
Az egész településünket megrázó tragédia
kapcsán jutott eszembe, hogy mi mindent kell
kibírniuk, elviselniük az Édesanyáknak az éle-
tük során, amíg gyermekeik megtalálják élet-
pályájukat, boldogulásukat! Csak Õk képesek
arra, hogy mindent alárendeljenek az elõzõ
gondolat teljesüléséért. Hálásak vagyunk azért,
hogy életet adtak nekünk, hogy felneveltek, fel-
nevelnek bennünket! Köszöntsük tehát együtt
az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédmamákat!
Köszönjük! Nagyon köszönjük!
Országosan is teljes átszervezés elõtt áll a

hulladékgyûjtés, hulladékkezelés. A szolgálta-
tók mûködési területe újra lesz osztva, így a mi
kistérségünkben új cég biztosítja majd a prob-
lémamentes hulladékkezelést. Biztos vagyok
abban, hogy az átszervezésbõl nem fogunk
érezni semmit sem. Hat hónap után a Vertikál
Zrt.-vel megszûnik a lerakó mûködtetésére kö-
tött szerzõdés, és egy közbeszerzési eljárás so-
rán új kezelõje lesz a telepnek.Ami változatlan,
hogy a hulladékot továbbra is a Kunépszolg

Kft. autói, dolgozói fogják összegyûjteni. Ed-
dig a térség települései a Közép-Duna Vidéki
Hulladékfeldolgozói Társulás tagjai voltak �
másik százhatvan településsel együtt. A Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelõ Zrt. tervei szerint a lehetõ legrövi-
debb idõn belül egy új, kecskeméti központú
társuláshoz fogunk tartozni. Valószínûsíthetõ,
hogy ez a változás pozitív hatással lesz a döm-
södi lerakó jövõjére. Az NHKV vezetõi már
elõrevetítették a lerakó fejlesztésének lehetõsé-
gét. Ehhez a témához tartozik az a nagyon jó hír
is, hogy a telepen szolgáló nagy teljesítményû
aprítógéppel feldolgoztuk a vásártéren az évek
alatt összehordott fanyesedékeket, gallyakat.
A jogszabályoknakmegfelelve, mi is megal-

kotjuk a Dömsöd Településképi Arculati Kézi-
könyvet. A megfelelõ tartalommal való meg-
töltéshez fórumot tartottunk az OMK-ban. A
munkát Vargáné Ágoston Julianna fõépítész
vezetésével kezdjük el. Várjuk minden segíteni
akaró ötletét, javaslatát. Könyvjutalommal dí-

jazott fotópályázatot is meghirdettünk a témá-
ban. Olyan fotók beküldését várjuk, amelyek
Dömsödön készültek, és példaértékûek lehet-
nek a jövõben építkezõk számára.
Száz darab vérszilva csemetét ültettünk el a

Kossuth Lajos utcában, tehát lényegesen töb-
bet, mint amennyit betegség miatt kivágtunk.
Ugyanennyi nyárfa husáng került ki a Nagyta-
nyai út szélére. Csak tájékoztatásul írom le,
hogy további faültetéseket tervezünk az õsz fo-
lyamán. Egyébként szigorodott a fakivágásra
vonatkozó rendeletünk. A gyümölcsfákon kí-
vül a többi fafajta kivágására engedélyt kell
kérni. Kérem, szíveskedjenek az engedélyezés
körülményeirõl a hivatalban érdeklõdni.
Április végén a szokásos évi rendõrségi tá-

jékoztatón vettem részt Ráckevén. Hozzá-
szólásomban megállapítottam, hogy közbiz-
tonságunk tovább stabilizálódott, és ezért na-
gyon hálásak vagyunk a Ráckevei Kapitány-
ság személyi állományának, ezen belül a
kiskunlacházi õrs tagjainak, valamint a döm-
södi körzeti megbízottaknak. A polgárõreink
is jelentõsen hozzájárultak komfortérzetünk
javulásához!

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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www.domsod.hu
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Folytatás a következõ oldalon.
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Fotó: Fábián Ilona Krisztina
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2017. május 24. szerdán 14-15 óráig

MUZS JÁNOSMUZS JÁNOS

képviselõ úr, a Gazdasági és
Mûszaki Fejlesztési Bizottság

elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ

Már kilencedik alkalommal rendezte meg
a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola a
Fúvós Szólisták és Kamaraegyüttesek Baráti
Találkozóját. Az eddig is magas színvonalat
tovább emelte két budapesti mûvészeti isko-
la tanulóinak fellépése. A rendezvény sok-
kal, de sokkal több nézõt érdemelt volna!
Nagyon sajnálhatják azok, akik nem hallhat-
ták a koncert elõadóit!
Április utolsó szombatján került sor az elsõ

Dömsödi Pásztornapra. Gratulálok Vass Ilona
múzeumigazgatónak, hogy felkarolta az ötle-
tet, és valóban ritkán látható rendezvényt
adott az érdeklõdõknek. A kiállítás anyagáról
azt mondtam a köszöntõmben, hogy szenzá-
ciósan gazdag anyag került kiállításra, amely
hatalmas értéket képvisel. Nem is annyira az
anyagi értékére gondoltam, hanem az eszmei
értéke akkora, hogy az országban sem lehet
túl gyakran hasonlót fellelni! Nagyon tetszett
a rendezvény mottója: �A hagyományt nem
õrizni, hanem élni kell!�
Május elsején hosszú évek után rendeztünk

ismét majálist az OMK elõtti téren. A mûve-
lõdési ház igazgatójával késhegyre menõ vi-

tát folytattunk a megrendezés mellett, illetve
ellene. Én elsõsorban az érdektelenségtõl fél-
tem, de végül is elfogadtam az érveket, így
Csikósné Jutka és csapata összeállított egy
olyan programot, amely a teljes délután során
szórakoztatta a nagyszámú közönséget. Igaza
lett Jutkának, felesleges volt az aggodalmam!
Köszönöm a rendezõknek, minden fellépõ-
nek és a nézõknek is, hogy igen vidám és tar-
talmas órákat töltöttünk együtt! Külön is kö-
szönöm a BGB zenekar tagjainak, Zsuzsinak
és Sanyinak, hogy fellépési díj nélkül zenél-
tek az utcabálon, és ezt a gesztust már nem
elõször kaptuk meg Tõlük!

Bencze István

Folytatás az elõzõ oldalról.

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

A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

minden héten
hétfõtõl péntekig

délután 15.00-tõl 16.00 óráig
tart fogadóórát.

Helye: Dömsöd, Tókert u. 13.

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:

Ha baj van, segítünk!

24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

Elektronikai
hulladékgyûjtés

Védjük együtt kör-
nyezetünket! Ingyen le-
adhatja elektronikai hul-
ladékát, azaz minden
olyan készülékét, ami
valaha árammal, elem-
mel vagy akkumulátor-
ral mûködött. Ezzel az a
cél, hogy az e-hulladék
minél nagyobb mérték-
ben hasznosuljon, illet-
ve a benne található kör-
nyezetre, emberre ve-
szélyt jelentõ mérgezõ
anyagok ellenõrzött kö-
rülmények között kerül-
jenek ki környezetünk-
bõl.

Az e-hulladékgyûj-
tés ideje: 2017. május
20-án szombaton és
2017. november 11-én
szombaton 08:00-tól
12:00-ig.
Helye (telepített

gyûjtõhelye): Dömsöd,
Petõfi tér (Bútorbolt
elõtti parkoló).
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DömsödNagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. április 26-
án tartotta soron következõ rendes ülését, ahol a következõ döntsek születtek.
Az elmúlt idõszakról szóló polgármesteri tájékoztató meghallgatását köve-

tõen tárgyalta meg a képviselõ-testület az önkormányzat 2016. évrõl szóló
zárszámadását. Az elfogadott rendelet szerint a tavalyi évben az önkormány-
zat bevételei 857.511.000 Ft-ot, kiadásai 834.888.000 Ft-ot tettek ki, tehát
22.623.000 Ft maradványa keletkezett, amely javarészt a tavalyi év végén a
Csónakház felújítására elnyert pályázat támogatási összegébõl jött össze.
Ezt követõen fogadta el a testület a tavalyi év gyermekvédelmi tevékenysé-

gérõl és a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatról szóló beszámolókat. A
tavaly végzett munka és annak fõbb számain túl világossá vált, hogy lassan
bár, de folytatódik a korábbi évek tendenciája, és a 18 év alatti lakosság száma
folyamatosan fogy.
Az állami intézményfenntartó véleményezésre küldte meg az általános is-

kola, valamint a mûvészeti iskola intézményvezetõi posztjára beérkezett két
pályázatot. A képviselõ-testület mind Mészáros Pálné, mind pedig Köntös
Ágnes pályázatát elfogadásra javasolta.
A képviselõ-testület támogatta az önkormányzat mûszaki feladatainak át-

szervezésével kapcsolatos elõterjesztést, amely keretében a megnövekedett
ügyforgalom és a hatékonyabb feladatellátás miatt õsztõl két fõ dolgozik ezen
a területen.
Végül döntöttek arról, hogy a Felsõ-Dunapart korábban beadott pályázattal

nem érintett része, valamint a Középsõ útnak a Petõfi utcáig tartó része felújí-
tására pályázatot nyújtanak be.
A képviselõ-testület következõ munkaterv szerinti ülésének idõpontja

2017. május 31. 15 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõ-testület nyilvános üléseirõl

készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a www.dom-
sod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri hivatal

hirdetõtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormány-
zati rendeleteket a PolgármesteriHivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az ön-
kormányzati honlapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

ÖNKÖNKORMÁNYZAORMÁNYZATI HÍREKTI HÍREK
20201177. ÁPRILIS. ÁPRILIS

Nyílt levél PánczélKárolytól

Nemzeti konzultációról
Kedves Dömsödi Polgárok!
Az �Állítsuk meg Brüsszelt!� nemzeti konzultáció 6 kérdése egytõl

egyig a nemzeti függetlenségrõl, szuverenitásról, a döntések magyar
kézben tartásáról szól. Az elmúlt idõszakban komoly támadások érték a
nemzeti önrendelkezést, elsõsorban a brüsszeli bürokrácia részérõl.
A feltett kérdésekben a kormánynak határozott álláspontja van, ezt

szeretnénk minél több magyar emberrel megvitatni, és meghallgatni a
véleményüket. Szeretnénk támogatást kapni ahhoz a politikához,melyet a
kormány és aminiszterelnök képvisel ezekben az ügyekben.
Amióta Magyarország saját útját járja és visszaszerezte gazdasági

önrendelkezését, 12%-ról 4,5%-ra süllyedt a munkanélküliség, és közel
700 ezerrel többen dolgoznak,mint 2010-ben.Agazdasági növekedésnek
és amunkát terhelõ adók csökkentésének köszönhetõen egyre többen dol-
goznak, és nõnek a bérek is.
� Brüsszel azonban egyre nagyobb hatalmat akar magának az adópoli-

tikában és a foglalkoztatáspolitikában is. Ez veszélyezteti az eddig elért
eredményeinket a foglalkoztatásban és az adócsökkentésben is.
� Brüsszel a hatósági energiaárak eltörlésével gyakorlatilag a rezsi-

csökkentés eltörlésére készül, ez a multiknak kedvezne, és a magyar csa-
ládok rezsidíjai így ismét az egekbe emelkedhetnek.
� A déli határon elkészült kétsoros kerítésrendszerrel hosszú idõre biz-

tosított amagyar emberek biztonsága.UgyanakkorBrüsszel, SorosGyörgy
és az általa pénzelt civil szervezetek támadás alá vették a magyar
migránsszabályozást, azt akarják ugyanis, hogyMagyarország bontsa le a
kerítést, változtasson a jogi elõírásokon, engedje be az illegális migrán-
sokat. Soros migrációs programja szerint minden évben be kell szállítani
az EU-ba egymillió migránst, aminek finanszírozásához szívesen ad köl-
csönt. Ezért hálózata azon dolgozik, hogy nemzetközi nyomással rákény-
szerítseMagyarországot a bevándorlók beengedésére.
� Macedónia példája azt mutatja, milyen veszélyekkel jár, ha egy

ország életébe kívülrõl beavatkoznak.
A magyar kormány ezért is akarja, hogy külön jogi szabályozás jöjjön

létre az NGO-kra, azokra a civilnek álcázott ügynökszervezetekre, ame-
lyek ezeket a tevékenységeket végzik, tudni akarjuk, kitõl kapják a pénzt
külföldrõl.
Tisztelt Dömsödi Polgárok!
Õrizzük meg Magyarországot magyar országnak. Ön ebben úgy tud

segíteni, tenni, hamájus 20-ig visszaküldi a kérdõívet, vagykitölti interneten
a kérdéssort a http://nemzetikonzultáció.kormany.hu/kerdessor oldalon.
Köszönöm támogatását, tenni akarását!

Tisztelettel:Pánczél Károly országgyûlési képviselõ

Pályázat �óvodavezetõi állásra
DömsödNagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot ír

ki aDömsödiNagyközségiÓvoda (székhelye:Dömsöd,DózsaGyörgy út
27/A) óvodavezetõi állására az alábbiak szerint:

� beosztás: magasabb vezetõ
� az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a munkakör betöltéséhez

szükséges jogszabályban meghatározott felsõfokú iskolai végzettség és
képzettség (2011. évi CXC. tv. 67. §)

� az állás betöltéséhez szükséges egyéb elõírás: a magasabb vezetõ, il-
letve a vezetõ beosztás ellátásáramegbízást az kaphat, aki amunkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy amegbízással egyidejûleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhetõ

� szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai gyakorlat, elõnyt jelent
legalább öt év feletti közoktatási intézményvezetõi gyakorlat

� bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban meghatározott illetmény
ésmagasabb vezetõ pótléka

� a vezetõi megbízás kezdõ idõpontja: 2017. augusztus 1.
� a vezetõi megbízásmegszûnésének idõpontja: 2022. július 31.
� a vezetõi megbízás idõtartama: 5 év
� a pályázat benyújtásának határideje: május 25.
� pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány, a feltételeknek valómegfelelés igazoló dokumentumokmásola-
ta, részletes szakmai önéletrajz, vezetési program, felhatalmazó nyilatko-
zat a pályázatba történõ betekintéshez.

� a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség
polgármesteréhez kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.) három pél-
dányban, lezárt borítékban, aborítékra rákell írni: �óvodavezetõi pályázat�.

