.

06-30-964-0485

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM
Bazsonyi Arany ésVecsési Sándor állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589

Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.



Július hónapban ismét fantasztikus hangula-
tot teremtettek a fellépõk a Petõfi Sándor Mú-
zeum udvarán. Igazi nyári este volt!
Majosházáról érkezett a Hajnalcsillag Nép-

tánccsoport, tarsolyukban legénycsúfolóval, bá-
náti forgatóssal. Négy éve alakultak azzal a
szemlélettel, hogy ahol nincs hagyomány, ott te-
remteni kell. Õk teremtenek, s lelkesedésükkel,
vidámságukkal kellemes kikapcsolódást nyújta-
nak a hálás közönségnek. Ezen az estén Hor-
váthAttila harmonikajátéka kísérte az együttest.
A zenész görögül, szerbül s magyarul köszön-
tötte a vendégeket, s míg az együttes tagjai átöl-
töztek, õ egymás után gyújtott rá görög, mohá-
csi és más dallamokra, igazodva a kitöltendõ
idõhöz. Családias hangulat volt, mintmás alkal-
makkor is, de a leginkább az ragadott meg, aho-
gyan a közönség s a két együttes tagjai örültek,
tapsoltak egymásnak, s ahogy szeretetteljesen
csillogtak a szempárok egymásra. Szép hagyo-
mány, hogy ezeken az estéken elhangzik egy-

egyPetõfi vers is,mostGáspárnéMarika tolmá-
csolásában hallhattuk a Pató Pál úr c. költe-
ményt. Ezt követõen a Triandafylla GörögNép-
tánc Egyesület varázsolt egy kis mediterrán
hangulatot a múzeum udvarára. Õk 2001-ben
alakultak, táncosaik középkorosztálybeli asszo-

nyok, görögök-magyarok egyaránt. A görög
kultúra megjelenítése tükrözõdik táncaikban.
Az itt elõadott tánccsokor az egyszerû hétköz-
napi emberek életét, örömeit és bánatát, min-
dennapjaikat mutatta be. A piros-fehér viselet
különös eleganciával ötvözte a finommozgású,
olykor kecses táncelemeket. Magával ragadó
produkciójuk elvarázsolta a közönséget.

Az est zárómomentumaként közös táncra in-
vitálták a jelenlévõket. Vass Ilona
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Zenés Nyári Esték 2016.
záró programja

Figyelem! Rendhagyó módon 2016. augusztus 20-án a Záró Zenés
Nyári Esték programja 18.00 órakor kezdõdik, igazodva az esti 21.00
órakor kezdõdõ Tûzijátékhoz.
A program: vers, tárogató mûsor, zenés-verses ünnepi mûsor, nép-

dalok, Iringó Színjátszókör vidám jelenetei, zárásként Retró Duó zenés
nosztalgia mûsora, a program végén vendégül látjuk a nagyérdemû
közönséget s a fellépõket.
Tombola belépõ: 500 Ft, nyugdíjasoknak és 14 év alatti gyerekeknek

300 Ft.
Esõs, szeles idõ esetén az elõadás 18.30-tól a Kisherceg Gyerek-

házban kerül megrendezésre.

Sok szeretettel hív és vár minden kedves érdeklõdõt a
�Még 1000 évDömsödért� Egyesület,

a PetõfiMúzeum!

Amûsorváltoz-
tatás jogát
fenntartjuk.

Tisztelt Dömsödi Gyerekek
s Felnõttek!

A �Még 1000 év Dömsödért� Egyesületi
ezúton értesít minden érdeklõdõt, hogy
júniusban az esõs idõjárás miatt elmaradt

�Retró Falusi Gyereknapot�, 2016. szeptember 11-én vasárnap fogja
pótolni egy �Családi nap� keretein belül a �Nyárbúcsúztató� bulival a
Hajós-kastély parkjában. A részletes programról késõbb tájékoztatjuk
a nagyérdemût. A szponzorainknak köszönjük a nagylelkû támogatá-
sokat és felajánlásokat. S várjuk az újabb nagylelkû felajánlásokat,
hogy még több és színesebb programmal tudjuk várni a dömsödi
gyerekeket és felnõtteket, családokat.

