2010. augusztus

XX. évfolyam 8. szám

www.domsod.hu

Ára: 150.- Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját

2010. augusztus 20-i rendezvényünkre
10.00 óra
Ökumenikus istentisztelet a dömsödi egyházak részvételével
a dömsödi Református Templom elõtti parkban
Ünnepi beszédet mond:
Bencze István
polgármester
A „Szép Dömsödért” emlékplakettek átadása
Koszorúzás
A mûsorban közremûködnek: a Ju és Zsu Társulat tagjai,
majd ezt követõen a Széchenyi úton ünnepélyes keretek közt
átadásra kerül a játszótér

A K T U Á L I S

Ez évben sem térünk el a hagyományoktól, és a Dömsödi Nagytemplom előtti
parkban ünnepeljük – ökumenikus istentisztelet keretében – a magyarság és a keresztény hit összefonódását. Nemzeti ünnepünkön méltatjuk Szent István királyunk
történelmi nagyságát, és ünnepeljük az új
kenyér napját is. Az augusztus 20.-i ünnepségen – ugyancsak évről évre – ismétlődik
az az aktus, amelynek keretében átadjuk a
„Szép Dömsödért” kitüntető plaketteket,
amelyet a különösen ápolt ingatlanok tulajdonosai érdemelnek ki. Kérek mindenkit,
hogy minél nagyobb számban tiszteljék
meg az ünnepségünket. A múlt hónapban
már említettem, hogy a tűzijáték az idén elmarad. A képviselő-testület döntése értelmében – csatlakozva az országos akcióhoz
– az erre a célra szánt százötvenezer forin-

tot egy árvízkárosult megsegítésére ajánlottuk fel.
Augusztus 20-án, a hivatalos ünnepség
után – reményeim szerint – ünnepélyesen
adnánk át a dömsödi gyermekeknek az addigra elkészült, új játszóteret. Amikor ezeket a sorokat írom, még csak félig készült
el a munka, de már most látszik, hogy egy
nagyon igényes, praktikus, esztétikus színfolttal gazdagodik Dömsöd nagyközség, és
elsősorban annak is a legapróbb polgárai.
A Petőfi szülők házának átalakítása is jó
ütemben zajlik, szeptember végére várható
a kivitelezés befejezése.
Egy nagyon előnyös konstrukcióban sikerült két utcánkat, a Nap utcát és az Attila
utcát is mart aszfalt segítségével portalanítani. Ez a minőség már lehetőséget ad arra,
hogy a Bercsényi utcához hasonlóan majd

valamikor kapjon az úttest egy végleges
kopó réteget. Kérem a nehézgép- és a teherautó-tulajdonosokat, hogy egy ideig lehetőleg ne használják ezeket az utcákat,
mert még kicsit laza az aszfalt.
Az utóbbi hónapokban nagyon sok üdülőtulajdonos keres meg telefonon és személyesen is, különféle problémákkal. Nagyon sokan reklamálnak az ingatlanadó
drasztikus felemelése miatt. Csak ismételni
tudom az eddigi tájékoztatásunkat, hogy a
normatív támogatás elvonása miatt kényszerültünk az emelésre. Az üdülőövezetre
költött pénzt eddig is kiegészítettük, mert a
befolyt adó nem fedezte a közvilágítás, a
szúnyoggyérítés és némi kátyúzás költségeit. Ma már ezt saját forrásból nem tudjuk
kiegészíteni. Csak megjegyzem, hogy öt
éve nem emeltünk adót, így egyszerre
tényleg nagyobb volt ez az ugrás a megszokottnál. Az azért nem elhanyagolható
szempont, hogy a környező településekhez