� a pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31-ig.
� egyéni feltételek: Ha az intézményvezetõi megbízásra irányuló pá-

lyázati eljárás azért nem vezet eredményre, mert egyetlen pályázó sem
rendelkezik pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló
intézményvezetõi megbízás adható olyan személynek is, aki az intéz-
ményvezetõi megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagó-
gus szakvizsgával, és megbízásával egyidejûleg vállalja az intézményve-
zetõi szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerinti megbízás pá-
lyázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az
érintett az intézményvezetõi megbízását követõen az intézményvezetõi
szakképzettséget megszerezte. A képviselõ-testület a benyújtott pályáza-
tok ismeretében, megfelelõ pályázat hiányában a pályázatot eredményte-
lennek nyilváníthatja.
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Míg korábban csak a település belterületén
közterületen álló fák kivágását kellett engedé-
lyeztetni a Polgármesteri Hivatalban, azóta egy
hatályba lépett helyi rendelet szerint ez már az
ingatlanokon belül található fákra is kiterjed. A
továbbiakban röviden összefoglalnánk az erre
irányadó szabályokat.
A szabályozás az alábbiakra nem terjed ki:
a) az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló

1996. évi LIV. törvény hatálya alá tartozó külte-
rületen lévõ erdõterületnek tekintendõ földrész-
letekre,
b) a szaporítóanyag termelését szolgáló cse-

metekertek, faiskolák fáira,
c) a természetvédelmi oltalom alatt álló terü-

letekre,
d) a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben

szabályozott közterületi fakivágásra, valamint
az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból
történõ kivágásra,
e) a gyümölcsfákra (kivéve szelídgesztenye

és dió),
f) az energetikai célból termesztett, fás szárú

növényekbõl álló, külön jogszabály szerint léte-
sített ültetvényekre,
g) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya

elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával bo-
rított területekre,
i) az üzemi területek fásítására, üzemi terüle-

tek fás szárú növényeire,
j) a gyomfákra.
A Dömsöd nagyközség közigazgatási terüle-

tén álló � a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet-
ben nem szabályozott esetekben (ezek a közte-
rületen álló fák, amelyekre egy kormányrende-
let állapít meg külön szabályokat) � egészséges
fás szárú növényt kivágni csak indokolt esetben,
kérelem benyújtásával és fakivágási engedély
birtokában, a jelen rendeletben meghatározott �
a kivágott fás szárú növény jellegének és értéké-
nek megfelelõ � pótlási kötelezettség teljesítése
mellett szabad.
A fás szárú növény kivágásának engedélye-

zéséhez a rendeletmellékletében szereplõ kérel-
met kell a Polgármesterhez benyújtani a terve-
zett kivágás elõtt legalább 21 nappal.
Az engedély iránti kérelemhez közölni, illetve

mellékelni kell:
� a kivágás indokát,
� a kivágandó fás szárú növény helyét (pl.

vázlatrajzzal), darabszámát, faját, törzskör-
méretét (cm-ben),

� a kivágandó fás szárú növénnyel való
rendelkezési jogosultságot bizonyító nyilat-
kozatot (használó hozzájárulását).
A Polgármester 21 napon belül
a) a kivágást megtiltja, ha a rendelet által

elõírt követelmények nem teljesülnek, nem
igazoltak, illetve a fás szárú növény további
fenntartása indokolt, vagy
b) a kivágást engedélyezi és egyidejûleg

pótlásra vagy pénzbeni megváltásra kötelezi
a kérelmezõt.
A fakivágási engedélyben megállapított

mértékben és módon, az elõírt határidõn belül
az engedélyes köteles gondoskodni a pótlás-
ról. Aki engedély nélkül vágott ki e rendelet
hatálya alá tartozó fás szárú növényt, azt meg-
határozott mértékû pótlásra kell kötelezni.
A pótlás mértéke:
a) fás szárú növények magánérdekbõl tör-

ténõ kivágása esetén a pótlás (a pótolt fás
szárú növények össztörzskörmérete) a kivá-
gott növények össztörzskörméretének más-
félszerese.
b) a pótlás mértékének megállapításánál

figyelembe kell venni az engedélykérelem
benyújtása napját megelõzõ 5 évben elülte-
tett fák össztörzskörméretét is. A 2016. no-
vember 10. után elültetett fák csak azon eset-
ben számíthatók be a pótlás mértékébe,
amennyiben azok elültetését az ültetést köve-
tõ 30 napon belül bejelentik.
c) engedély nélküli fakivágás esetén a ki-

vágott fás szárú növények össztörzskör-
méretének háromszorosa.
A fás szárú növények pótlásának módja:
a) a kivágott fás szárú növényeket saját

telken vagy az Önkormányzat által megjelölt
közterületen kell pótolni,
b) amennyiben a pótlandó fás szárú növé-

nyek a fakivágás által érintett ingatlanon
vagy közterületi sávban nem vagy csak rész-
ben helyezhetõk el, a vissza nem pótolt fák
helyett pénzbeni megváltást kell elõírni.
A pótlás módjáról a polgármester dönt.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezte-

tõ fa (pl. kiszáradt fa) kivágásáról és eltávolí-
tásáról tulajdonosa köteles haladéktalanul
gondoskodni, és a Polgármesternek az élet-
és vagyonveszélyeztetés tényét bejelenteni.
A rendelet meghatározza továbbá a hatály-

balépését követõen ültetésre kerülõ fák ülte-
tési távolságait is. A legkisebb telepítési (ül-

tetési) távolságok az ingatlan határától vagy
a szomszédos ingatlan épületeitõl:
a) 2 m-nél magasabbra nem növõ gyü-

mölcsfa, egyéb oszlopos örökzöld, lombhul-
lató fafaj és cserje (bokor), valamint élõ sö-
vény telepítése esetén 1 m,
b) 2 m-nél magasabbra növõ gyümölcs- és

egyéb fa, cserje esetén legalább 3 m, de:
c) az 5-6 m növekedési magasságot elérõ

fa esetén 5 m,
d) 6 m-nél magasabbra növõ gyümölcs- és

egyéb, terebélyes fa esetén 6 m, kivéve a
diófa, melynél 8 m a minimális telepítési tá-
volság.

Tájékoztató a fás szárú növények védelmére
vonatkozó helyi szabályokról

MEGHÍVÓ
DömsödNagyközségi Önkormányzat

szeretettelmeghívjaÖnt ésKedves Családját

2017. június 24-én (szombaton)
Dömsödön

aKék-Duna vendéglõ udvarán
és a

DUNA-PARTON
megrendezésre kerülõ

XI. DÖMSÖDI
HAL-VÍZ NAPRA

Tervezett programok:
6.00Horgászverseny

8.00 Fõzõverseny kezdete
13.00Vegyes szórakoztatómûsor

Gyermekeknek ugrálóvár, arcfestés és egyéb
szórakoztatómûsor

Mindenkit szeretettel várunk:
Bencze István polgármester

Balogh István Ferenc fõrendezõ

KútfúrásKútfúrás 110-es csatornacsõvel � garanciával.
06-30-964-0485

XI.



90-et töltötte�
Köszöntjük Õt szeretettel!

Csabai József 1927. április 21-
én született Dömsödön. Itt élte le
életét. Gyermek- és ifjúkorára
szeretettel emlékezik. Szülei, test-
vére, késõbb felesége, leánya, va-
lamint unokája fontos szerepet
töltenek be életében.
A mezõgazdaságban csepere-

dõ, hat elemit végzett fiatalember-
hez az állattartás és a növényter-
mesztés mindig közel állt. Igen
fogékony volt az õt körülvevõ
impulzusokra, ezért tagja volt az
énekkarnak, a levente zenekar-
nak. Elsõ hangszere egy B klari-

nét volt � mesélte. Késõbb tárogatója is lett, amit néhány esztendeje már
Hajdú László szokott megszólaltatni. Józsi bácsi az 1960-as években nem
állt be a tsz-be, hanem elment a vasúthoz fékezõnek. Az idõk múlásával
letette a vonatvezetõi vizsgát, és munkakörében mindennemû feladatot
ellátott. A ráckevei HÉV-nél dolgozott 12-24-es szolgálatban, emellett
otthon egy belsõ és egy külsõ szõlõültetvényt gondozott. Mindig volt saját
bora is, meséli.
Mindennemûmunkájáról szeretettel és megelégedettséggel beszél.
Szeretõ családja körében éli mindennapjait.
Kedves Józsi bácsi! A Dömsödi Hírnök olvasói nevében Isten éltesse

90. születésnapja alkalmával!
Tisztelettel

Vass Ilona felelõs szerkesztõ

Egy 1927-ben,Kiskunlacházánmegrendezett Gyer-
mek-szépségverseny Díszoklevelével kedveskednék
Olvasóinknak!
A Díszoklevél szövege: �A Magyar Asszonyok

Szövetsége kiskunlacházi csoportjának 1927. évi má-
jus hó 1-én az Anyák Ünnepe alkalmából rendezett
Gyermek-szépségversenyén T. Kovács Józsefné anyá-
nak Irénke nevû 2 éves gyermekét AranyDíszoklevél-
lel tüntette ki� (aláírások, bélyegzõ, Franklin Társulat
nyomdája)
A Díszoklevelet és a késõbb készült felvételeket

Sörös Lászlóné sz. Gyöngyösi Irén bocsátotta rendel-
kezésünkre.
Sörös Lászlóné édesanyja (Gyöngyösi Antalné sz.

Kovács Irén) és nagynénje (Földvári Árpádné sz. Ko-
vácsTeréz) férjeik általDömsödre kerültek, itt alapítot-
tak családot. Földvári Árpádné Terike nénit és férjét,
Árpi bácsit az egykori �sörgyármelletti� virágkertésze-
tük által sokan ismerték, szerették. Terike húga, Irénke
férjével, Gyöngyösi Antallal Szõrhalomban lévõ ta-
nyájukon önálló gazdálkodóként élte le életét. Család-
jaikma is tisztes dömsödiként élikmindennapjaikat.
A leánytestvérekrõl készült fiatalkori felvételen

Kovács Teréz és Kovács Irén látható.

XXVII. évfolyam 5. szám 5

22001177.. 0066.. 2266.. �� 22001177.. 0077.. 0022..
További információ:

www.guzsalyas-egyesulet.hu

Tel.: +36-70-336-8291

e-mail: info@karikasostor.hu

Szeretettel köszöntünk minden Édesanyát, Nagymamát
és Dédanyát, Keresztanyát!

KKaarriikkááss oossttoorr
kkéésszzííttõõ ttáábboorr 
már 14 éves kortól

BBéékkééssccssaabbaa
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Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8�17.30 óráig, Szerda: 8�15.30 óráig,

Péntek: 8�11.30 óráig.
Szerdán: 8�12-ig Áporkán, 13�17-ig Apajon is

ügyfélfogadást tartunk.

Elérhetõségeink:
Székhely: 2344Dömsöd, Petõfi tér 5.

2338Áporka, Petõfi S. u. 87.
2345Apaj, Fõ tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonok:
06-24-523-128 (ChristophGáborné intézmény-
vezetõ, Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)
06-24-523-145 (ZsinkóMárta családsegítõ)

06-24-523-146 (ÁrkyAnnamária családsegítõ)
06-24-523-149 (Kovács Krisztina családsegítõ)

fax: 06-24-523-147
e-mail: gyermekjoleti@vipmail.hu

Tevékenységeink
Családsegítés a szociális vagy mentálhigi-

énés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezetõ okokmeg-
elõzése, a krízishelyzet megszüntetése, vala-
mint az életvezetési képesség megõrzése cél-
jából nyújtott szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyer-

mek érdekeit védõ speciális személyes szociá-
lis szolgáltatás, amely a szociális munka mód-
szereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségé-
nek, családban történõ nevelkedésének elõse-
gítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelõzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgál-

tatást igénybe vevõ személy saját lakókörnye-

zetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást. A
házi segítségnyújtás keretében szociális segí-
tést vagy személyi gondozást nyújtunk.
Étkeztetés keretében azoknak a szociáli-

san rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezésérõl kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tar-
tósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
� A nyári felzárkóztató program,
� Adományok közvetítése.

Programjaink
� Nyári napközis tábor,
� Játszóház, kézmûves foglalkozások,
� Álláskeresõ klub.

Készenléti Szolgálat (Ráckevei Család- és
Gyermekjóléti Központ)
Telefonja: 06-70-333-9885
Feladata: � állandóan hívható;
� telefonon történõ tanácsadás, tájékoztatás;

segítségmozgósítása;
� kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel,

szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azon-
nali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

Dömsöd � Áporka � Apaj Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

Igaz, hogy a nevünkbõl csak az derül ki, hogy családsegítéssel és gyer-
mekjóléti szolgáltatással foglalkozunk, de az idõs és beteg emberek szá-
mára is szolgáltatunk házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést is biz-
tosítjuk az egészségében károsodott, hajléktalan vagy fogyatékos szemé-
lyek számára.
Munkánk nagyon változatos, mivel szinte nincs két egyforma esetünk.

Ahány család, annyiféle háztartási és életviteli szokások és problémák.
Munkánk során alig találkozunk olyan családdal, ahol harmónia és meg-
felelõ egyensúly van jelen. A gondozott családjaink speciális struktúrájú-
ak és helyzetûek, de mûködésük alapján mind veszélyeztetettek. Sokan
vállalják egyedül a gyermeknevelést pl. elváltak, megözvegyültek, vagy
leányanyák.A válás a család összes tagjára nézve veszteségélménnyel jár.
Az újraházasodottaknak sem könnyû, fõleg hamár gyerekek is jelen van-
nak � én gyerekem, te gyereked, közös gyermek problematikája. Szándé-
kosan nem az anyagi okokat emelem ki a nemmegfelelõen mûködõ csa-
ládok esetében, mert meg lehet kérdezni a nagyanyáinkat vagy még idõ-
sebb embereket, akik sokat tudnának arrólmesélni, hogymilyen szegény-
ségben éltek és milyen sokszor éheztek és mégis volt a családnak belsõ
energiája a szeretetre a gondoskodásra. Nem a pénztelenségmiatt nehéz a
sora amostani gyermekeknek, hanemmert nem figyelnek rájuk, nem fog-
lalkoznak velük szüleik.Mai világunkat áthatja az �én-központú� szemlé-
let. Annyira saját magukkal vannak elfoglalva a szülõk, hogy nem képe-
sek a gyermekük szükségleteire figyelni. Az okostelefonjukkal többet
foglalkoznak, mint a gyermekükkel. Ugyanez a probléma a párkapcsola-
tokkal is. Veszélyben van a �család� intézménye, már nem házasodnak,
nem kötelezõdnek el a fiatalok. Sajnos nem is tudják élvezni azokat az

elõnyöket, amelyeket egy jólmûködõ család a belsõ erõforrásaiból képes.
A család a világra figyelõ információk összegyûjtõje és kezelõje, a gyer-
mek számára átadja az információkat. A család visszajelzést ad a viselke-
désrõl és útmutatást nyújt a helyes elfogadott viselkedésre. A család segít
a problémák megoldásában, a pihenés és regenerálódás helyszíne. Szá-
mos kutatási eredmény alátámasztja, hogy aki boldog házasságban él, az
védettebb a betegségekkel szemben, egészségesebb és a betegségekbõl is
gyorsabban gyógyul. Viszont alkalmazkodást, a változásokhoz való iga-
zodást, kötõdést és kommunikációt igényel.
Lehet, hogy divatjamúlt intézmény a család, de a jólmûködõkbõl a tár-

sadalomba jól beilleszkedõ gyerekek kerülnek ki, akik a pozitív családi
mintákat fogják átörökíteni.
Amit mi teszünk a veszélyeztetett családok/gyermekek esetében�
A jelzõrendszer tagjaival rendszeres kapcsolatban vagyunk. Mindenki

tudja, hogy jelzési kötelezettségük van olyan esetben, amikor bántalma-
zott vagy elhanyagolt gyermekrõl lesz tudomásuk. A 0-3 éves korú gyer-
mekekrõlmég csak a védõnõk és a háziorvosok észlelhetik a problémákat
és õkmeg is teszik a jelzési kötelességüket.A szûkebb környezet is észlel-
het problémákat (rokonok, barátok, szomszédok), nekik pedig állampol-
gári kötelességük, hogy jelezzenek. 3 éves kortól, a kötelezõ óvodai jelen-
lét során a gyermeket és családját a védõnõ és gyermekorvos mellett az
óvodapedagógus is megismeri, majd pedig az iskolás kortól a pedagógu-
sok is észlelik, hamegváltozik a gyermek viselkedése, vagy személyisége
és jelzéssel élnek Szolgálatunk felé. Ilyenkor mi � a jelzés súlyosságától
függõen � vagy azonnal, vagy három napon belül felkeressük a családot
és feltárjuk a problémát. ChristophGáborné intézményvezetõ

Dömsöd�Áporka�ApajCsaládsegítõ ésGyermekjóléti Szolgálat:

A családok védelmében



XXVII. évfolyam 5. szám 7

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

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

Kisherceg Gyerekház áprilisi
képes összeállítása
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2017. 03. 25-én, Dömsödön megtartott Tehetségkutató Versenyen és Hagyományõrzõ
Fesztiválon nagyon szép számban jelen voltak.
Több mint 300 fõ részvételével 15 roma nemzetiségi település vett részt tehetséges

versenyzõikkel.
Köszönjük Varsányi Antal alpolgármester úrnak részvételét, és hogy köszöntötte a roma

etnikum jelenlévõit. Külön köszönet a gyönyörû versért, mellyel a közönséget szívbõl
szórakoztatta.
Köszönet Csikósné Ócsai Juliannának, hogy részt vett zsûritagként.
Korona Sándornak és Nemoda Mártának köszönjük a szép ajándékokat, melyet a

versenyzõknek ajánlottak fel.
Köszönjük mindazoknak, akik támogatták a rendezvényünket és minden résztvevõnek.