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért� Egyesület elnöke

Utazás a táncok szárnyán�
Görög est a ZenésNyári Estékprogramsorában

Dömsöd
Gyer

mekn
ap

2016



Az ide látogató vásárlók mindig kedves, ud-
varias kiszolgálásban részesülnek, s a hosszú-
hosszú évek alatt az árukínálat folyamatosan al-
kalmazkodott az igényekhez. Ez idõ alatt a kis-
bolt a környékbeliek mindennapjainak megha-
tározójává vált. A vásárlás mellé ajándékként
járó bónusz a mosoly, egy-két kedves szó, kis
humorral fûszerezve. Ez a Váci utcai élelmi-
szerüzlet!
Július 29-én az üzlet tulajdonosa, Harsányiné

Dobos Ildikómunkatársaival és a vevõkörükkel
közösen ünnepelték a 25 éves jubileumi alkal-
mat, melyet egy alaposan megszervezett utca-
bállal tettek feledhetetlenné.
A Váci utcában mûködõ kis üzlet elõtti sza-

kaszon, családias hangulatban elrendezve a sör-
asztalok, padok, a kisbolton kézzel festett
transzparens, melyen a nagy torta mellett a fel-
irat: 1991�2016; 25, Harsányiné Dobos Ildikó.
A vendégvárás alatt a szigetszentmártoni fú-

vószenekar muzsikált, majd a házigazda kö-
szöntötte a jelenlévõket. Ildikó kedves humorá-
val egy rövid, ám annál érdekesebb kvízjátékra
invitált mindenkit, s a helyes válaszokkal a kis
élelmiszerbolt eltelt 25 esztendejét közösen
idézték fel. Rendkívül érdekes volt, hiszen ki
gondolta volna, hogy a nyitás 1991-ben történt,
s az elsõ dolgozója Dobos Judit volt?

A bolt alapterületét 3-szor bõvítették, elõször
1995-ben, majd 2000-ben, végül 2011-ben.
2016. július 29-ig összesen 25 bejelentett dol-

gozót foglalkoztatott, nyári munkásokkal
együtt.
Elsõként a �MI CSALÁDUNK ÜZLET-

LÁNCHOZ� csatlakoztak, ma pedig �PART-
NERÜZLETLÁNCHOZ� tartoznak.
Végül néhány személyes kérdést követõen

megtudhattuk, hogy milyen szlogent használ-
nak a vevõk,mikor a kisboltba igyekeznek vagy
készülõdnek:
��MEGYEKALÁNYOKHOZ!�
A helyes válaszokért mindenki egy sárga

sapkát kapott ajándékba.
Harsányiné Dobos Ildikó két dolgozóját kö-

szöntötte nagy szeretettel: Necsász Imréné Er-
zsike több mint 14 éve és Fekete Zoltánné Betti
többmint 12 éve alkalmazottjai.
Ezt követõen finom vacsora következett, me-

lyet mindenki igény szerint a saját batyujában
hozott finomsággal, üdítõvel egészített ki.
Családias, jó hangulatban telt az este. A

törzsvásárlók hozzátartozóikkal, a környékbeli
szomszédság, nagyszülõk, unokák, dédunokák
kellemesen beszélgettek egymással. Jó volt ez a
kis közösségi együttlét, örülni a másiknak, látni
együtt a családokat!
A szervezõ házigazda gondoskodott arról

is, hogy megalapozza a báli hangulatot. Elsõ-
ként a Banya Klub az Apáca Show-ból adott
elõ részletet, majd hirtelen lehullt a fityula, s
õrült rock and rollra váltottak. Produkcióju-
kat közös énekléssel zárták. Ezután az óvo-

dás Márkus Petra verselt a kis katicabogár-
ról, aztán Rácz Vivi énekelte, hogy: ��min-
den pillanatban arra gondolok��, s az egyé-
ni produkciók sorát a Kátai testvérek, Dóri és
Csaba társastánc bemutatója zárta.
Az élõ zenét Ispán Imre és zenekara szol-

gáltatta.
Végül a fergeteges GAGYI TRIÓ hullaj-

tott aranyesõt a közönségre. Produkciójuk
akkora sikert aratott, hogy azóta a közösségi
oldalakon rajongótáboruk is alakult.
A fantasztikus hangulatot Necsászné Er-

zsike gondolatai, köszöntése tette meghitté.
Erre az alkalomra írt versében azt kívánta Il-
dikónak, hogy ��még soká vezesse a boltot,
vagy 50 évig!�
Én is ezzel a gondolattal kívánok jó egész-

séget, sok mosolyt és humort Harsányiné
Dobos Ildikónak, családjának, alkalmazott-
jainak a kisbolt üzemeltetéséhez az elkövet-
kezendõ 50 esztendõre!