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

képest még mindig mi kérjük a legkevesebb adót.
Az üdülőlakosság legtöbbet a hulladékgyűjtéssel, -szállítással foglalkozik. Vannak
olyan észrevételek, amelyeket teljes joggal
vetnek fel, és vannak olyanok is sajnos,
amelyek csak a fizetési kötelezettség alóli
kibúvást célozzák meg. A gördülékenyebb
ügyintézés miatt alakítottunk ki a hivatal
udvarán lévő irodában egy helyet, ahol a befizetett csekk ellenében megkaphatják a tulajdonosok a szemétgyűjtő zsákot. A szeptember közepén tartott cikluszáró kistérségi
társulási ülésen fogjuk módosítani a hulladékszállítási rendeletünket úgy, hogy a későbbiekre kiszűrjük a vitás kérdéseket.
Mintegy a felét érinti az üdülőlakosságnak az a beruházás, amely az RSD projekt
keretében fog megvalósulni a következő
években. Ez a pályázat „A szennyvíz kivezetése a parti sávból” néven fut, és tulajdonképpen az üdülőterület csatornázásáról
szól. Tudom, olyan világot élünk, amikor
minden forint plusz kiadás meggondolandó, mégis kérem a támogatásukat. Már
most jelzem, hogy minden tulajdonosnak
meg kell fizetnie a közműfejlesztési hozzájárulást, mivel a térségben lévő üdülők
több mint kétharmada támogatja azt. Nem
elhanyagolható tétel, hogy az ingatlanok
értéke ezzel arányosan nő. Augusztus 13án 15 órakor közmeghallgatást tartunk,
amelynek keretében – sok más téma mellett – Kreisz László, Taksony polgármestere, aki az érintett bizottság elnöke, ad tájékoztatót az RSD projektről.
Befejeződött a régi hulladéklerakó telepünk rekultivációja. Már írtam róla, de
most megismétlem, szigorúan tilos itt is a
hulladék illegális lerakása. Százezres
nagyságrendű bírságra számíthat az, aki
vét a szabályok ellen!
Először kaptam meghívót az utánpótlás
korú labdarúgók évadzárójára. Nagy
örömmel mentem el a rendezvényre, és az
örömömet csak fokozta az a látvány, amely
fogadott. A focista palánták szüleikkel
együtt elevenítették fel a szezon emlékezetes eseményeit. Közel száz gyermek folyamatos foglalkoztatása oldódott meg kevés
pénzből, annál több lelkesedéssel. Gratulálok a Kovács Ferenc elnök úr vezette elnökségnek és a Gábor Tamás által vezetett
edzői stábnak. Az évadzárón is elmondtam, most csak megismétlem: remélem,
Katona Antal barátom valahonnan az égből
látja azt, hogy ilyen sok gyermek futballozik Dömsödön, mert az utánpótlás volt
mindig is a szívügye!
Bencze István
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Tisztelt Választópolgárok!

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a Ve.
9-10. §-ai szerint a választópolgárok számának növekedése miatt ÚJ SZAVAZÓKÖRT kellett kialakítanunk!

az Oktatási és Művelődési Központban
(Dömsöd, Béke tér 2.)

Az új szavazókör miatt egyes utcák lakói a korábbiaktól eltérő, másik szavazókörben szavazhatnak az őszi választásokon.

tart az RSD Parti Sáv projektről, valamint az
üdülőlakosság helyzetéről, melyre
tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt.

Kérjük a választópolgárokat, figyelmesen olvassák el az ÉRTESÍTŐN feltüntetett szavazókör számát és címét!

2010. augusztus 13-án (péntek)
15.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁS-t