2017. 04. 24.
Lakatos Mátyás elnök

Kun Ilona alelnök

2017. 04. 06-án Dömsöd RNÖ Húsvéti Gyermekprogramot tar-
tott járókelõ gyermekek részére. 1 tojás megtalálásáért egy nyuszit
kaptak a gyermekek, és kis finomságokkal díjaztuk õket. A prog-
ramot a Roma Önkormányzat székhelyén bonyolítottuk le a Tókert
u. 13. alatt.

2017. 04. 24.
LakatosMátyás elnök

Kun Ilona alelnök

Dömsödi Roma Önkormányzat hírei
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� Országos Rajzpályázat gyermekeknek �
�GASZTRONÓMIA� címmel
Kedves Gyerekek (4-14 éves korosztály)!
A Sisi Alapítvány zsûritagokat keres a II.

Országos �Igazmondó� Fagyiversenyéhez, hogy
TI MONDJÁTOK MEG, hogy melyik le-
gyen az idei év fagylaltja!
Mit kell tennetek, hogy zsûritagok lehesse-

tek?
Egy A/4-es bármilyen lapon megrajzolni, le-

festeni, hogy TI hogyan látjátok a gasztronómia
ezer arcát, melyrõl a kiírást és a jelentkezési la-
pot a http://www.sisibal.hu/fagyi-verseny olda-
lon tudjátok letölteni, valamint a 06 70 332
8852-es telefonszámon tudtok érdeklõdni!
Jelentkezési határidõ: 2017. május 19.

(péntek) 00:00
Jómunkát kívánunk!
Várjuk szeretettel a pályamunkáitokat!

� II. Országos �Igazmondó� Fagyiverseny
pályázati felhívása

Örömmel értesítjük Magyarország fagylalt-
készítõit, hogy a Sisi Alapítvány 2017. évben
újra megszervezi, és ezennel meghirdeti a II.
Országos �Igazmondó� Fagyiverseny pályá-
zatát, melyet a tavalyi gyõztesnél, Gödöllõn,
Koncz Andreánál a Sissi Fagylaltozóban, a Ko-
ronázás napján tartunk, június 8-án (csütörtök).
A verseny különlegessége, hogy 4-14 éves

gyermekek bírálják el a versenybe nevezett
fagylaltokat, hogy mielõtt vakációzni menné-
nek,megmondják,melyik számukra az év igazi
fagylaltja!
Érdekesség, hogy az idelátogató vendégek a

Császári-Királyi pár és Családjuk társa-
ságában tölthetik ezt a napot, akik a fagylaltok
bírálatában is döntéshozók lesznek.
A verseny célja a klasszikus és hagyományos

jó minõségûmagyar kézmûves fagylalt népsze-
rûsítése, valamint hogy felhívjuk a figyelmet a
rossz minõségû, egészségre ártalmas jeges
édesség veszélyeire.

A versenyre cukrászdák, kézmûves fagylalto-
zók, valamint háziasszonyok, családanyák, hob-
bicukrászok nevezhetnek országszerte. Lágy-
fagylalttal a versenyrenevezni nem lehet!
Zsûritagok: Gundel János, Szamos László,

Oszvald Marika, Klausmann Viktor, Cso-
morCsilla ésmég sokanmások.
Nevezési határidõ: 2017. május 31. (szer-

da) 00:00
Anyertes fagyi lesz a

2017. év Országos
�Igazmondó� Fagyija!
Bõvebb információ:
http://www.sisibal.hu/
fagyi-verseny oldalán,
vagy a 06 70 332 8852
telefonszámon.

� Országos Sisi Ked-
venc Bora c. verseny
A SISI Alapítvány

Erzsébet Királyné meg-
koronázásának 150. év-
fordulója tiszteletére
2017. június 7. napján
10 órai kezdettel szer-
vezi meg hagyományteremtõ céllal a �SISI
KEDVENC BORA� elnevezésû BORVERSE-
NYÉT.

Érdekesség, hogy Sisi társaságát egész nap
élvezhetjük, hiszen Õ lesz a Társadalmi zsûri
tiszteletbeli elnöke, és kóstolni, ezáltal bírálni is
fogja a versenybe érkezõ borokat.
Versenyünk különlegessége, hogy a borver-

senyre nevezett borokat okleveles, történelmi
borvidékeinkrõl érkezõ kiváló szakmai zsûri
bírálja el, akik a névadónkhoz, Sisihez méltó-
an hölgyek lesznek.
Valamint megnyitjuk az utat és külön bíráló

bizottságot állítunk a hazai biobor megmérette-
tésének.
A szakmai zsûri elnöke Nyitrainé dr. Sár-

dy Diána SZIE Kertészettudományi Kar, borá-
szati tanszékvezetõ, egyetemi docens.
A borverseny megrendezését szakmailag

támogatja dr. Kállay Miklós emeritus pro-
fesszor, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli
elnöke.
A borok besorolását Kóczán Rudolf nyu-

galmazott OBI felügyelõ végzi.
Szakmailag borversenyünket Kudar Zsolt

borász támogatja.
A következõ kategóriákban lehet nevezni: �

fehérbor; � rozé bor; � vörösbor; � szénsavas
bor; � borkülönlegesség; � biobor; � párlat (csak
szõlõ)
Helyszín:Villa Grande PrémiumRendezvény

Centrum (2100Gödöllõ, TáncsicsMihály út 5.)

Eredményhirdetés, ünnepélyes díjátadó:
A versenyen eredményesen szereplõ borok

eredményhirdetésére és a díjak átadására 2017.
július 15-én (szombat) a dömsödi Vállalko-
zókBálján kerül sor ünnepélyes keretek között,
melyet báli vacsora, tánc és szórakozás követ.
Lehetõség van bemutatni és kóstoltatni a dí-

jazott borokat a bál vendégeinek, melyet elõze-
tesenmegbeszélünk a szervezésmiatt.
Nevezési határidõ: 2017. május 27. (szom-

bat) 00:00
További információ és letölthetõ anyagok:

http://www.sisibal.hu/bor-verseny/
Érdeklõdni a 06 70 332 8852 telefonszámon

lehet.

Sisi Alapítvány hírei
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HHÍÍRREEKK AA FFEELLSSÕÕ TTAAGGOOZZAATTBBÓÓLL

J Nálunk mindig történik valami� J
VéghGyörgy: Virághozó április (részlet)

Elmúlt a tél: itt a tavasz,
minden bokor újra éled �
a földbõl a virágokat
elõhúzzák a tündérek.

A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolá-
banmindig történik valami�
Április 6-án a gyerekek a szigethalmimatema-
tika versenyen vettek részt. Iskolánkat a követ-
kezõ gyerekek képviselték:
1. évfolyam:
BASALARA II. helyezett
(felkészítõje: GacsnéGáborMariann)
JAKOSCSONGORV. helyezett
(felkészítõje: GacsnéGáborMariann)
2. évfolyam:
BILÁSZAMANDAFELICITÁSZV.helyezett
(felkészítõje: Budainé Doroszlay Judit)
CZELLER-KOVÁCSOLIVÉR ISTVÁN
XVII. helyezett
(felkészítõje: Patonai Istvánné)
CSÖRGÕÁDÁMXX. helyezett
(felkészítõje: Budainé Doroszlay Judit)

A magyar költészet napját Magyarországon
1964 óta JózsefAttila születésnapján, április 11-
én ünneplik. Ennek tiszteletére iskolánkban
szavalóversenyt rendeztünk.
A következõ tanulók vettek részt:
1. a
RABSÁRADORKA I. helyezett
(felkészítõje: Csaplárné Szilágyi Veronika)
BALOGHLELLELÍDIA II. helyezett
(felkészítõje: Csaplárné Szilágyi Veronika)
1. b
CSÉCSALÍZ III. helyezett
(felkészítõje: Gábor Tünde)

JÁNOSI BOGLÁRKA
(felkészítõje: Gábor Tünde)
2. b
CZELLER-KOVÁCSOLIVÉR ISTVÁN
I. helyezett
(felkészítõje: Patonai Istvánné)
TARRZOLTÁN I. helyezett
(felkészítöje: Patonai Istvánné)
MADARÁSZLILI II. helyezett � Apaj
2. a
BARÁTHDORINA
(felkészítõje: Budainé Doroszlay Judit)
GREBENESLAURA
(felkészítõje: Budainé Doroszlay Judit)
ÕRSIGABRIELLA
(felkészítõje: Budainé Doroszlay Judit)
3. a
BALOGHZOLTÁN ISTVÁN I. helyezett
(felkészítõje:Major Anna )
FARAGÓTAMÁS II. helyezett
(felkészítõje:Major Anna)
MAGTAMARA II. helyezett � Apaj
CSEPREGI ZSANETT
(felkészítõje:Major Anna)
VARGAMÁTÉ
(felkészítõje:Major Anna)
3. b
BAKALEXANDER
(felkészítõje: Bábelné Varga Judit)
4. b
BARANYAÁBEL I. helyezett
(felkészítõje: Patonai István)
LIPTAIÁRON I. helyezett
(felkészítõje: Patonai István)
4. a
AMBRUSKABERNADETT
(felkészítõje: Balázs Lajosné)

4. c
TAKÁCSZITA
(felkészítõje: Keyha-Czeller Piroska)

A tavaszi szünet utolsó napján az alsós diá-
kok Pákozdra mentek volna kirándulni. Saj-
nos a rossz idõ miatt ezt el kellett halasztani,
várhatóan júniusban kerül rá sor.

Április 24-28. között fenntarthatósági, környe-
zettudatossági témahét lesz. Célunk, hogy az
órák anyagába beépítve tanulóinkat érzékennyé
tegyük a természet védelmére.

Április 25-én futóversenyt rendezünk a Föld
napja alkalmából.

Április 28-29-én papírgyûjtés lesz.

Rabné Polgár Edit

Megyei 1. hely két évfolyamon
Az Alapmûveleti Matematika Verseny megyei fordulója április 5-én

került megrendezésre Kiskunlacházán, ahol felsõs diákjaink közül hár-
man kiválóan szerepeltek. Két évfolyamon is sikerült 17 iskola verseny-
zõi közül a legjobb helyeket elhoznunk.
Az 5. évfolyamosok közül SasZsuzsanna bizonyult amegye legjobbjá-

nak, míg a nyolcadikosok közül Rüsics Alexa. Zsuzsi a versenyen nyúj-
tott teljesítményével továbbjutott az országos döntõre.

Gratulálunk a versenyzõknek,
valamint Sas Bernadettnek is, aki
a 6. helyezést érte el a 8. évfolya-
mon. Büszkék vagyunk Rájuk!

Akörzet 2. Legügyesebb
Csapata

2017. április 3-án a szigethalmi
iskolában versenyeztek 5-6. osz-
tályos diákjaink közül négyen. Ez
amegmérettetés nagyfokú tájéko-
zottságot igényelt tanulóinktól
matematikából, történelembõl,
magyarból és környezetvédelem-
bõl. Csapatunk hõsiesen helytállt,
sikerült megszerezniük a 2. he-
lyet. A csapat tagjai voltak: Ba-
logh Virág, Sas Zsuzsanna, Bõdi
Péter, Vella Donát. Gratulálunk
Nekik! Ácsné Jaksa Szilvia
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FOTÓPÁLYÁZAT!!!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

�Dömsöd Településképi Arculati
Kézikönyvének elkészítésére�

FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet meg.

A kézikönyv célja, hogy jó példákon keresztül
bemutassa a település épített és természeti
értékeit, szépségeit. Ajánlást ad a tervezéshez,
ötletet ad az épületek településképhez illeszke-
dõmegvalósításához.
Témaválasztás:
Kérjük a pályázókat, hogy küldjenek fotót a
Dömsödön szépnek tartott
� épületrõl, épület részletrõl � pl. szép ablak,
tornác, tetszetõs burkolat,

� kerítésrõl, kertrõl, közterületrõl, parkról, vagy
bármilyen természeti részletrõl.

� A képhez írjon egy gondolatot arról, hogy
miért ezt a képet tarja példaértékûnek.

A készülõ arculati kézikönyvbe belekerülnek a
szakemberek által is példaértékûnek tartott fotók.
A felhívásra három kategóriában kérjük a
fotókat: Dömsöd

�múltja,
� jelene,
� jövõje.

ahogy Ön látja, és Unokája is látni szeretné!
Pályázati és részvételi feltételek:
� A pályázaton részt vehet minden hobbi és
hivatásos Dömsödön élõ és alkotó fotográfus.

� A pályázók több képet is leadhatnak, darab-
szám korlátozás nélkül � képenként külön
feltöltve.

� A képek kizárólag saját munkák lehetnek.
Nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy a

beküldött fotók felett korlátlan felhasználási
joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél
jogait

� A képek Dömsöd Nagyközség bel- vagy kül-
területén készüljenek, az e területeken kívül
készült fotókat nem tudjuk elfogadni

�A képeket. jpg formátumban várjuk
� Beküldéskor az email tárgyához kérjük beírni:
FOTÓPÁLYÁZAT � választott kategória pl.:
�FOTÓPÁLYÁZAT �Dömsödmúltja�
�A levélben kérjük feltüntetni a szerzõ nevét, a
kép/képek címét, a kép készülésének helyét

� A beküldött kép/ek mérete az eredeti jpg fájl
mérete legyen, de a hosszabbik oldal mini-
mum érje el a 2500 pixelt

� Kérjük, hogy a képeket a beküldött e-mailhez
csatolják, egyéb fájlküldõ rendszeren ke-
resztül a fotókat nem áll módunkban letölteni

� A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött
képek elkészítésével vagy azok nyilvános
bemutatásával (kiállításával) okozott eset-
leges személyiségi és szerzõi jogsértésekért
minden felelõsség a pályázót terheli, bele-
értve a jogsértéssel bekövetkezõ anyagi fele-
lõsséget is.

� A résztvevõ a pályázati anyag elküldésével
automatikusan elfogadja a pályázati feltétele-
ket és egyben hozzájárul, hogy a rendezõk a
pályázattal kapcsolatos publikációkban képei-
ket térítésmentesen használják.

� Felhívjuk a jelentkezõk figyelmét, hogy MA-
NIPULÁLTFOTÓNEMKÜLDHETÕBE!
� A fotókmanipulálásának számít:
� Képelemek kiretusálása/hozzáadása
�A kép egyes részleteinek különálló, mar-
káns színkorrekciója.