Vass Ilona
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Sok szeretettel
köszönti

Ágoston
Lászlót
8800..

születésnapja
alkalmából
Családja

25 éve üzemel Harsányiné
Dobos Ildikó Élelmiszerüzlete
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Tavaly augusztusban meghívást kaptam Ráckevére, a hajómalomban történõ
hagyományos búzaösszeöntésre. A város és testvértelepülései egy-egy zsák bú-
záthoztak,melyet ahajómalombannyilvánosanöntöttekösszeõrletésre.Azegy-
házak elöljárói megáldották a termést, a fõmolnár a zsákok tartalmát egyenként
értékelte, majd beindította az õrlõ berendezést.Mamár hagyomány, hogy az így
kapott lisztbõl a testvértelepülések aug. 20-ánmegsütik az új kenyeret.Megindí-
tó volt számomra a búzaösszeöntés mint újszerû szokás, mely egy különleges
helyszínen, az országosan is egyedülállóRáckeveiHajómalomban történt.

A hajómalom rekonstrukciója 2007-ben kezdõdött, abból az elhatározás-
ból, hogyRáckeve város turisztikai programjait, látványosságait növelje. Tár-
sadalmi összefogással 2008-ban megalakult a Ráckevei Molnár Céh Alapít-
vány. Feladata a hajómalom újraépítése és az építés megszervezése volt. Az
eredetileg vízmeghajtásos hajómalmot napjainkban a Soroksári-Duna adott-
ságaihoz igazodva (elektromos árammeghajtással) tervezték meg és mûköd-
tetik. Látványában azonban az utolsó hajómalom (Gyurcsik-féle) mintájára
készült. A teljes kivitelezés alatt és napjainkban is a hajómalommal kapcsola-
tosanmindenes és talán a legjobban ismerõje: Szõgyényi Gábor.

Õt kérdeztem a hajómalommúltjáról, jelenérõl és jövõjérõl.
� Tudomásom szerint a gondolat, hogy Ráckevén legalább egy hajó-

malomõröljön aDunán,már régóta a levegõben volt.Olyan emberekdé-
delgették ezt a gondolatot, akik molnárdinasztiák leszármazottjai, mint
például Ön is. Hogyan indult útjára ez a különleges, nem mindennapi
vállalkozás,mi volt az inspiráció?

�Mint említette, valóban régóta keringett a levegõben a hajómalom újraé-
pítésének, beüzemelésének vágya. A szentendrei skanzenben, mikor elmen-
tünk megnézni az ott kiállított utolsó ráckevei hajómalmot, azt a megjegyzést
tette a Közép-alföldi tájegység igazgatója (Sabján Tibor), hogy �Érdekes,
Ráckevének úgy 25 évenként eszébe jut kedvenc hajómalma!�. Ekkor jutott
tudomásomra, hogy az 1970-es években is volt egy ilyen kezdeményezés,
hogy elhozzák és majd szárazon kiállítják, de ez el is maradt. A Skanzenben
látottak alapján megfogalmazódott bennünk, hogy az eredeti malmot nem le-
het felújítani és üzemképes állapotba hozni, mert egyrészt lapra szerelt, más-
részt tele szögekkel, valamint részben korhadt is. Egyedüli használható darab-
ja, a hengerszék azonban megvolt, és ezt megkaptuk, azzal a megjegyzéssel,
ha mégsem épülne meg a hajómalom, akkor a Skanzennek legalább lesz egy
felújított hengerszéke! Erre az egy eredeti alkatrészre tudtuk alapozni az egész
rekonstrukciót, ami aztán keményen húzta is a vállalkozást. Az elképzelés hí-
re hamar szétfutott a városban, s nagyon sok olyan alkatrész került elõ még,
ami eredeti volt, használható és beépíthetõ. Az emberek nagyon lelkesek vol-
tak. Hát így kezdõdött.