Képviselő-testület

KÖZLEMÉNY

Helyi Választási Iroda

Az ügy tárgya: GreenBalance Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.) által Dömsöd 057/41
hrsz.-ú területen üzemeltetett biogáz üzem bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.
Az ügy iktatószáma: KTVF: 39893/2010.
Az eljárás megindításának napja: 2010. július 5.
Az ügyintézési határidő: 90 nap
(A határidőbe nem tartozik bele – többek között:
– a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
– a szakhatóság eljárásának időtartama.)
Az ügyintéző neve és elérhetősége: Horváth Kinga. Tel.: 478-4437.
A tervezett létesítmény rövid ismertetése:
A tervezett tevékenység: a GreenBalance Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.) által Dömsöd 057/41 hrsz.-ú területen üzemeltetett biogáz üzem 29.200 t/év kapacitásról 90.200 t/év kapacitásra történő bővítése.
A tervezett tevékenység helye: a biogáz üzem Dömsöd település külterületén található, szántó
művelési ágú területek és a Dunatáj Szövetkezet Tehenészeti Telep és Tejfeldolgozó Üzem mellett.
A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai: Dömsöd közigazgatási
határán belül.
A konkrét ügyben – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján – a Felügyelőség lehetséges döntései:
– kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
– ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok
merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
– összekapcsolt környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
esetén, ha a Felügyelőség az első szakaszban nem utasítja el a kérelmet, a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve végzésben állapítja meg, hogy a környezeti hatásvizsgálat során a
tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel, továbbá melyek az egységes környezethasználati engedélyben a környezeti hatásvizsgálat alapján érvényesítendő feltételek, és szükség esetén az eljárás második szakaszához benyújtandó dokumentáció tartalmára és példányszámára vonatkozó rendelkezéseket.
A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos
kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő harminc napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
Tárgyi ügyben a Felügyelőség 2010. augusztus 10-én kedden 14 órakor a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban (2344 Dömsöd, Béke tér 2.) közmeghallgatást tart.
A Felügyelőség
a
közleményt
a
hivatalában,
valamint
a
honlapján
(http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/) tette közzé.
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Tisztelt választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását 2010. október 3. napjára tűzte ki.

Választójog

Azt, hogy az önkormányzati választásokon ki
rendelkezik választójoggal, az Alkotmány a következő módon szabályozza:
„A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a
Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a
jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek választásán választható és –
amennyiben a választás, illetve a népszavazás
napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik – választó legyen, valamint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fővárosi főpolgármesterré magyar állampolgár választható.
A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként
elismert nagykorú személyt megillet az a jog,
hogy a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek választásán – amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar
Köztársaság területén tartózkodik – választó legyen, valamint a helyi népszavazásban és népi
kezdeményezésben részt vegyen.”
Nincs választójoga annak:
– aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,
– aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll,
– aki szabadságvesztés büntetését tölti,
– aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Helyi önkormányzati képviselő és
polgármesterjelöltek ajánlása

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását a jelölés előzi meg. A jelöltek ajánlását a választási értesítőkkel együtt kézbesített ajánlószelvényen lehet megtenni, amelyek augusztus 16. és 19. között minden választójogosult számára kézbesítésre kerülnek.
A jelöltekről:

– helyi önkormányzati képviselőjelölt az a választójoggal rendelkező személy, akit a településen választójoggal rendelkező választópolgárok legalább 1%-a ajánlott,
– polgármesterjelölt az a választójoggal rendelkező magyar állampolgár lehet, akit a településen választójoggal rendelkező választópolgárok legalább 3%-a ajánlott,
– kisebbségi önkormányzati képviselőjelölt
csak az lehet, aki az adott kisebbség választói

névjegyzékében szerepel, és olyan az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezet jelöli (ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett szervezetet), amelynek
alapszabályában – a települési kisebbségi önkormányzati választás évét megelőző legalább 3 éve – rögzített célja az adott nemzeti
vagy etnikai kisebbség képviselete.
A jelöltek ajánlásához irányadó – választójoggal rendelkező választópolgárok száma
– létszámadatot 2010. augusztus 18-án teszi
közzé a helyi választási iroda.
Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek
lakóhelye a választókerületben (jelen esetben
Dömsödön) van. A választópolgár jelölési fajtánként (képviselő, polgármester, megyei közgyűlés tagja) csak egy jelöltet ajánlhat. Jelöltet
ajánlani szeptember 3. 16 óráig lehet, és ezen
időpontig van lehetőség a jelöltek választási
bizottság felé történő bejelentésére.
A választópolgár jelölési fajtánként csak egy
jelöltet vagy egy listát ajánlhat, és csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést.
Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás
jelöltséget fogadhat el.
Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül – az alábbi kivételekkel – bárhol
lehet gyűjteni.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:
a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló
más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől
a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel
másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az
ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
Felhívom az ajánlást gyűjtő jelöltek figyelmét az ajánlószelvényeken szereplő személyes adatok védelmével összefüggő jogszabályok betartására.
Az ajánlószelvényekről másolatot készíteni
tilos. A jelölésnek az ajánló személyre vonatkozó adatai nem nyilvánosak. A jelöltnek a be nem
nyújtott ajánlószelvényeket a benyújtásukra
rendelkezésre álló határidő lejártát követő három napon belül meg kell semmisítenie, s erről
jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvet
három napon belül a helyi választási bizottságnak át kell adni.
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Az ajánlás akkor érvényes, ha azt a választópolgár teljes terjedelmében valós adataival
kitölti és saját kezűleg aláírja.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem megfelelően töltöttek ki és írtak alá,
c) az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több
jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása
érvénytelen. Az ajánlások érvényességét a helyi
választási bizottság ellenőrzi, és ezt követően
veszi nyilvántartásba a jelölteket.