� Digitális effektek vagy szûrõk alkalmazása
az utómunka során.

Szervezõ és adatfeldolgozás:
A fotópályázat szervezõje Dömsöd Nagyköz-
ség Önkormányzata (2344 Dömsöd, Petõfi tér
6. � továbbiakban: �Szervezõ�). A pályázattal
kapcsolatos adatfeldolgozást a Szervezõ végzi.
A fotók beküldésével a felhasználók egyidejû-
leg kifejezetten és önkéntesen elfogadják a
kiírásban szereplõket. A Facebook mentesítve
van minden felelõsség alól a résztvevõkkel
szemben.
A képek feltöltése: A képeket feltölteni a pá-
lyázó nevén kérjük az erre a célra létrehozott
nyílt Facebook-csoportba, vagy a képet és a
hozzá tartozó adatokat (készítõ, kép címe, miért
tartja példaértékûnek) küldje el a domsod.fotok
@gmail.com címre!
A legjobb fotókat aPolgármesteriHivatal díjazza,
továbbá a fotókból nyilvános kiállítást szervez,
melynek pontos helyét és idõpontját a pályázat
eredményénekkihirdetése során nevezimeg.
Díjazás:

I. díj: könyvjutalom
II. díj: könyvjutalom
III. díj: könyvjutalom

A nyerteseket e-mailben értesíti ki a Szervezõ.
A díjak kizárólag személyesen vehetõk át. A
nyertes tudomásul veszi, hogy a díj átadásáról
kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben
hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészé-
nek, akár részleteinek késõbbi Dömsöd Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyvéhez kapcsolódó
felhasználásához.
Az elkészült arculati kézikönyv véleményezé-
sére lakossági fórumon lesz lehetõsége a tele-
pülés lakosainak. Itt mutatjuk be a legjobb fel-
vételeket és adjuk át a fotópályázat díjait is.
A fotók megküldésének határideje: 2017.
június 10.

AAAA   DDDDöööömmmmssssööööddddiiii   ÁÁÁÁllll ttttaaaalllláááánnnnoooossss   IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt   hhhhíííírrrreeeeiiii
ADömsödiÁltalános Ipartestület

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

nagytermét,mely alkalmas ren-
dezvények, baráti, családi összejövetelek

megtartására (max. 60 fõ)!
Érdeklõdni lehet: 2344Dömsöd, Petõfi

S. u. 11-13.
Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu
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AA DDeezzssõõ LLaajjooss AAllaappffookkúú MMûûvvéésszzeettii IIsskkoollaa hhíírreeii
Áprilisban nagyon sok programon vettek részt növendékeink.
1-jén az Iringó Színjátszókörmûsorában vettek részt a zenész növendé-

kek. Felkészítõ tanárok: Bellák Miklós, Donec Szergej, Kanderka And-
rea, Kovács Eszter.
10-én a Ráckevén megrendezett �Táncok a billentyûkön� zongorás ta-

lálkozón voltak Balogh Boróka, Balogh Réka Damarisz, Horváth Fanni
és Horváth Petra. Felkészítõ tanár: Berki Artúrné. Horváth Fanni a gála-
mûsorban is szerepelhetett.
12-én rendeztük meg kilencedik alkalommal a Fúvós Szólisták és Ka-

maraegyüttesek Baráti Találkozóját a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõ-
dési Központban. A találkozón résztvevõ iskolák: Ádám Jenõ Zeneiskola
� Szigetszentmiklós,DunaharasztiAlapfokúMûvészeti Iskola,Halásztel-
ki HunyadiMátyás Általános Iskola, Gimnázium és AlapfokúMûvészeti
Iskola, Hungaro-ArtAlapfokúMûvészeti Iskola � Taksony, RánkiGyörgy
Alapfokú Mûvészeti Iskola � Ráckeve, Szárny-nyitogató Alapfokú Mû-
vészeti Iskola � Tököl, Volly IstvánAlapfokúMûvészeti Iskola �Kiskun-
lacháza és a dömsödi Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola. Iskolánk
felkészítõ zenetanárai: Kanderka Andrea, Kovács Eszter, Kovács Ferenc.
Zongorán kísért Berki Artúrné. A háttérmunkálatokban közremûködött:
Bene Jánosné, Donec Szergej, Faragóné Pádár Tünde, Horváth Jánosné.
14-én a csömöri Dancenet Kupán vettek részt egyéni társastáncosaink,

MihóDiána tanárnõ felkészítésével. A következõ eredmények születtek:

Mészáros Dániel � Szabó Fanni, kezdõ junior 1 � latin kategória: 1. he-
lyezés,
PappAndrás �Kolompár Izabella, kezdõ junior 2 � standard kategória:

2. helyezés.
26-án a Csepel-sziget Ifjú Tehetségei Versenyen az alábbi növendéke-

ink értek el eredményeket: Bartha Nikolett � fõdíj; Bilász Amanda, Gon-
da Gréta, Sankó Bence, Szombati Vanda � különdíj; Józan Hanna � díja-
zott. Felkészítõ tanár: Brusztné Firnigl Judit. A kiállítás anyagából kiad-
vány is készült, amely a fõdíjat elért növendékek alkotásait tartalmazza.
A versenyzõ növendékeknek és felkészítõ pedagógusaiknak gratulálok

a gyönyörû eredményekhez! Megköszönöm mindannyiuknak azt a sok
pluszmunkát, amit ennek érdekében végeznek, csak így tovább!
Szeretnék köszönetet mondani azoknak a pedagógusoknak is, akik

felkészítették a gyerekeket a különféle programokra! Köszönöm is-
kolánk dolgozóinak és a szülõknek a rengeteg háttérmunkát, amellyel
hozzájárultak a fúvós találkozó sikeréhez! Köszönöm Csikós László-
nénak és munkatársainak a technikai segítséget! Végül, de nem utol-
sósorban megköszönöm a szülõknek, hogy közremûködtek növendé-
keink szállításában, ha versenyre vagy találkozóra, vagy éppen kiállí-
tásra vitték õket!

Köntös Ágnes
intézményvezetõ

2017-ben is adjon Nekünk
legalább 1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy
támogassa a�Még1000
év Dömsödért� Egye-
sületet adója 1%-ával a
2016. évi adóbevallása-
kor, függetlenül attól, hogy ki is készíti el a
bevallását.
Nyilatkozzon a �Még 1000 év Döm-

södért� Egyesület javára!

Nagylelkû felajánlását, támogatását elõre
is köszönjük.

Egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel:Korona Sándor
Egyesület elnöke

Kedves Olvasóink!
Az önök 2016. 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 önkormányzat
költségvetésébõl nem tud

támogatni.

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

Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.

Suli Persely 1%
Tisztelt Adózó!

Kérem, hogyADÓJA1%-ÁT
ajánlja a Dömsödi Széchenyi István

Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

KedvesOlvasók!
AProMusica AlapítványDömsöd sok
éve támogatja a Dezsõ Lajos Alapfokú

Mûvészeti Iskolát.
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

Rendelkezés az 1%-ról
Dömsödért Alapítvány

Megjegyzés rovatban:

Céltámogatás DUSE részére
Adószám: 18668456-1-13

11742070-20009991

Dömsöd Nagyközség Önkéntes Tûzoltó
Egyesülete ismét kéri a tisztelt adófizetõ-
ket, hogy a 2016. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlásával járuljanak
hozzá egyesületünk 2017. évi eredményes
mûködéséhez, fejlõdéséhez is.

Segítsen, hogy segíthessünk a bajban!
Segítse önkéntes munkánkat!

Akedvezményezett adószáma:18688320-1-13
A kedvezményezett neve:

DÖMSÖDI TÛZOLTÓEGYESÜLET
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Fúvós találkozó

Harsányi Anna

Dancenet Kupa,
Csömör,

2017. 04. 14.

Sas Zsuzsanna

Zongorás találkozó

Kvartett
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A nyár veszélyei

A kánikula beköszöntével van
néhány dolog, amire érdemes oda-
figyelni a kedvencünkkel kapcso-
latban. Ezeket a nyáron elõfordu-
ló fontos dolgokat szeretném most
röviden összefoglalni.

Társállataink szõrzetének ápo-
lása ugyanolyan fontos, akárcsak
az egészségük védelme. A meleg
idõ elsõsorban a hosszú szõrû ku-
tyákra jelent kifejezett veszélyt. Egy szakember által végzett szõrnyí-
rás nem csak esztétikai szempontból fontos ilyenkor, hanem a hõgu-
ta kialakulásának veszélyét is csökkenti. A tûzõ napsütésben a ku-
tyák szervezete felhevül, túlmelegszik. A felesleges hõt lihegéssel
próbálják leadni, de egyes esetekben ez nem elégséges, és könnyen
kialakul a baj. A hõguta kialakulása ellen a gazdik sokat tehetnek. A
bunda rövidre vágásával, gyakori itatással, az inkább kora hajnalra és
késõ estére idõzített sétával csökkenthetõ a veszély. A kerti kutyák
esetében fontos gondoskodnunk árnyékos pihenõhelyek kialakításá-
ról és elegendõ mennyiségû friss vízrõl. A következõ tünetekre kell
odafigyelnünk: az állat erõteljesen liheg, zihál, nyugtalan, esetleg
nem képes felállni, testhõmérséklete megemelkedett. Természetesen
nem minden erõsebb lihegés minõsül hõgutának, de egyértelmûen a
felhevülés jele, ezért érdemes ilyenkor megfigyelnünk a kedvencün-
ket. Abban az esetben, ha a kutyánkon a hõguta tüneteit észleljük,
betekerhetjük egy hideg vizes törölközõbe, ami azonnali hûtést biz-
tosít, azonban rövid idõn belül mindenképpen állatorvosi ellátást igé-
nyel az állat.

A másik jellegzetes nagy problémakör ebben az idõszakban a tok-
lász. A kertben vagy séták alkalmával a fûbõl alattomosan a szõrzet-
be kerülõ toklászok igen nagy gondot jelenthetnek. Éles, tûszerû
elülsõ részükkel képesek a bõrbe furakodni, és a bõr alatt haladva ko-
moly szövetroncsolást, szövetkárosodást okozhatnak. Leggyakoribb
bejutási pontjuk a lábujjak közötti terület. Ebben az esetben a gazdi
a lábujjak között egy kipirosodott, esetleg savósan váladékozó duz-
zanatot fedez fel, amelyet az állat a fájdalom miatt folyamatosan
nyalogat. Toklász-gyanú esetén az egyetlen megoldás a duzzanat
megnyitása és a terület alapos átvizsgálása az ún. idegentest-fogóval,
amivel felkereshetõ és eltávolítható a probléma forrása. Amennyiben
nem találunk semmit az adott területen, gyulladáscsökkentõ krémmel
történõ alapos bekenés után egy ún. párakötést helyezünk fel az állat
lábára, majd 1-2 nap után ismételten megvizsgáljuk az adott terüle-
tet. A toklászok nemcsak a bõr alá, hanem a testnyílásokba is befu-
rakodhatnak. Leggyakrabban a hallójáratba jutnak be, ahol a fülgyul-
ladások kialakításán kívül a dobhártya épségét is veszélyeztethetik.
Erre akkor van gyanú, ha az állat kényszeresen rázza a fejét, vakar-
ja a fülét. A toklászt a fülbõl minél hamarabb célszerû eltávolítani,
hogy csökkentsük a hallójárat és a dobhártya sérülésének esélyét.
Nem túl gyakori, azonban érdemes tudni, hogy a fûben történõ szi-
matolással a toklász az orrjáratba is bejuthat. Ilyenkor hirtelen fellépõ,
szinte csillapíthatatlan prüszkölés, tüsszentés, orrdörzsölés látható.

A meleg idõ a külsõ élõsködõk elszaporodásának is kedvezõ fel-
tételeket nyújt. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a bolha- és kul-
lancsellenes védekezés fontosságát. Széles paletta áll a gazdik és ál-
lataik rendelkezésére, amely kielégíti az egyedi igényeket, ugyanak-
kor megfelelõ védelmet nyújt. Sajnos a kullancsok terjedésével egy-
re gyakoribb a piacon régebben jelen levõ szerek elleni rezisztencia,
így ajánlatos a szõrzetet gyakran átnézni, esetleg átfésülni. Itt kell
felhívnom a figyelmet a legyekre, illetve a légylárva fertõzöttségre.

Sérülések alkalmával a sebbõl távozó vér, valamint a roncsolt szöve-
tek szaga mágnesként vonzza a legyeket, és elõszeretettel rakják a
petéiket ezekbe a felszíni sebekbe, hiszen utódaiknak ez remek táp-
lálékul szolgál. A kikelõ lárvák kezdetben ezeket az elhalt szövete-
ket, de a késõbbiekben az egészséges szöveteket is elfogyasztják, je-
lentõs fájdalmat okozva ezzel az állatnak. Nem csak a sebekbe, ha-
nem a vastagabb szõrmennyiség alatti, esetleg a lábujjak közötti be-
fülledt bõrbe is szívesen helyezik a petéiket. Ennek megakadályozá-
sára igen fontos a kialakult sebek ellátása, fertõtlenítése, védelme,
valamint a szõrzet nyírása.
Ezt a pár fontosabb problémát áttekintve láthatjuk, hogy bár a nyár a pi-

henés és a feltöltõdés idõszaka, nem szabad megfeledkeznünk a benne
rejlõ, kedvenceinket fenyegetõ veszélyekrõl sem.

dr. Siket Péter
állatorvos

Vásárnaptár
Május 21. Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár

Május 28. Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Május 28. Nagykõrös, (Orbán-napi vásár) országos állat- és kira-
kodóvásár

Június 04. Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár

Június 11. Dabas, országos állat- és kirakodóvásár

Június 11. Dunaújváros, országos kirakodóvásár

Állatorvosi tanácsok

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat,
hogyDömsöd település területérõl a 2017. évi szelektív

naptárbanmeghirdetett zöldhulladék-gyûjtési idõpontokon
kívül a Dömsödi Hulladéklerakóban az alábbi idõpontokban

díjmentesen fogadjuk a zöldhulladékot
7:00�15:00 óra között:

2017. június 24. szombat, 2017. július 29. szombat,
2017. augusztus 26. szombat, 2017. szeptember 30. szombat.

A zöldhulladékot biológiailag lebomló zsákban kell a hulladéklera-
kóra szállítani. Abban az esetben, ha a zsák ennek nem felelmeg, vagy
más gyûjtõedényben kerül beszállításra, annak átvételére akkor kerül-
het sor, ha a helyszínen a hulladék tulajdonosa által kiöntésre kerül a
zsák vagy az edény.
A jogosultságot lakcímkártyával igazolni kell!

Egyéb hulladékot nem veszünk át az adott idõpontokban.

Tisztelettel: VERTIKÁLKözszolgáltató Nonprofit Zrt.
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Dömsödi SE : Pereg SE 4:2 (1:1) jv: Fenyvesi (Zélyi, Zuigéber)
Dömsöd 100 nézõ
Dömsöd: Szilágyi � Turcsán, Czigler, Faragó, Kardos, Kalapács G.,

Bognár S. (Garai), Kelemen, (Sebestyén), Rösch, Palotai, Nyisztor.
Edzõ: Székely és KunG.
Pereg: Necsász �Kovács R., Erdõs B., Orgován (Horák), Kocsis, Csik-

lya (Rottenbiller), Újfalusi, Pittenauer, Juhász B., Árvai (Vadász), Tóth.
A 14. percbenÁrvai megszerezte a vezetést Peregnek. 0:1.
A 25. percben Palotai ugrott ki egy elõrevágott labdával. Necsász a 16-

oson kívül csak a csatár lábát érte el. A játékvezetõ Necsászt a szabályok-
nakmegfelelõen kiállította. Ezután amezõnyjátékos Juhász B. állt a pere-
gi kapuba.
A 29. percben Rösch beadását Juhász cak a gólvonalon túlról tudta

védeni. 1:1. Ezután Tóth Somát reklamálásért állította ki a játékvezetõ. A
kettõs emberelõny ellenére a szünetre 1:1-es állással vonultak a csapatok
az öltözõbe.
A szünet után csökkent az emberelõny. Az 53. percben Kardost a

második sárga lapmiatt állította ki a bíró. Ennek ellenére támadott aDöm-
söd. Nyisztor lépett ki egyedül, és az utolsó pillanatig kivárva a kényszer-
kapus Juhászmellett helyezett a hálóba. 2:1.