�Kik álltak az ügymellé?
�Ráckeve város testületének volt egy felhívása, hogy találjunk ki egy olyan

dolgot, ami egyedi, ami Ráckevére jellemzõ, és természetesen turisták által lá-
togatható legyen. Az elképzelés az volt, hogy a város támogatjamajd a nyertes
beruházást, ésminden civilek által összegyûjtött forinthoz hozzátesz kettõt.

Lényegében én ennek a felhívásnak a kapcsán kezdtem alaposabban utána-
járni a hajómalom megvalósításának, hogy mik a lehetõségek? Az is fölme-
rült bennem, hogy nem lesz elég felépíteni, hanemannakmûködnie is kellene,
hogy élõ és hiteles legyen, hisz ettõl lesz nagy az érdeklõdés iránta. Mindez
együtt úgy 2006-ban történt. Késõbb, 2007-ben nyilvános fórumot indítottam
el az üggyel s az elképzelésemmel kapcsolatban, aminek a címe az volt, hogy:
Jelképünk volt és lehetne� Elõször csak néhány vélemény volt, aztán egyre
többen jelentkeztek segítõnek, számos önzetlen felajánlás érkezett városon
belülrõl és kívülrõl egyaránt.Magánszemélyek, cégek, vállalkozások, nagyon
sokan jelezték segítõ szándékukat. Ekkor hívott fel az akkori polgármester, dr.
Dávid László, érdeklõdött az elképzelésrõl, valamint pénzügyi kalkulációt is
kért. Tulajdonképpenmár akkor többen is dolgoztunk a terveken, a költségve-
tés pedig 30-31 millió forint volt. A testület megszavazta a hajómalom meg-
valósítását, hisz megfelelõ turisztikai attrakciónak bizonyult. Innen már fel-
gyorsultak az események, és 2010-ben elindult a malom.

Elsõként a Skanzenbõl visszakapott hengerszék került felújításra. Aztán a
következõ kihívás, úgy kivitelezni az egész hajót, hogymûködjön annak elle-
nére, hogy a víznek nincs sodrása, és ne süllyedjen el.

�Voltak-e, vannak-e együttmûködések?
�Természetesen, a lelkesedés töretlen, s büszkénmondhatom, hogy a fiata-

lokra is átragad. A hajó megépítéséhez sok fa kellett, amit testvérvárosunk,
Gyergyócsomafalva ajánlott fel. A faanyag hazaszállítását Asztalos Ferenc
fuvarozó ajánlotta fel. Csomafalváról a hajó felsõ részéhez való puha fát kap-
tuk, de az alsó részhez keményfára volt szükség. Ezt egy perbáli vállalkozón
keresztül Bréma kikötõjébõl hozták. A fuvarban, méretre darabolásban szin-
tén nagyon sokfelõl kaptunk segítséget.Az együttmûködés fantasztikus volt, s
erre jó példa a hajómalom tényleges finanszírozása.Az egész objektumértéke
úgy 70 millió forint, amibõl a város 20,5 millió forintot adott, az egyházak 5
millióval járultak hozzá, a civilek pedig többmint 3millió forinttal. Az összes
többi az önkéntes, önzetlen felajánlásokból,mint pl. fuvarozás, fûrészelés stb.,
csak hogy néhányat említsek. Így alakult ki ennek az értéke.

� Ez a hajómalom nemcsak kiállítási darab, hanem egy élõ, mûködõ
malom. Ehhez a szakmai hátteret, felkészültséget hogyan biztosították?

� Miközben épült a malom, országosan híre ment, és az Országos Malom-
ipari Múzeum, Malombarátok Köre, valamint malomipari berkekben nagyon
kíváncsi lett rámindenki. Annál is inkább,mertmi egyszerû iparosokként vág-
tunk bele ebbe az egészbe. Volt egy rajzunk, ami alapján elindultunk, aztán
még elõkerültek alkatrészek, amiket beépítettünk. Közben mindenfelé hívtak
bennünket,mert hallottak errõl a vállalkozásról, és beszélni kellett róla. Ezzel is
nagyon sok ismeretet szereztünk. Idõközben megalapítottuk az alapítványun-
kat, hisz volt egy társaság, és mindenkinek megvolt a feladata a malomépítés-
ben. Volt fõmolnárunk, malomgépészünk (aki valójában autógépész volt). Így
lett összehozva, ésmindenki felelt � felel amai napig is � azért a területért, amit
csinál.Maga a hajómalom két nagy részbõl áll, az egyik a völgyhajó v. tombác
(kisebb), amásik a házhajó, ahol az örlõszerkezet van (nagyobb).