Választási kampány

A választási kampányra vonatkozó szabályokat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.
tartalmazza. A választási kampány a választás
kitűzésétől a szavazás napján (2010. október 3.)
0 óráig tart. A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A választási plakátot épület
falára, kerítésre kizárólag az ingatlan tulajdonosa, illetve a bérlő hozzájárulásával lehet elhelyezni. Állami vagy helyi önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon
belül plakátot elhelyezni tilos. A plakátot úgy
kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy
jelölő szervezet plakátját, és korlátozás nélkül
eltávolítható legyen. A szavazást követő 30 napon belül a választási plakátokat el kell távolítania annak, aki azt elhelyezte.
Az önkormányzat választási kampány céljára
a jelölteknek illetve jelölő szervezeteknek azonos feltételek mellett bocsát rendelkezésre helyiséget illetve eszközöket.
A jelöltek és jelölő szervezetek kérésére –
igazgatási szolgáltatási díj ellenében – a helyi
választási iroda átadja a korlátozott adattartalmú
választójogosultak névjegyzékének másolati
példányát szeptember 13-át követően.

A választásokról általában

A 10.000 vagy annál kevesebb lakosú településeken az önkormányzati képviselőket ún.
egyéni listás választási rendszerben választják
meg, azaz a szavazólapon valamennyi jelölt neve, kiket a helyi választási bizottság nyilvántartásába vett, ábécésorrendben szerepel. A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat,
amennyi a településen megválasztható képviselők száma, vagyis Dömsödön 8 fő.
Megválasztott képviselők azok a jelöltek
lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták. Nem
lehet képviselő az a jelölt, aki nem kapott szavazatot. Ha a mandátumkiosztás során szavazategyenlőség miatt nem osztható ki az összes
mandátum, a jelöltek mandátumhoz jutását a
helyi választási bizottság sorsolással állapítja
meg. Ha kevesebb képviselőt választanak meg,
mint a megválasztható képviselők száma, a be
nem töltött helyekre időközi választást kell kitűzni.
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A polgármestert többségi módszerrel választják, azaz az lesz a település polgármestere, aki a
legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség
esetén a választás eredménytelen, és időközi választást kell tartani. A választópolgár csak egy
polgármesterjelöltre szavazhat.
Szintén most kerül sor a megyei közgyűlés
tagjainak megválasztására is. A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében
minden megye egy választókerületet alkot,
melynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros.
A választópolgár egy megyei listára adhatja le
érvényesen szavazatát. A megyei listák a leadott
szavazatok arányában, a törvényben meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz.