A 66. percben szöglet után Czigler fejelt szép gólt. 3:1.
Két perc múlva Erdõs cselezte be magát a 16-oson belülre, és kilõtte a

hosszú sarkot. 3:2. Az emberhátránya ellenére ekkor több formás táma-
dást vezetett a Pereg.
A kitámadó és fáradó vendégek lelkes játéka ellenére Nyisztor ért el

újabb gólt, és alakította ki a 88-ik percben a 4:2-es végeredményt.
A peregi szurkolók többen kifogásolták a játékvezetõ mûködését. Ne-

csász kiállításánál arra utaltak, hogy Palotai lesen volt, mikor a labdát
megkapta. A labda elrúgásának pillanatában biztosan nem volt lesen,
tehát a bíró jól döntött. Meg kell jegyezni, hogy Necsász egyáltalán nem
volt sportszerûtlen, a mozgása a labdára irányult, azonban csak a csatár
lábát érte el. Nem is nagyon reklamált. Tóth nem tudni mit mondott a
játékvezetõnek, az azonban a nézõtérrõl is jól látszott, hogy gúnyosan
megtapsolta a bírót. Ezért állította ki a bíró. A Pereg kispadjáról is
elküldte az edzõt, amelyet megint csak jól tett, mert nyomdafestéket nem

tûrõ hangnemben,magából kivetkõzve szidta a játékvezetõt, lényegében
ok nélkül. Annak ellenére, hogy ilyen sok játékvezetõi döntés befolyá-
solta amérkõzés alakulását,minden esetben a szabályoknakmegfelelõen
járt el a bíró.
A dömsödi csapatból Czigler, Rösch, Palotai ésNyisztor emelkedett ki.

Felsõpakony : Dömsöd 1:2 (0:1)
A csapatunk góljait Kalapács és Nyisztor szerezték. Bravúros gyõ-

zelem idegenben.

Dömsöd : TáborfalvaKSE 2:0 (1:0)
A 38. percben Palotai eresztett el egy lövést, mely kijött a kapusról. A

jó helyen lévõNyisztor lõtt a hálóba.
A 65. percben Rösch került nagy helyzetbe, de a kapus elhúzta játéko-

sunk lábát. A játékvezetõ sípja némamaradt.
A 70. percben Nyisztor beadását a felsõ lécre tolta a kapus. A lecsorgó

labdát Sebestyén fejelte az egyméterre lévõ kapuba.
A szerényebb képességû csapat ellen kis különbséggel, de biztosan

gyõztünk. Jó: Kalapács G., Nyisztor, Faragó.

ÚjhartyánVSE :Dömsödi SE 3:2 (2:0)
Csapatunk góljait Garai ésMolnár S. lõtték.
Három gyõzelem után a negyedik nem sikerült. Szoros mérkõzésen

kapott ki csapatunk.

Ahátralévõmérkõzések:

2017-05-07 16:30, Dömsöd, Dömsödi SE : Örkény SE
2017-05-14 16:30, Dömsöd, Dömsödi Dömsödi SE : ÓcsaVSE
2017-05-21 17:00, Bugyi, Bugyi SE : Dömsödi SE
2017-05-27 17:00, Dömsöd, Dömsödi SE : Gyáli BKSE*
2017-06-03 17:00, Alsónémedi Alsónémedi SE : Dömsödi SE

Az elmaradtDömsöd : Tökölmérkõzéstmájus 24-én 17 órakor játsszák!
Varsányi Antal

2012. február 29-én jött Dömsödre a megüresedett II. számú kör-
zeti rendelõ betegeinek ellátására. Idén februárban ünnepeltük a dok-
tor úr és asszisztensei munkájának ötéves jubileumát.
A rendelésen megjelent betegek e jeles napon egy szelet tortát kap-

tak üdvözlésképpen.
Az öt év alatt dr. Wágner Viktor megváltoztatta a rendelõ külle-

mét, berendezését és mûködését. Nem ismerve fáradtságot folyama-
tosan valósította meg terveit, elképzeléseit, modern vizsgálati
eszközök beszerzését. A rendelõ átalakítása, korszerûsítése folyama-
tosan történik.
A betegek adatait és leleteit számítógépes rendszerben rögzítik. A

vizsgálóba korszerû EKG-készülék, állítható vizsgálóasztal (elektro-
mos), infúziós állvány, vérvételi szék (infúziós kezelések lefoly-
tatására is alkalmas) kerültek.
Nagy segítség a betegek számára a telefonon, e-mail-en történõ

bejelentkezés, vizsgálati idõpont kérése.

A váróban a régi, elavult székek kényelmesebbre, esztétikusabbra
cseréje, valamint házi múzeum teszi kellemesebbé a várakozási idõt.
A mellékhelyiség kifogástalanul higiénikus, a betegek megváltozott
igényeinek is megfelelõ. Az esetleges sürgõs betegbehívást biztonsá-
gi kamerarendszer felügyeli.
Az energiatakarékosság érdekében a napelem és az elektromos

fûtõberendezések beüzemelése is megtörtént.
A doktor úr rendszeres továbbképzéseken vesz részt, továbbá fon-

tosnak tartja és segíti az asszisztensek továbbképzését is. Szabadide-
jében a rászoruló betegek szakvizsgálatra eljutását, kórházból haza-
szállítását is elvégzi. Munkáját Dömsöd Nagyközség Önkormányza-
ta és polgármestere is segíti.
Szép, gondozott kert, rendezett udvar, nyugodt környezet fogadja a

betegeket.
További terveihez sok sikert, kitartó munkát kívánunk!

Stefanovics Lajosné nyugdíjas fõnõvér

Jobb eredményeket érnek el a focisták, mint õsszel

Szívvel-lélekkel, lelkiismeretesen
Dr. Wagner Viktor háziorvos
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Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése országszerte, amelynek
eredményeképpen az új hálózat szupergyors, legalább 30Mbps sebessé-
gû internetet, az interaktív tévézés lehetõségét, széles TV-csatorna kíná-
latot, több képernyõn elérhetõ filmkölcsönzési lehetõséget nyújt az ügy-
feleknek. A szélessávú internet kínálta elõnyökbõl a helyi vállalkozások
is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válikmûködésük, javul a
versenyképességük. A Telekom tapasztalatai alapján az eddig lefedett
területeken élõ ügyfelek rendkívül pozitívan fogadják a fejlesztést, az új
hálózaton elérhetõ termékeket és ajánlatokat, ami visszaigazolja a háló-
zatfejlesztés fontosságát.

Dömsöd lakosait is érinti a fejlesztés, így számos itteni háztartás számá-
ra nyílt meg a lehetõség, hogy használhassa a szupergyors technológiát.

AMagyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erõforrásból megva-
lósított hálózatfejlesztésének eredményeképp már több mint 2,8 millió
háztartásban elérhetõ a legalább 30Mbps sebességû vezetékes szolgálta-
tás a Telekom hálózatán. Közel 700 ezer háztartásban pedig Gigabit-ké-
pes optikai hálózat áll rendelkezésre.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G háló-
zat bõvítése is, amelymár elérte a 98%-os kültéri lakossági lefedettséget.
A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így már együtt
nyújtanak feledhetetlen élményeket minden dömsödi számára. A fej-

lesztések hozzájárulnakMagyarország digitális fejlesztéséhez, az orszá-
gos szélessávú lefedettségmegvalósulásához.

További információ a fejlesztésekrõl a telekom.hu/fejlesztesweboldalon
olvasható.

Helytörténeti kiadványok!
Megjelent

ifj. Jancsó At-
tila helytörté-
neti füzetsoro-
zatának elsõ
két kötete. Az
elsõ kötet ösz-
szefoglalja:
Dömsöd hely-
története: õs-
kortól a 48-
49-es szabad-
s á g h a r c i g .
Meg i sme r -
kedhetnek Dömsöd õskorával, Balassi Portyájával, az oszmán ház sa-
nyargatásával, Rákóczi korával, a 48-49-es szabadságharc kihatásaival
valamint vándorló költõnk és családja történetével. Elõszavát és az
ajánlást szeretett volt osztályfõnököm, VarghaGézáné írta.
Ettõl eltérõen amásodik kötet: A dömsödi Református egyház törté-

nete. 100 oldalon keresztül átélhetjük az egyház létrejöttét, és kialaku-
lását. A fennmaradt egyházi értékeinket, lelkészeink névsorát a kezde-
tektõl napjainkig. Végezetül az egyházi iskolákmûködését és a szolgá-
latot teljesítõ tanítók életét. Elõszavát és az ajánlást Nagytiszteletû Sza-
bó Péter lelkipásztor fogalmaztameg kérésemre.
Szeretettel ajánlom õket mindenkinek. Megvásárolható a községi

könyvtárban, a dömsödi református egyháznál, illetve személyesen tõ-
lem: Ifj. JancsóAttila: 06 20 80 221 99

INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSAIRÓLKÉRDEZTÜKBUDAI
SZILVIADÖMSÖDI LAKOST:

� Miben segít Önnek leginkább az internet a napi életben?
� Olyan a munkaköröm, hogy az internet segítségével dolgozom.
� El tudja-e képzelni az életét internet nélkül?
� A mai világban elképzelhetetlen boldogulni nélküle.
� Hol szokott, milyen eszközön a leggyakrabban netezni?
� Asztali számítógépen dolgozom, de a mobilomon is egyre töb-
bet alkalmazom.
� Jó hír-e az Ön számára, hogy gyorsabb lesz a net lakóhelyén,
Dömsödön?
� Természetesen igen, mert az én netem nagyon lassú, és ez sok-
szor okoz bosszúságot számomra.

DÖMSÖDRE IS MEGÉRKEZETT A TELEKOM LEGGYORSABB
INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE
Két év alatt egymillió további háztartásba jutott el a Telekom szélessávú hálózata. 2017-benmár a dömsödi elõfizetõk
is élvezhetik az eddigieknél gyorsabb internetminden elõnyét.

Úgy érzi bajban van, mert nem kívánt gyermeket vár?

Szeretnémegbeszélni valakivel a gondját?

Hívjon bennünket bizalommal.

VANMEGOLDÁS!

Mimegõrizzük a titkát és segítünk!

KRÍZISVONAL:
06-23/540-311
06-30/251-7120

SEGÍTSENÖN ISAZADÓJA1%-ÁVAL!
Adószám: 18687343-1-13

www.golyahiregyesulet.hu
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Kedves olvasó! Nemrégiben megnyíló állan-
dó jellegû néprajzi kiállításom ükszüleimnek,
két igen régre visszanyúló tõsgyökeres család-
nak állít emléket. Ismereteim szerint leszárma-
zottaik egészen a 18. század óta koptatjákDöm-
söd ésDab utcáit.Mindkét család élen járt a kul-
turális életben, értelmiségiek voltak. Nagybirto-
kosként a középrétegbe sorolandók. Alapító re-
formátorokként részt vettek az 1775-1777-es
református nagytemplom építésében.
Bemutatom a Szalay család történetét. Fel-

menõim a 17. század derekáig Sopronban ren-
delkeztek nemesi elõjoggal. Õsöm: Szalay Já-
nos 1625. november 21-én kapott nemesi cí-
merrel ellátott oklevelet II. Ferdinánd királytól.
Eképpen felesége: Ér-
sek Erzsébet, gyerme-
ke: György, testvére
Márton és annak gyer-
mekei:András,György
és Erzsébet is. Máig
ismeretlen okokból el-
hagyták eleim a han-
sági vidéket, és az al-
földön kerestek új ha-
zát. A képen a családi
címer látható:
Letelepedésük után � mint már korábban ír-

tam � részt vettek a kálvinista egyház létrejötté-
ben, a templom felépítésében. Egészen az 1960-
as évekig leszármazottaik az egyház elöljáró ta-
nácsának tagjaiként, vagyis presbiterként szol-
gálták az Egy Igaz Istent. Óapám, Szalay János
(1818�1869) � kinek felesége Lõrincz Zsuzsán-
na � és fiuk, Szalay József (1869�1941) � kinek
felesége Ila Eszter (1872�1951) � községi elöl-
járóságokként szolgálták a falut és lakosait. Jó-
zsef több mint 40 évig viselte a kisbíró címet,
egészen addig, míg idõs kora miatt már nehéz-
kesen járt-kelt az utakon.

Szalay József és Ila Eszter házasságából négy
gyermek született: Szalay János 1888-ban, ifj.
Szalay József 1890-ben, Szalay Eszter 1894-
ben és Szalay Erzsébet 1896-ban.
János: 1909-ben vonult be tényleges katonai

szolgálatra gyalogosnak,majd a világháború ki-
törésekor újból behívták, és a szerb frontra ke-
rült. Pár hónapmúlva december elsején hõsi ha-
lált halt több társával együtt a Malovan-magas-
lat támadásakor. Ennek dacára a csata végén a
gyalogezred nyert. Neve megtalálható a köz-
ségháza elõtti hõsök emlékmûvén. Áldott le-
gyen emléke!

József: szintén az Osztrák-Magyar Monar-
chia seregében szolgált gyalogosként, késõbb
postatisztként. Õ épségben átvészelte szolgálati

idejét. Hazatérése után feleségül vette Ács Er-
zsébetet. Pestszentimrén telepedtek le. Házassá-
gukból 6 gyermek született: József, Eszter, Já-
nos, László, Erzsébet ésMargit. 1958-ban hunyt
el, 68 évesen.

Erzsébet: 1916-ban feleségülment Rátkai Já-
noshoz, a Magyar Királyi Posta altisztjéhez.
1888-ban született Dömsödön. 1909. október 5-
én vonult be tényleges katonai szolgálatra a 7.
Királyi Huszárezredhez. A világháború kitöré-
sekor az elsõk között került ki az orosz frontra.
Ott részt vett a stanislaui, lembergi és Dnyesz-
ter-menti harcokban, majd a román harctéren a
Tölgyesi-szorosban küzdött. Végül az olasz
hadjáratban vett részt Piave mellett. Házassá-
gukból két gyermek született. A család Pester-
zsébeten telepedett le.

Eszter: Tagja volt a világháború ideje alatt
mûködõ Lórándffi Zsuzsanna Leánykörnek.
1913-ban feleségül ment Gyöngyösi Sándor-

Szalay emlékkiállítás

Tekintetes Szalay János és felesége
Lõrincz Zsuzsánna

Tekintetes Szalay József és felesége
Ila Eszter
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hoz, az 1892-ben született dömsödi gazdálko-
dóhoz. 1913 októberében vonult be tényleges
katonai szolgálatra a 7. Vilmos Huszár Ezred-
hez Nagyváradra. A világháború kitörésekor a
tábori ezreddel kikerült a frontra. 1914. decem-
ber 29-én Sanoknál (Galícia) orosz hadifogság-
ba esett, ahonnan 1917 februárjában tért haza.
Ezután ismét az orosz frontra került, és Lublin-
ban nyert beosztást egészen az összeomlásig.
Házasságukból két fiúgyermek született: Sán-
dor 1920-ban és László 1922-ben. A családfõ
volt a Szalay család utolsó presbitere a reformá-
tus egyháznál.