Mikor a völgyhajó elkészült, a testületet elhívtuk, hogy jöjjenek, nézzék
meg, hogyan haladnak amunkálatok. Elképedtek, hogy ez ilyen nagy?A ház-
hajót már sátor alatt csináltuk, lent a piactéren, a parton. Másfél-két hónapig
tartottak amunkálatok, õsz volt, és rendkívül kedvezett az idõjárás amunkála-
toknak.Mikor elkészült, a vízszintet olyan magasra kellett emelni, hogy a ha-
jótestet a vízre lehessen bocsájtani. Hogy ne süllyedjen el, az egész hajó tulaj-
donképpen olyan állványon áll, mely teleszkópszerûen mûködik, alkalmaz-
kodva a vízálláshoz. Ez amai napig teljesen jól mûködik.

�Hogyan finanszírozzák a hajómalommûködtetését?
� Lényegében önfenntartó ez az egész. Ez azt jelenti, hogy azt a pénzt, amit

ráfordítunk a hajómalomra, azt meg is termeli. Van idegenvezetõnk, aki öt na-
pon át ott van, fogadja a látogatókat, ismerteti az õrlésmûveletét, a hajó része-
it bemutatja. Hétvégenként õröl is a malom, ilyenkor a fõmolnár van ott és
magyaráz, valamint négyóránként az önkéntesek váltják egymást, és õk ma-
gyarázzák, mutatják be amalommûködését. Amegõrölt lisztet pedig elviszik
a látogatók souvenir-ként. Általában az õrölni való búzát felajánlásként kap-
juk. A városi ünnepségeken az itt õrölt lisztbõl süttetünk pogácsát, mi ezt
ajánljuk fel. Tulajdonképpen a souvenir-bõl és a belépõkbõl tartjuk fenn ma-
gunkat.

Hajómalom a Dunán:
Ráckevén a Hajómalom 2010 óta várja látogatóit s õrli a búzát

Folytatás a következõ oldalon.
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Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
2344Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref

@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

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

RómaiKatolikus Plébánia
2344Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

Hivatali idõ:
Hétfõ: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra

Szentmise: Csütörtök 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra

Plébános: Nemeskürti Ferenc

BaptistaGyülekezet
2344Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Ügyintézõ lelkész:
Dr. AlmásiMihály
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�Hogyan fogadta a nagyközönség ezt a nemmindennapi csodát?
� Örülnek és szeretik az emberek! Az elmúlt hat esztendõ alatt folyamato-

sak a karbantartások, és mindig vannak olyan támogatók, akik segítségével
megoldjuk a feladatokat. Gyakran pályázunk, hogy a felújítások folyamato-
sak legyenek. Tavaly például a házhajó és a tombác közti összekötõ híd felújí-
tását tudtuk így megcsinálni. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több közép-
iskolás jelentkezik nálunkmunkára. Vannak akik már régen teljesítették a kö-
telezõ 50 órát, mégis jönnek hozzánk segíteni.

�Hogyan látja a jövõt?
� Úgy érzem, hogy nagyon lelkesek az emberek. Ha hagyják, hogy a civi-

lek mûködtessék továbbra is a hajómalmot, akkor az még nagyon sokáig mû-
ködni fog!

Vass Ilona

A Ráckevei Hajómalom Ipartörténeti Emlékhely nyitvatartási ideje 2016.
április 1-tõl 2016. október 18-ig:

Hétfõ: szünnap, Kedd�Péntek: 11-17-ig, Szombat�Vasárnap: 10-18-ig.

�Másképp lennemindenhogyhavelünk lennél,
Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél
Elvitted a fényt, a derût és ameleget
Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet
Ez a gyertyamost érted égjen
ki fent laksz már amagas égben
Ki vigyázol ránk odafentrõl
s lelkünkhöz szólsz a végtelenbõl.�

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
kik szeretett halottunkat,
SZÛCSSÁNDORT

utolsó földi útján elkísérték, sírjára a
kegyelet virágait elhelyezték, mély

gyászunkban osztoztak, velünk voltak.
Gyászoló család

Ismét szól a tárogató
Adömsödi református templom tornyából

Immáron hagyomány, hogy nyaranta, minden vasárnap 18 órakor zsoltárok, dicséretek,
magyar énekek és népdalok zendülnek fel templomunk tornyából.