Választási szervek

Helyi Választási Iroda
A választásokkal összefüggő előkészítő,
szervezési feladatokat a helyi választási irodák
végzik (a polgármesteri hivatal megbízott köztisztviselői).
A választási irodák:
– ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;
– közreműködnek a szavazatok összesítésében,
a választási eredmény megállapításában;
– biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi,
technikai feltételeit;
– ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait;
– döntésre előkészítik a választási bizottságok
hatáskörébe tartozó ügyeket;
– gondoskodnak a választási iratok kezeléséről,
biztonságos őrzéséről, továbbá a levéltárnak
történő átadásról, illetőleg megsemmisítéséről.
A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási,
technikai kérdésekben.
Helyi Választási Iroda Dömsöd
Vezetője: Dr. Vörös Andrea
Helyettes vezetője: Orbánné Kiss Judit
Jogi helyettes: dr. Bencze Zoltán
Cím: Dömsöd, Petőfi tér 6.
Tel.: 24-523-123
Fax: 24-435-363
e-mail: domsod@domsod.hu
Országos Választási Iroda
Székhely 1051 Budapest Arany János u. 25.
Postacím
1357 Budapest, Pf. 2
Telefonszám
06-1-795-3303
Faxszám
06-1-795-0143
Központi elektronikus levélcím:
valasztasi.fo@kim.gov.hu
A honlap URL-je: www.valasztas.hu
Pest Megyei Területi Választási Iroda
Székhely
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám
06-1-318-1946
Faxszám
06-1-318-0026
Központi elektronikus levélcím:
valasztas@pestmegye.hu
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Pest Megyei 13. számú Országos Egyéni
Választókerületi Iroda
Székhely 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefonszám
06-24-523-333
Faxszám
06-24-422-521
Központi elektronikus levélcím:
mesterne@rackeve.hu

Választási Bizottságok

A választási bizottságok (szavazatszámláló
bizottságok és a helyi választási bizottság) a választópolgárok független, kizárólag a törvényeknek alárendelt szervei, amelyek elsődleges
feladata jelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazás lebonyolítása, a választás eredményének
megállapítása, a választás törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és
szükség esetén a választás törvényes rendjének
helyreállítása.
A választási bizottságok választott tagjait a
helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a
képviselő-testület választotta meg. A választott
tagok jelölésekor vizsgálni kellett a tagokkal
kapcsolatos összeférhetetlenséget.
A választási bizottságok megbízott (delegált)
tagjait 2010. szeptember 17. 16 óráig jelenthetik
be a helyi választási bizottság elnökéhez azok a
jelöltek és jelölő szervezetek, akik jelöltet indítottak a településen.
Az önkormányzati képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:
– helyi választási bizottság,
– szavazókörökben szavazatszámláló bizottságok,
– területi választási bizottság (19 megyében és a
fővárosban),
– Országos Választási Bizottság.
A Helyi Választási Bizottság:
Elnöke: Tóth István
Elnökhelyettese: Denke Gábor
Tagjai:
Bábel Sándorné
Kovács László
Szücsné Ágh Anikó
A Helyi Választási Bizottság székhelye:
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. Telefon: 06-24-523123; fax: 06-24-435-363.
A helyi választási bizottság ellenőrzi a jelöltajánlásokat, nyilvántartásba veszi a jelölteket,
jóváhagyja a szavazólapok adattartalmát, dönt a
jogorvoslati eljárásban benyújtott kifogásokról.

Szavazatszámláló bizottságok

A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll.
A szavazatszámláló bizottság feladatai:
– ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról;
– szükség és igény szerint a bizottság két tagja
segít a választópolgárnak a szavazásban;
– dönt a szavazás során felmerült vitás kérdésekben;
– megszámlálja a szavazatokat, dönt a szavaza-

tok érvényességéről, megállapítja a szavazás
szavazóköri eredményét;
– indítványozza a helyi választási bizottságnak
a szavazás szavazóköri eredményének megsemmisítését, ha olyan törvénysértést észlel,
amely érdemben azt befolyásolta;
– a szavazás eredményéről, a szavazás során
történt fontosabb eseményekről, a szavazatok
újraszámlálásáról jegyzőkönyvet készít.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a Ve. 9-10. §-ai szerint ÚJ SZAVAZÓKÖRT kellett kialakítanunk! Kérjük a
választópolgárokat, figyelmesen olvassák el
az ÉRTESÍTŐN feltüntetett szavazókör számát és címét.
001. számú szavazókör:
Dezső Lajos AMI (Zeneiskola),
Kossuth L. u. 58.
002. számú szavazókör:
Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör:
Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petőfi tér 5.
004. számú szavazókör:
Nagyközségi Óvoda (Dabi Óvoda)
Dömsöd, Szabadság út 92.
005. számú szavazókör:
Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.

A Helyi Választási Iroda vezetője a kisebbségi szavazókör helyéül a Polgármesteri Hivatal
Dömsöd, Petőfi tér 5. számú épületét jelölte ki.