(Ifj. JancsóAttila)

A Kluch Rózsa
Nagyközségi Könyvtár

nyitva tartása
Hétfõ: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16

Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

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

*** *** *** *** ***

Dömsöd múltjából állandó
helytörténeti kiállítás

a könyvtárban
Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

MEGH Í VÓ

Szeretettel meghívjuk Önt Trianon megemlékezésünkre, amelyet hagyományaink szerint
a dabi templom kertjében tartunk 2017. május 28-án vasárnap 11 órai kezdettel.

Ezt megelõzõen 10 órakor istentisztelet lesz a templomban.
Az ünnepi beszédet dr. Bencze Zoltán, Dömsöd község jegyzõje mondja.

Az elsõ világháborúban elesett dabi és dömsödi hõsök emléke elõtt koszorúzással tisztelgünk.

Mindenkit szeretettel várunk!

�Feledni oly nehéz, hogy volt

hazánk,

Könnyek vízét és a Tisza vízét,

Költõnk dalát és esték bánatát��

(Juhász Gyula: Testamentom)
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VÍZSZINTES
1.: májusi gondolat, a megfejtés elsõ része,

zárt betûk: l, k, g
14.: becézett férfinév
15.: szurkolók öröme
16.: a távolba
17.: nagy folyamunk
18.: néma gésa!
19.: bõ
21.: jogvita
24.: tételé egynemû hangzói!
25.: földforgató eszköz
27.: elküldené a levelét
30.: idõszámításunk elõtt
31.: páratlanul gázolás!
33.: tevõ, helyezõ
34.: férfi becenév
36.: középen ráadó!
37.: rossz döntést hoz
39.: a füleddel érzékeled
41.: saját kezûleg!
42.: fafajta
44.: bácsika
45.: szõlõ támasza
47.: a fluor és a vanádium vegyjele
48.: portugál, zambiai és osztrák autók

jelzése
50.: oxigén, foszfor, fluor és kén vegyjele
51.: nózi
52.: finom sütemény
55.: névelõ
56.: visszaad!
57.: koppenhágai

58.: megtalál
59.: üres kajak!
60.: ezen a helyen
62.: téli csapadékfajta
64.. toldalék, -gat párja
65.: katonai tömb
66.: a megfejtés második része,

zárt betûk: k, r, t

FÜGGÕLEGES
1.: civakodik, kötekedik
2.: gonosz, gúnyos
3.: katonai rendfokozat szintje
4.: mely tárgyat
5.: vén, öreg
6.: angol nem
7.: per egyik szereplõje
8.: fiókba helyez
9.: kutya lakhelye
10.: jószívû
11.: csúnya, ronda
12.: a gnú is ez
13.: tarkabarka színkép, színgazdagság
20.: ellenérték
22.: árusít
23.: ízületet tartja össze
26.: csomót kiköt
28.: pinceszag
29.: nem mozog
32.: az Imre és a Béla is ez
35.: fundamenta
37.: növény része

38.: karddal küzdõ
40.: névelõ
42.: knockout, a kiütés jele
43.: metélt is van ilyen
46.: azonos hangzók
48.: cseh város
49.: apró rovar névelõvel
50.: oxigén és kén vegyjele
52.: baba fenyegetése
53.: a stroncium vegyjele
54.: messzire
59.: a disznó hímje
61.: némán tát!
63.: a tetejére
65.: a nátrium vegyjele

AMEGFEJTÉSEKETNÉVVEL,
CÍMMELELLÁTVA,
CSAKEGYLAPON,

BORÍTÉKNÉLKÜL
KÉRJÜKBEDOBNIA

GYÛJTÕKBE!!
KÖSZÖNJÜK!

Nyeremény:

3000 Ft-os vásárlás
Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzletében

(Dömsöd, Váczi u. 15.).

A MÁRCIUSI SZÁM
PONTOSMEGFEJTÉSE:
�DANOL A PACSIRTA,
KINYÍL A TULIPÁN�

AMÁRCIUSI SZÁM
NYERTESE:

TÓTH SÁNDORNÉ
DÖMSÖD,

SZABADSÁG ÚT 22.

Amegfejtéseket leadhatják:

Papír-Írószer üzlet
(Horváth-kert),

Harsányiné Dobos Ildikó
élelmiszerüzlet
(Váczi utca 15.).

A rejtvényt készítette:
Harsányi Zoltán

Keresztrejtvény

BEKÜLDENDÕ:
VÍZSZINTES 1. ÉSVÍZSZINTES 66.

BEKÜLDÉSIHATÁRIDÕ:
2017. JÚNIUS 10.
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Rovatunk elindításának aktualitása, Arany
János születésének 200. évfordulója. Célunk,
hogy aDömsödön élõ és alkotó költõk, írók iro-
dalmi alkotásait bemutathassuk. A rovat mû-
ködtetését Velláné BucsiMária, az Irodalmi kör
vezetõje segíti, koordinálja. Az õ közremûködé-
sével még több írás olvasható a saját és a Döm-
södiMúzeum facebook oldalán.
Májusi számunkban Keszthelyi Zoltán írá-

saiból kapunk kis ízelítõt.
Családjával Dömsödön élõ fiatalember leg-

fõbb kifejezõeszköze az írás, a zenélés. Írásai el-
gondolkodtatják és továbbgondolásra inspirál-
ják az olvasót.
Eddigmegjelent publikációi:

Fényszikrák (Antológia)
Kiadó: R.CS. Hírmondó Bt.
Felelõs kiadó: Riskó Nagy László
Szerkesztõ: Pájer Ildikó (a Rákoscsabai
Közösségi Ház igazgatója)
Megjelent: 1999

Áldott rabságban (Antológia)
Kiadó: R.CS. Hírmondó Bt.
Szerkesztõ: Pájer Ildikó
Lektor: Dr. Takács Ferenc
Megjelent: 2000

Keszthelyi Zoltán � Körforgalom
(önálló novelláskötet)
Kiadó: Accordia
Felelõs kiadó: Dr. Gerencsér Ferenc
Irodalmi vezetõ: Balázs Tibor (Írószövetség)
Megjelent: 2002

Csabai kalendárium
Kiadó: R.CS. Hírmondó Bt.
Felelõs kiadó: Pocsai Eszter
Fõszerkesztõ: Pájer Ildikó
Megjelent: 2003

Télidõk fehér terein (Antológia)
Kiadó: Accordia
Felelõs kiadó: Dr. Gerencsér Ferenc
Irodalmi vezetõ: Balázs Tibor (Írószövetség)
Megjelent: 2005

NYOMTATOTT NAPSZIGET
1 novella (Balsiker élmény)
Kiadó: Napsziget folyóirat
2007

Napsziget online mûvészeti és kulturális
magazin
2002, 2014

Továbbra is várjuk verseiket, elbeszéléseiket,
novelláikat, hogy a Hírnök hasábjain és a face-
book-onmegoszthassukmásokkal is!
Elérhetõségek: Vass Ilona, domsodimuzeum

@gmail.com;VellánéBucsiMária, bucsimarcsi
79@gmail.com.

Ajtó-ablak

Egy rendkívül izgalmas labdarúgó mérkõzés
végén, amikor a döntetlen állást csakis a min-
dent elsöprõ utolsó támadás pozitív végkimene-

tele fordíthatta volna a házigazdák számára el-
fogadhatóvá, történt valami.
A középcsatár a jobbszélsõ átadásával lódult

meg a kapu irányába. Kicselezte a bekket, majd
a kapust is elfektette. Nem volt elõttemár senki.
� Ajtó-ablak!!! � kiabálták egy emberként a

nézõk, miközben majd lerágták körmüket az
idegességtõl.
Ajtó-ablak, suhant át az edzõ ráncos ábráza-

tán. A csapat begyûjtheti a bajnoki címet.
� Naaa!!! Mi leeesz!!! Ajtó-ablak!!! � ordí-

totta õ is.
A csatár felnézett, és megérezte a mindenha-

tóságot. Az õ kezében, illetve lábában volt a vi-
lág további sorsa. De vajon mit is akar tõle a
publikum? Gólt senki sem kiáltott! Mindegy,
dönteni kell, és gyorsan. Épp ezért fogta magát
és kicselezte a kaput, utána a labdaszedõ gyere-
keket, legvégül pedig a szertárost, majd szép,
helyezett lövésselmegcélozta a székházat, és�
Ablak lett.

Mézesmadzag

Mindig is téma volt a pályaválasztás, s mivel
még nem határoztam el a szakmák áhítatának
imádatára magam, csak képzelegni tudok.
Elõbb-utóbb csak akad valami nekem való!
Nézem ezt, ez mily szép. Az meg mily jó.

Emez túl veszélyes, amazmeg nagyon finom.
Áhh� Feladom, hisz én, mint társadalmi

lény szeretem az embereket. Nekem igazából
velük kell foglalkoznom. Túlon-túl elfogult va-
gyok irányukba. Törõdöm velük. Érdekelnek.
Szeretek minél több emberrel megismerkedni.
Szeretem titkaikat, vágyaikat fürkészni, kikutat-
ni legféltettebb óhajaikat. Eljátszadozni a szép
reményeikkel, rácsodálkozni örömeikre, együtt
sírni velük fájdalmaikban. Szeretek részese len-
ni a csintalanságoknak, sõt én magam is szere-
tek tréfákat kitalálni, bolondozni, ironizálni,
meg csupa ilyen bohó dolog.
Ebbõl látható, hogy alapvetõen humánus va-

gyok, de a fent leírtak iránti óhajomkidomborít-
ja önfejûségemet, így hát más nem is lehetek,
mint mézesmadzag.

Mély-re-pülés

Tulajdonképpen én egy szolid, csendes em-
ber vagyok. Egzisztenciám a két kezemmunká-
jának köszönhetem� igaz-igaz, hogy nincs ka-
csalábon forgó palotám, de van mit a tejbe aprí-
tanom. Becsületben õszültek hajam szálai, és
büszkeségemen nem tûrtemmeg a foltokat.
Mindehhez hozzásegített a természetem�bár

azt hiszem, hirtelen haragú, viszont csöpp idõ el-
telte után kenyérre kenhetõ vagyok. Engem sze-
retnek... a családom, a kollégák, az ismerõsök.
Igen, mindenki elfogad. Jó a humorom� lelkes
áhítat és ifjonti hála övezi tekintélyem.

Hozzám bárki fordulhat esetlen problémái-
val. Én segítek,mert segítõkész a hozzáállásom.
S ha valaki mégsem jönne ki velem, akkor ott
már gond van, vagyis nem stimmel az illetõ fe-
jében valami.
Szeretem a szép, színes, aranyos dolgokat�

kivéve a giccses, érthetetlen zagyvaságokat, épp
ezért igyekszem is minél modernebb civilizáci-
óval körülvétetnem magam. Mindebbõl kide-
rül, hogy életem a �szent rend� szellemében
rendezem�egyedüli ellenfelem a káosz.
Persze rögvest az asztalra csapok, ha látok

valami rosszat. És nem tágítok�addig törtetek,
míg ki nem vívom magamnak a jót, de azért
másokért is a tûzbemegyek néha.
Elõítéleteim nincsenek! Ám a gazságot gyû-

lölöm� megvetem a pokolra valókat. De nem
csak úgy elvtelenül, hisz elveim, mint minden
jóravaló embernek, nekem is vannak�, de azért
szemet hunyhatok a szelíd badarságok felett.
A létfenntartásom is egyszerû, aki hülye, az

haljon meg! Hát nem igaz? Ha, ha, ha� Szim-
patizálok az eréllyel, épp ezért szeret a felesé-
gem is. Imádja az acélos külsõm rejtette szerény-
séget. Sokszor mondja, hogy nekem milyen ál-
dott jó szívem van. Féltékeny viszont nem va-
gyok. Nem, nem�az nem az én osztályrészem.
A neveltetésem és az élettapasztalatom azt

diktálja, hogy ne mérgezzem magam méltatla-
nul, viszont a magam jó hírére mindig alapos
körültekintést fordítottam.
Ami nem derül ki, amiatt nincs békétlenség!

Különben is, milyen ember az olyan, aki nem
tud vigyázni? Fukar sem vagyok, s gonosz gon-
dolatok sem kínoznak.Makulátlanságommajd-
hogynem szeplõtelen fogantatást sejtet.
Csak azt nem tudom, miért nincs nekem

egyetlenegy barátom se?

AH-kettõO

Aminapazt vágták a fejemhez, hogykevésva-
gyok,mint a hidrogén elektronhéján a tumultus.
Nem baj, mert egyesek számára a kevés néha

elég, fõleg azoknak, akik beérik annyival, ami-
rõl feltételezhetõ, hogy akár sok is lehet.
Demindennek csak akkor van igazán jelentõ-

sége, amikor a sok maga a kevés, tehát ha belõ-
lem több lenne, vagy pedig én több lennék, már
nem felelnék meg a hidrogén molekuláris elvá-
rásainak.

Épp ezért sajnálom az utókor azon áldozata-
it, akik elolvassákmajd e sorokat, mert a torkuk
kiszáradhat, és a torokba szoruló légbuborék in-
kább szeretne hidrogén meg oxigén lenni, hisz
ez a két fél szereti egymást. Ám tudják jól, a
szomjoltáshoz ketten kevesek, kéne még egy
hidrogén!
Na ekkor lépek én a képbe � a kezdõ sor ha-

sonlatossága révén � és gondolataimat cseppfo-
lyósított formában juttatom el az olvasóhoz.
Megvárom,míg nagy kortyokban eltûnök, és

diadalittasan elcsodálkozom azon, hogy mégis
létezem, pedig milyen kevés vagyok, vagy
fordítva�?

Arany oldal
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M E G H Í V Ó
Ezúton sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

X. DABI NAPOK
programjára

2017. május 27-28.
DABI SÖRÖZÕ � FAGYIZÓ � VIRÁGBOLT udvarán

2017. május 27. szombat
13:30 Megnyitó � Bencze István polgármester

Köszöntõ � Program ismertetése
14:00 Óvodások bemutatója
14:30 Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola bemutatója
15:00 4. a osztály �Macskák� Dömsödi Általános Iskola
15:40 ZUMBA Perger Évi
16:00 Motoros felvonulás
16:30 Kiskun Néptánc Együttes mûsora
17:00 Dömsödi Általános Iskola 6. b osztály mûsora
17:30 Dömsödi ZENIT Együttes
19:00 Tatai Talentum Iskola és a Kobolo Mozgás Mûvészeti Mûhely

artista növendékei
20:00 Retró utcabál zene: BGBZenekar (Gonda Sándor, Berta Zsuzsi)
� Gyermekfoglalkoztató, arcfestés, ugrálóvár, csúszda stb�
� Egészségügyi sátor szûrõvizsgálatokkal dr. Szõnyi Alíz és Markóné
Marika közremûködésével

� BÜFÉ
0:00 Tombola

2017. május 28. vasárnap
8:00 Fõzõverseny kezdete: Ízek utcájában (a Dabi krt. lezárt sza-

kaszán), nevezni a Dabi Sörözõben lehet
Kategóriák: 1. Õseink hagyományos étele, 2. Sültek (grillek),
3. Egészséges étel, 4. Bográcsos pörkölt, gulyás, 5. Halak �
Vadak

10:00 Gyermek motorverseny (saját lábbal hajtott járgánnyal)
� Kresz, rendõrségi totó, egésznap ügyességi játékok,
tûzoltóautó, arcfestés, ugrálóvár�csúszda stb�

12:30 Fõzõverseny eredményhirdetés
13:00 Levendula AMI, Alex Moore TSE táncosainak mûsora Nagy

Nóra vezetésével
14:00 Kresz vetélkedõ eredményhirdetése stb�
14:30 PDL zenekar Liptai Melitta
15:00 Horváth Balázs mûsora
15:30 RETRO TRIO (Tarkó Gábor, Hajdú László, Nagy Gábor)
17:30 a Ju és Zsu Társulat mûsora, fellépnek: Szabó Bettina, Szabó

Petra, Baki Eszter, Donec Szergej, Fehér Ricsi, SzijjártóMóni-
ka, Molnár Liza, Ócsai Juli)

19:00 SOLTI JÁNOS (sztárvendégünk)
19:30 TOMBOLA
20:00 Hajdú László tárogató (búcsú)

Mindkét nap: büfé � fagyi � palacsinta � lacikonyha
Mindkét nap: szervezõje Bõdi Endréné
házigazdája: Topy (Gábor Tamás)
hangositás: DJ Kugli (Paál István)

SOK SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDEN KEDVES ÉRDEKLÕDÕT!