Érdemes meghallgatni és elgyönyörködni abban, hogy miként szólaltatja meg Hajdú
László ezt a nem mindennapi és ritka hangszert. Miként tölti meg a tárogató erõs hangzásá-
val a templom elõtti kis teret.

A tárogató elképzeléseink szerint június 19-én 18 órakor szól majd elõször, s utána
szeptemberig minden vasárnap ebben az idõpontban hallgathatjuk.

Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivételes élmény!
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Vásárnaptár
Augusztus 14. (vasárnap) Dabas, orszá-

gos állat- és kirakodóvásár
Augusztus 14. (vasárnap) Dunaújváros,

országos kirakodóvásár
Augusztus 21. (vasárnap) Dunaföldvár,

országos állat- és kirakodóvásár
Augusztus 21. (vasárnap, minden 3. va-

sárnap) Kunszentmiklós, országos állat-
és kirakodóvásár
Augusztus 21. (vasárnap) Nagykõrös,

nyárbúcsúztató, országos állat- és kirako-
dóvásár
Augusztus 28. (vasárnap) Dunaújváros,

országos kirakodóvásár
Augusztus 28. (vasárnap) Lajosmizse,

búcsú és országos állat- és kirakodóvásár
Szeptember 11. (vasárnap) Dabas, or-

szágos állat- és kirakodóvásár
Szeptember 11. (vasárnap) Dunaújvá-

ros, országos kirakodóvásár

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ráckevei
Rendõrkapitányság Kiskunlacházi
Rendõrõrs Dömsödi Körzeti Megbí-
zotti 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:
CzékmánRóbert � IspánKrisztina

RÓBERTLÁSZLÓ
Szabó Tamás �KrepszMargit

DORINA

Házasságot kötöttek:
Somogyi József � JoóAnikó

Bárdos Ede �Kiss Klaudia Regina
Kanyik László � Fehér Beáta

Elhunytak:
Bödõ Józsefné Boda Ilona 68 éves
Kovács Gáborné Szöllõsi Lídia 92 éves
Koháry Ferenc 57 éves
Rózsahegyi Gyuláné
JámborMagdolna 88 éves

Halászi Tamásné
Láng ZsuzsannaMária 57 éves

Hajlik Sándorné Rácz-Fodor Anna 72 éves

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

II. körzet: Dr.WagnerViktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

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

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

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

Fogorvosi rendelés:
Dr.Magyar Boglárka
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel: hétfõ: 8-14 óráig, kedd, csütörtök:
12-18 óráig, szerda: 8-14 óráig (8-10 óráig
iskolafogászat), péntek: 9-14 óráig.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy
idõpontkérés szükséges.

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi
Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi

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

ISSN: 2060-2820

Lapzárta: augusztus 25.

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

nem áll módunkban adott számban
megjelentetni!

Várhatómegjelenés: szeptember eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk és az újság megjelenésében
közremûködõk:

Balogh László, Bencze István, Budai Szilvia,
Christoph Gáborné, Csikós Lászlóné,

Fábián János, Földvári Attila, Habaczellerné
Juhász Judit, Harsányi Zoltán, Korona

Sándor, Kovács Lászlóné, Köntös Ágnes,
Lakatos Mátyás, Markóné Zöldág Ágnes,
Matula Bettina, Nemoda-Stiasny Márta,
Orbánné Kiss Judit, Pongrácz József,

Richter Gyuláné, Siket Péter, Szabó Andrea,
Szücsné Ágh Anikó, 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

AMagyarKoronaGyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720

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

számán: 06-70-634-5434

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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



24 XXVI. évfolyam 8. szám

Dömsödi Napok képekben

A fûri és a dömsödi zumbacsapat közös gyakorlatsora Perger Évi és Petrik Roland irányításával

Nosztalgia Nõi Kar
Cser Györgyi által készített egykori dömsödi

ünnepi viselet

Fotó: Vass

Megvásárolható:
nagyobb könyvesboltokban

és az illusztrátornál is:
06-20-911-9328

Megjelent a Varázsfuvola címû

mesekönyv CD melléklettel!
cikk a 18. oldalon