�DABI NAP EGY JÓ NAP�

A szempillák világában

Mibõl készül amûszempilla?
Sokszor teszik fel a vendégeim ezt a kérdést, és sokan azt hiszik mó-

kusszõrbõl készül. Tévhit, hogy mókusszõrbõl készülnek, hisz nincs is
ennyi mókus a világon, és különben meg eléggé fura is lenne egy állat
szõrét a szemünkön viselni.
A szempillák szintetikus szálak, de tapintásra, hatásra megszólalásig

hasonlítanak a természetes szempillákhoz (természetes szõrhöz).

Klasszikus (1D) pillák:
Amikor a saját szempillára 1

mû pillát építünk.
Aváltozás nem túlzó, lehelet-

nyi változás, mégis látványos.
Diszkrét és mégis nõies, vissza-
fogott és természetes hatású.

Volume pillák, (2-3-4-5-6D):
Amikor a saját szempillára 2,

3, 4, 5 vagy akár 6mû pillát épí-
tünk.
Nagyon divatos lett ez a tech-

nika, ugyanisminden eddiginél sûrûbb pillákat lehet varázsolni bárkinek!
Igen, bárkinek, annak is, akit a természet ritka szempillákkal áldott

meg. De sajnos, mint ahogy már szempillákat is készíthet bárki, volume
szavakkal is dobálózhat bárki...
Ne dõlj be a csábító szónak, ha nincsmögötte valódi tudás...
A volume pilla a saját pillák adottságaihoz mérten mindig extra sûrû,

ugyanis 2-3-4-5-6x több pilla kerül felhelyezésre, mint ami alapból volt.
A felhelyezett szempillák tartóssága 3, 4, vagy akár 5 hét.
Ajánlom mindenkinek, hiszen a szemnek tekintet az arcnak keretet és

egyben természetes �sminket� ad, illetve, ha nem szeretnél nap mint nap
több percet a tükör elõtt sminkelni és a nyári melegben attól félni, hogy a
sminked tönkremegy, elfolyik.

Nincs káros, szempillákat roncsoló mûszempilla, tévhit, aki azt hiszi
roncsol és néha szünetet kell tartani.
Egy mûszempillának nem az a célja, hogy bosszúságot, fájdalmat

okozzon, hanem, hogy szépítsen.
Ha ritkul a saját szempillád esetleg sokszor fájdalmakat érzel, akkor

sajnos rossz szakembernél jártál.

Milyen lehet?
Egyenesebb vagy ívesebb,

ritka vagy sûrû, natúr vagy szí-
nes, természetes vagy hangsú-
lyos, visszafogott vagy extrém.
A szempillák csodálatos vilá-

gában bármi lehetséges.

Te döntesz � Én megvalósí-
tom!

Földi Krisztina
kozmetikus

Szépség-egészség
rovat a Marylin

Salontól



A Petõfi Sándor Emlékmúzeum mozgalmas márciusát ugyanolyan
lendülettel követte az április, mely színes és értékes programmal, ren-
dezvénnyel várta a látogatókat. Az ódon épület ablakaiban a tavaszi pri-
mula helyébe Bányai Mihály virágkertészetének jóvoltából gyönyörû pi-
ros muskátlik kerültek, me-
lyek majd késõ õszig nyílnak
mindannyiunk örömére.
Húsvétra készülõdve, a

szokásokhoz igazodvaNagy-
szombaton festettük, díszí-
tettük az igazi hímes tojáso-
kat. Ezzel a próbálkozással
célunk elsõsorban az volt,
hogy a téma iránt érdeklõ-
dõk, legyen az gyermek
vagy felnõtt, ízelítõt kaphas-
sanak és kipróbálhassák, ho-
gyan lehet méhviasszal, író-
kával tojást festeni.
A családias, autentikus

környezet, a hagyományos
technikával való ismerke-
dés, az emberek valós érté-
kek iránti egészséges és ér-
deklõdõ igénye együttesen
járt eredménnyel. Gondosan tervezte meg mindenki a saját maga által
díszített tojás motívumait. Megtudtuk, hogy a magyar hímeseknek két
fõ csoportja van: õsi elemek a kéz, a pötty, a csillag vagy az egyes álla-

tok testrészei (tyúkláb, kakastaréj); illetve az egyéb más díszítési motí-
vumok, mint a vallási vagy nemzeti szimbólumok és a stilizált virágok.
A tojások felszínére íróka segítségével, forró viasszal vitte fel mindenki
amármegtervezett mintát. Csak ezt követõen színeztük festéklével a to-

jásokat. Az elkészült alkotá-
sokból a tojásfára is jutott.
Kiváló alkalom volt ez arra,
hogy akik összejöttek,
örömmel segítették egy-
mást, beszélgettek, ötletel-
tek. Felidéztük a húsvéti lo-
csolóverseket, s arra is ma-
radt kicsi idõ, hogy a gyere-
kek csokinyuszit, csokitojást
keresgéljenek a múzeum
kertjében.
Köszönjük Csere Csabá-

nak, hogy általa a fõtt tyúk-
tojások mellett jó néhány
lúdtojást is festhettünk! Meg
kell említenem a dömsödi
GYEJÓ segítõ, partneri tá-
mogatását is.
Remek alkalom volt ez ar-

ra, hogy a húsvéti szokáso-
kat kis közösségben eleleveníthessük fel. Mert: �A hagyományt nem
õrizni, hanem élni kell� (CzanigaMihály)!

Vass Ilonamúzeumvezetõ
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Húsvéti tojásfestés

Fotó: Schröder



Április 29-én Szent György-napi kihajtás-
hoz kötõdõen került megrendezésre a pász-
torok eszközeit bemutató kiállítás. Az egész
napos rendezvénynek, valamint a két hétig
Dömsödön állomásozó tekintélyes gyûjte-
ménynek a Petrovics-porta adott otthont.

A Pásztornap ötletgazdája Czaniga Mi-
hály csikós. Egy közös beszélgetés alkalmá-
val vetette fel nekem, hogy miért nem rende-
zek egy ilyen természetû kiállítást, majd
gyorsan hozzátette, hogy Õ szívesen segít
ebben. Az adott szónak bizony súlya van,
vagy legalábbis így tartották, mely a mai vi-
lágban egyáltalán nem divatos dolog! De a
mi megállapodásunkat ez az újhullámos di-
vat nem befolyásolta!
Írnom kell arról, hogy a kiállítókat, a lovas

bemutatót, a tekintélyes viseletbe öltözött
vendégeket saját ismeretségi körébõl hívta
meg erre az alkalomra, hogy Dömsöd lakói is
találkozhassanak igazi pásztor emberekkel.
Czaniga Mihály is köztünk élõ pásztor em-

ber, csikós. Ma már csak közvetve foglalkoz-
hat kedvenc állataival, de gyakorta vállal
zsûrizést csikós versenyeken, s ami legfõbb
tevékenysége, hogy lószerszámokat, kariká-
sokat és egyéb eszközöket készít bõrbõl. Te-
vékenysége által nemcsak helyi, környékbe-
li, hanem az ország különbözõ részein is ki-
terjedt ismeretségi köre van. Jól ismeri a
pásztor embereket, hiszen kis mûhelyében
gyakorta megfordulnak.
A Pásztornap és a kiállítás mottója: �A ha-

gyományt nem õrizni, hanem élni kell!� Tõ-
le hallottam, s nagyon megtetszett, mert hite-
lesnek véltem, hiszen Õ maga is eszerint él.
Szólnom kell a rendkívül gazdag kiállítási

anyagról s az egész napos rendezvényrõl. Az
itt felsorakoztatott eszközök, ruházat, képi il-
lusztráció, a kóstoltatott ételek, az állatok
ügyessége, mind magyar kultúránk gazdag-
ságát engedi láttatni.
Még néhány mondatban szeretnék írni a ki-

állítókról és a résztvevõkrõl, mert nélkülük ez
a rendezvény nem valósulhatott volna meg.

Varga József Biatorbágyról több száz dara-
bos karikás gyûjteményének legszebb darabja-
it bocsájtotta rendelkezésünkre. Ezt kiegészít-
ve bicskatokokat, pásztorkészséget, cifraszûrt,
botokat hozott nekünk megtekintésre. Díszíté-
sükmotívumvilágamutatja, hogymely tájegy-
ségrõl származó eszközök kerültek a nagykö-
zönség látóterébe. Szívesen mesélt az egyes
eszközök funkciójáról és begyûjtésének körül-
ményeirõl, a díszítések jelentésérõl. Õ is pász-
tor család sarja. Az állatok szeretete s az em-
bertársak tisztelete beszédstílusában és csele-
kedeteiben egyaránt megnyilvánul.
Kisjuhász Ferenc neve nekünk, dömsödi-

eknek ismerõsen cseng. Itt nõtt fel, s már kis-
gyermekkorában megmutatkozott az állatok
iránti szeretete, gyakorta láthattuk kis fogatá-
val a faluban. Felnõttként a lovak idomítása
életének jelentõs részévé vált. Rendszeresen
hajtotta a puszta ötöst csikós bemutatókon, s
országszerte több ilyen jellegû rendezvényen
is megmutatta tudását. (Nemzeti vágta � Bu-
dapest, Betyár nap � Csákberény, hogy néhá-
nyat említsek). 2017. április 29-én, a pásztor-
ságot bemutató kiállításra cifraszûrt, öltözé-
ket, fotókat és egyéb kellékeket hozott. Türe-
lemmel és hozzáértéssel készítette a finom
slambucot és a birkapörköltet. Csendes, mo-
solygós természetével embertársai iránt tisz-
telettel viseltetik.
Nagy István Lászlópusztáról érkezett, s

hozta el nekünk tekintélyes kolompgyûjte-
ményét, mely õseitõl örökölt megbecsült ha-
gyaték. Pásztor dinasztia leszármazottjaként
vitte tovább a stafétát. Édesapjától örökül
kapta a muzsika szeretetét. A hortobágyi gu-
lya nyakában megszólaló kolompok mint
pusztai szimfonikus zenekar muzsikáltak. Ha
valamely állat nyakában a kolomp hangzása
nem megfelelõ volt, azt bizony a gulyás ki-
vette a gulyából, s más hangzású kolompot
helyezett az állat nyakába. Nagy István nem-
csak a kolompok hangjáról, fajtájáról beszélt
az érdeklõdõ közönségnek, hanem az általa
megszólaltatott klarinéttal csak fokozta a jó
hangulatot. A klarinét és Hajdú László által
megszólaltatott tárogató kettõse mindannyi-
unk lelki épülésére szolgált.
Kétféle pásztortípus létezik, magyarázta

Nagy István. Az egyik ügyes és csodálatos
eszközöket készít, a másik pedig énekel, mu-
zsikál.
Délután ezt meg is tapasztalhattuk, hiszen

Kakuk Pál és Vass István Zoltán elõadásá-
ban pásztor énekek csendültek fel, melyet
aztán Nagy Roland, majd a Kéve Néptánc
Együttes szilaj férfierõt sugárzó lendületes
botoló tánca követett. Ebben a produkcióban
egymással rivalizált a csikós, a gulyás, a ju-
hász és a kondás, megjelenítve ezzel a pász-
tor társadalmon belül érvényes hierarchiát.

Kakuk Pál úgy is mint a Ráckevei Kéve
Néptánc Együttes mûvészeti vezetõje és mint
népi iparmûvész volt jelen a rendezvényen.

Csodálatos karcolozott, faragott tülkei, igé-
nyesen díszített tükrösei, juhászbotjai jól il-
leszkedtek a kiállítás tematikájába.
Pongrácz Gyula és Almási János szemé-

lyében betyárjaink nemcsak igazi 1848-ból va-
ló fegyverrel lõttek, hanem meséltek nekünk a
legendás Rózsa Sándorról és a betyárságról.
A nap folyamán adódott lehetõség arra is,

hogyÖlvedi Ilona ésHaller Péter csikósbe-
mutatójában gyönyörködhessünk. Lovukat
ültették, majd a ló hátán állva is és a fekvõ
lovon is csattogtatták karikásaikat.
A meghívott vendégek cifraszûrben, jelleg-

zetes csikós öltözetben jelentek meg rendezvé-
nyünkön, s egy fergeteges csattogtatás erejéig
egyszerre szólaltatták meg karikás ostoraikat. �
Ennek köszönhetõen a nap gyönyörûen sütött,
és egy szem felhõ sem árnyékolta be napunkat.
Bak Péter szûrszabó párjával egyenesen

Debrecenbõl érkezett. Az általuk készített
rátétes cifraszûrök látványukban is és vise-
letükben is gazdagították e napon az itt felso-
rakoztatott népmûvészeti remekek palettáját.
Takács Nóra gondos munkája volt az a két

hatalmas molinó, mely a Kiskunság és a Hor-
tobágy élõvilágát, pásztorait jelenítette meg.
Szent György napjához kötõdõen egy jó

hangulatú családias rendezvényt és egy igé-
nyesen kivitelezett kiállítást tudhatott magáé-
nak Dömsöd, mely ízlésformáló és értékmu-
tató a mai világban.
Tisztelettel megköszönöm mindazok segít-

ségét és támogatását, akik tevékenyen részt
vállaltak a rendezvény megvalósításában, le-
bonyolításában! Hiszem, hogy az önzetlensé-
gen alapuló összefogás és embertársaink
megbecsülése vihet elõbbre közösségeket!

Vass Ilona múzeumvezetõ
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Pásztornap, pásztorok eszközeit bemutató kiállítás
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A Duna-parton, kellemes környezetben, egy csésze finoman
gõzölgõ kávé mellett kezdtünk beszélgetni Papp Beátával.
Mosolygós és érdeklõdõ megjelenése mellett valamiféle biz-
tonságos kisugárzás, optimizmus érzõdik, ami ötvözõdik a
másokon való segíteni akarással.

� Hogyan lehet háromféle tevékenységet összeegyeztetni,
hiszen egyszerre dolgozik vendéglátósként, biztosításközvetí-
tõként, hitelközvetítõként?
� A képlet egyszerû, mert nagyon gyorsan tudok közvetlen

kapcsolatba kerülni az emberekkel. Hamar a bizalmukba fogad-
nak, mert õszinte a hozzáállásom gondjaikhoz. Ha például meg-
keresnek valamilyen jellegû problémával, akkor azt érzik, hogy
megtalálták a megoldásra a lehetõséget, mert tényleg úgy állok
hozzá, hogy segíteni akarok!
A vendéglátás szezonális elfoglaltság, emellett bõven marad

idõ az új ismeretek elsajátítására, bõvítésére és arra, hogy ember-
társaimnak biztosítással vagy akár hitelközvetítéssel nyújthassak
segítséget a boldoguláshoz.
Igazából az egyik tevékenység hozza a másikat.

� Hogyan kezdõdött?
� 2008-ban kezdõdött, mikor kirobbant a gazdasági válság. Ek-

kor már tanultam a biztosításközvetítést és a hitelközvetítést.
Egyik ismerõsöm, aki alkuszként dolgozott, bemutatott a fõnöké-
nek, akivel biztattak, hogy vágjak bele. Elõször csak a vendégek
körében segítettem a kötelezõ gépjármû biztosításoknál, mert ak-
kor még nagyon érdemes volt váltani. Gyakorlatilag egyik ügyfél
hozta a másikat, s így van ez ma is. Késõbb már jöttek a lakásbiz-
tosítások és így tovább. Mindenhonnan le lehet picit csippenteni
az árból vagy bõvíteni kiegészítõkkel. Lehet spórolni, ha nem ha-
vonta, hanem negyedévente vagy akár évente fizeti be az ügyfél a
biztosítási összeget. Ha sikeresek ezek a tranzakciók és az ügyfél
elégedett, biztosan ajánlja másoknak is. A jó terméknél is mindig
van jobb.

� Ha valaki meg szeretné Önt keresni, mert mondjuk új
ügyfél, honnan értesül?
� Hirdetõtáblákról, a régi cukrászdánál, a Kis-Dunához leka-

nyarodó út mentén a sarki ház falán, a Keress-Kínálj újságban�
Leginkább azonban ajánlás útján találnak meg az új ügyfelek.

� A biztosítást és a hitelközvetítést párhuzamosan végzi?
� Igen. Ezek kiegészítik egymást, mert pl. ha lebonyolítok egy

hitelközvetítést, az mellé kell lakásbiztosítást is kötni, és akár
megtakarítást is.

� Milyen fajta biztosítási típusokkal foglalkozik?
� Szinte mindegyikkel, amivel nem találkoztam még, azt meg-

tanulom. Ilyen aktuális újdonság pl. az építéssel foglalkozó vál-
lalkozásoknak a felelõsségbiztosítása is.

� Milyen típusú hitelek vannak?
� Vannak lakásvásárlási, -bõvítési, -felújítási és szabad felhasz-

nálású hitelek, de ezek közt is mindig jönnek újabbak, aztán a hi-
telkiváltások, mellyel még mindig kevesen élnek.

A hitelnél a törlesztõrészletek különbözetében egy jó döntéssel,
bankváltással milliós tételeket lehet megspórolni!

� Változnak-e a kamatok?
� Igen. Most hosszú ideje lent vannak a kamatok, és remélhetõ-

leg még sokáig így is marad, de innen már csak felfelé mehetnek,
de lehet fixáltatni is a kamatperiódusokat hosszabb távra. Ez egy-
fajta biztonság, melynek ára van, de mindenképp az ügyfél dönté-
se, hogy neki megéri-e, hogy nem kell aggódnia a törlesztõrészlet
emelkedése miatt!

�Mi a helyzet a fiatalokat támogató CSOK-kal? Lehet jót is
és rosszat is hallani róla. Ön hogyan látja ezt?
� Pozitív dolognak tartom, hogy az állam támogatja a fiatalokat

az otthonteremtésben. Gyakran hivatkoznak a bankok elvárásai-
ra, a teljesítendõ feltételekre. Hogy melyek ezek és milyen elvárá-
saik vannak?
� Legyen munkája az ügyfélnek,
� Fizesse az adóját,
� Legyen bejelentett munkaviszonya,
� Erkölcsi bizonyítványa,
� Megfelelõ jövedelme.
Ha ezek megvannak, kap egy vissza nem térítendõ állami támo-

gatást, ami mellé hitelt is vehet fel. Ez utóbbi nem kötelezõ, de ál-
talában önmagában kevés a támogatás, és amivel ki lehetne pótol-
ni a lakáshoz jutás költségeit, nem áll rendelkezésre, vagy csak
keveseknek. Ezért van sok esetben szükség a hitelre.

� Miért érdemes felkeresni egy hitelközvetítõt, mielõtt a
bankba indulna valaki hitelért?
� Számos elõnnyel jár! Míg az ügyfélnek a bankban egy lehetõ-

séget ajánlanak, addig a hitelközvetítõ legalább három vagy inkább
több variációt vázol fel. Nagyon fontos, hogy az ügyfél érdekeit, le-
hetõségeit tartom szem elõtt, személyre szabom, és ez a lényeg,
mert mindenkinek mások a szokásai, a lehetõségei, elvárásai.
Elõszûröm az ügyfelet, hogy melyik bank feltételeinek felel

meg legjobban, hisz ott a legbiztonságosabb a hitelelbírálás szá-
mára. Segítek a kiválasztott banknál a hitelkérelem dokumentu-
mait összerakni. A bankok számos kedvezményt biztosítanak
azoknak az ügyfeleknek, akik hitelközvetítõ által bonyolítják
ügyleteiket. Tehát, ha az ügyfél közvetítõt vesz igénybe, csak jól
jár, mert még több kedvezményben részesül.

� Végül engedje meg hogy megkérdezzem, akkor mi ebbõl a
haszna a hitelközvetítõnek?
� Természetesen jutalékot kapok a munkámért a banktól, mely-

re szigorú szabályok érvényesek. Bármelyik bankot választja az
ügyfél, egyforma a díjazás. Mert az ügyfél a számára a legjobb
terméket választjuk, emellett minden segítséget, támogatást a tel-
jes folyamat alatt végig megkap. Természetesen ez az ügyfél szá-
mára semmibe nem kerül. A hitelügyintézõ akkor profitál igazán,
ha az ügyfél teljes mértékben elégedett!

Következõ lapszámunkban a megtakarításokról kérdezem Papp
Beátát!

Vass Ilona

Empátia, segítõkészség
Egy csésze kávé Papp Beáta biztosítás- és hitelközvetítõvel
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Márciusban és áprilisban 12 tûzesetünk és 2mûszakimentésünk volt:
2017-03-08-án a Felsõszigeti útra vonultunk, mert egy udvarban na-

gyobb mennyiségû nyesedék és zöldhulladék égett, ami az ott lévõ fákat
és épületet is veszélyeztette. A tüzet kéziszerszámokkal és egy sugárral
oltottuk el.
2017-03-14-énmegint valakinek köszönhetõen vonulhatunk aNagyta-

nyai útra. Ismét égett az
aljnövényzet és a nádas.
A tüzet az elõzõekhez
hasonlóan kéziszer-
számokkal és egy su-
gárral oltottuk el.
2017-03-15-én az

Áchim utcából nyíló
Seregély köz végére vo-
nultunk avartûzhöz. A
tûzesetet az ott lakók ki-
érkezésünkig elkezdték
felszámolni. Egységünk
kéziszerszámokkal és egy sugárral elvégezte a
végleges oltást.
2017-03-19-én Apajra kaptunk riasztást a

�Bankházi reptér� mögötti részre, ahol aljnö-
vényzet és nádas égett. A helyszínre a rácke-
vei, kunszentmiklósi önkormányzati és a dél-
egyházai önkéntes tûzoltókkal közösen vonul-
tunk. A tüzet több sugárral, illetve kézi szer-
számokkal sikerült felszámolni.
2017-03-24-én Dömsödön a Tókert utcá-

ban égett a nádas. A káresetet a ráckevei ön-
kormányzati tûzoltókkal közösen, vízsugárral
és kézi szerszámokkal számoltuk fel.
2017-03-26-ánmegint nádas tûzhöz vonul-

tunk Bankháza csatornapartjára, ahol több helyen is lánggal égés volt. Ezt
a káresetet is a ráckevei önkormányzati tûzoltókkal közösen, kettõ vízsu-
gárral és kézi szerszámokkal oltottuk el.

2017-03-27-én a Kunszentmiklósi út mentén az autókrosszpálya utáni
részen szemét, aljnövényzet, nádas, trágya égett. A tüzet egy sugárral és
kézi szerszámokkal oltottuk el.
2017-03-31-én 18 óra 59 perckor ismét Kiskunlacházára vonultunk se-

gítségnyújtásra, a jelzett helyen egy melléképületben keletkezett tûz. Ki-
érkezésünk elõtt a hivatásos egységek a helyszínre értek és beavatkoztak,
így egységünkre nem volt szükség, ezért visszafordítottakminket.
2017-04-11-én 11 óra

13 perckor Apaj�
Kiskunlacháza közötti
szakaszra riasztottak
minket és a kunszent-
miklósi kollégákat tûz-
esethez. A helyszínen
több százméter hosszan
nádas és aljnövényzet
égett. A tüzet kettõ víz-
sugárral, kéziszerszá-
mokkal és puttonyfecs-
kendõvel számoltuk fel
kb. kettõ óra alatt. Az
oltást nehezítette a na-
gyon erõs szél, és hogy
a területet szinte csak
gyalogosan lehetett
megközelíteni. Anyagi
kár és személyi sérülés
nem volt.
2017-04-15-én 12 óra

51 perckor kaptunk ri-
asztást a vasúthoz, mert
egy Kiskunlacházáról
Apaj felé tartó szerel-
vény tetején tüzet láttak.
Az esethez több tûzoltó
egység is megkezdte a
vonulást, Keve 1-es,
Sziget 1-es, Délegyháza
Öte és mi is, valamint a
dömsödi polgárõrök és
a rendõrség is. Az egy-
ségek kiérkezése elõtt a
MÁV szakemberei a
szerelvényt megállítot-
ták és átvizsgálták. Tüzet, illetve tûzre utaló nyomokat nem találtak, így
az egységeket a megyei mûvelet-irányítás visszafordította állomáshe-
lyükre. Tûzoltói beavatkozás nem történt.
2017-04-15-én délután ismét Apajnak indultunk, ezen a napon már

másodszor, de most vegetációs tûz miatt. Apaj és Kiskunlacháza között a
szivattyútelepnél kb. 2 hektáron aljnövényzet, bozótos, olajfák égtek. A
tüzet vízsugarakkal, kéziszerszámokkal a kunszentmiklósi kollégákkal
közösen oltottuk el. Az este kárérték nélküli volt.
2017-04-20-án 02 óra 17 perckor a Holló utcába vonultunk, mert egy

beteghez kiérkezõ mentõ elakadt. Az elakadt mentõt egy drótkötél segít-
ségével kivontattuk, és a beteggel együtt elindulhatott a kórház felé.
2017-04-20-án a második riasztásunk 18 óra 26 perckor Kiskun-

lacháza � Dömsöd közötti szakaszon történt közúti balesethez volt.

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 � március � április hónap

Nagytanyai úti tûzeset:

Kunszentmiklósi úti
tûzeset:

Apaj �Kiskunlacháza közötti tûzesetek:
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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: 9-12óra, csütörtök: 9-12óra
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: Csütörtök

Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra

Plébános: Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-775-8003
Istentisztelet: vasárnap 1/2 10 óra, 5 óra
Lelkipásztor: Szappanos Tibor

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii

A helyszínen egy személygépkocsi és egy
nyerges vontató ütközött. A személygépko-
csi vezetõje egy feszítõvágó segítségével lett
kiszabadítva. A személyautó sofõrje súlyos
sérüléseket szenvedett, a kamion vezetõje
nem sérült. A személygépkocsi vezetõjét a
mentõk a helyszínen ellátták, majd kórházba
szállították.
2017-04-25-én 14 óra 50 perckor a Rákóczi

úti �régi malomhoz� kaptunk megint riasztást.
Ismét egy helyiségében keletkezett ismeretlen
okból tûz. A szomszédok ezt észrevették, és
még a kiérkezésünk elõtt a tüzet eloltották. A ri-
asztott egységek átvizsgáltak és adatfelvételez-
tek csak a káreset helyén.
Ezzel a káresettel elértük a 31. káreseti szá-

mot, tavaly összesen volt 46 eseményünk.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha beje-

lentést tesz, azt minden esetben a 105-ös szá-
mon tegye meg legelõször, de ezt követõen a
Dömsödi Tûzoltó Egyesület parancsnokát,
Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék
az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszá-
mon. 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!

A kedvezményezett adószáma:
18688320-1-13

A kedvezményezett neve:
DÖMSÖDI TÛZOLTÓEGYESÜLET

Egyesület számlaszáma:
51700272-10903818

További információk és képek
aweboldalunkon,

a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n
vagy a Facebook-on találhatóak.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tûzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik

ÖZV.KOVÁCSSÁNDORNÉT
(született Lukácsi Krisztina)

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek el, és gyászunkban együtt
éreztek velünk.

Agyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunkmindazoknak, akik

DR.ORBÁNCSABA

elvesztése miatt � szeretetük, tiszteletük
jeléül � részvétüket fejezték ki, mély fájdal-
munkban osztoztak.

Agyászoló család

Kiskunlacháza �Dömsöd közötti baleset: Rákóczi úti �régimalom�:
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Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a rendõrség segélyhívó száma
a 112-es központi szám.

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:május 20.

A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várhatómegjelenés: június eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Rovatvezetõk és az újság megjelenésében

közremûködõk:
Ácsné Jaksa Szilvia, Balogh István Ferenc,
Bencze István, Bõdi Endréné, Budai Ignácné,
Budai Szilvia, Christoph Gáborné, Földi
Krisztina, Földvári Attila, Habaczellerné

Juhász Judit, Harsányi Zoltán, Horváth Béla,
Ispán Imre, Jancsó Attila, Köntös Ágnes, La-
katos Mátyás, Nemoda-Stiasny Márta, Orbán-
né Kiss Judit, Pintér-Rakszegi Zita, Pongrácz
József, Rabné Polgár Edit, Richter Gyuláné,
Siket Péter, Stefanovics Lajosné, Szabó

Andrea, Varsányi Antal, Velláné Bucsi Mária.

Készült 800 példányban.
Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat

támogatásával jelenikmeg.

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

GáborÁron u. 2/a

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

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 számon
tehetikmeg:KlszákTamáselnök70-453-0743

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!

Születtek:
Horváth Zoltán � ZsákaiMelissza

ZOLTÁN
VargaGéza �Hegedûs Zsuzsanna

ÁDÁM
Laskai Dániel � Csehi Szimonetta

NOEL
Joó Péter � Fekete Anett

LILIÁNA

Házasságot kötöttek:
Miskolczi Ferenc �Markó Emese

Laczó CsabaMihály �DenkeAndrea Ildikó

Elhunytak:
Pethe Kálmánné TreumannValéria 72 éves
Palotai Györgyné Szûcs Julianna 90 éves
Dr. Várkonyi Ágota 63 éves
Kendi Józsefné BöttkösMária Zsófia63 éves
Markó IstvánnéMészáros Ilona 72 éves
Tanai Ferencné Farkas Györgyi 54 éves
Poromb Péterné Ács Zsófia 80 éves
Kovács Sándorné Lukácsi Krisztina 93 éves
Dr. Orbán Csaba 28 éves

Anyakönyvi hírek

Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a
2016. 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 támogatottak nevében

elõre is köszönjük!

TISZTELT

SPORTTÁRS!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület
Adószámunk:
19833293-1-13
H.E.Önkormányzata
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Képes összefoglaló a Pásztornapról

Fotó: Fábián Ilona Krisztina