A jogorvoslatokról

A jogorvoslatok fajtái
A jogorvoslat három formája, a kifogás, a
fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti
kérelem áll a jogorvoslatot igénylők rendelkezésére. A három jogorvoslati forma más-más
helyzetben alkalmazható.
A kifogás a választásra irányadó jogszabály,
illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással benyújtható jogorvoslati eszköz, amellyel bárki élhet. A
kifogást az első fokon eljáró választási bizottság
bírálja el.
A fellebbezés a jogorvoslati rend következő
lépcsőfoka. Fellebbezést a választási bizottság
elsőfokú határozata ellen nyújthat be bármely
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg
az ügyben érintett jogi személy.
Kizárt a fellebbezés a másodfokon eljárt választási bizottság, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen.
A választási bizottság másodfokú határozata,
továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
A jogorvoslati eszközökről bővebb felvilágosítást a www.domsod.hu honlap választási szekciójában vagy a Helyi Választási Irodánál kaphatnak.
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A kisebbségi önkormányzati
választásokról

A Helyi Választási Bizottság 2010. július 26i ülésén 2010. október 3-ra kitűzte Dömsöd
Nagyközségben a cigány kisebbségi önkormányzati választást is.
Ezen a választáson azon választópolgárok
szavazhatnak és lehetnek jelöltek, akik 2010. július 15-ig kérték a cigány kisebbségi választói
névjegyzékbe történő felvételüket. A névjegyzékbe történő felvételről, vagy esetleg a kérelem
elutasításáról valamennyi érintett határozati formában már értesült. Július 15. után már nem lehet kérelmezni a névjegyzékbe történő felvételt.
A jelöltállításra vonatkozó szabályok többes
követelményt állítanak fel. Először is kisebbségi önkormányzati képviselőjelölt csak az lehet,
aki az adott kisebbség választói névjegyzékében szerepel. Azonban az ott szereplő személy
az ország más településén is jelölt lehet, ha ott a
kisebbségi választásokat kitűzték. Ebben a vonatkozásban tehát területi megkötés nincsen.

A másik feltétel, hogy jelölt csak az lehet,
akit olyan az egyesülési jogról szóló törvény
szerint bejegyzett társadalmi szervezet jelöl
(ide nem értve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett szervezetet), amelynek alapszabályában – a települési kisebbségi önkormányzati választás évét
megelőző legalább 3 éve – rögzített célja az
adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete.
Független jelöltek indulására a törvény nem
biztosít lehetőséget. A jelöltnek nyilatkoznia
kell arról, hogy:
– a kisebbség képviseletét vállalja,
– a kisebbségi közösség nyelvét ismeri-e,
– a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismeri-e,
– korábban volt-e már más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője.
Ez a nyilatkozat nyilvános, azt bárki megismerheti.

Ahhoz, hogy a választás ténylegesen is
megtartásra kerüljön – a korábbiaktól eltérően
– minimum 4 jelölt állítása szükséges. A jelölt
ajánlása itt is az erre a célra külön megküldésre
kerülő ajánlószelvénnyel történik majd, amelyeket a választás napját megelőző 23. napig
lehet gyűjteni. Fontos, hogy mindenki csak
egy jelöltet ajánlhat, és az ajánlás nem vonható
vissza.

Tisztelt Választópolgárok!

Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett
hirdetőtáblán és a www.domsod.hu és az Országos Választási Iroda www.valasztas.hu internetes portálon olvashatják. Az önkormányzati
választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a
Helyi Választási Irodához fordulhatnak.
A szavazással kapcsolatos információkról
következő lapszámunkban adunk bővebb tájékoztatást.
Helyi Választási Iroda

A Petõfi szülõi ház újjászületése…
Megkezdõdtek a felújítási munkálatok!

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidéki Örökség Megőrzéséhez pályázatot
nyújtott be, melyet siker koronázott, 8.867.887
Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az
építési munkákra.
A Petőfi Sándor u. 17. sz. alatti ingatlan felújítására a képviselő-testület határozata alapján
került sor. – A megnyert pályázat tárgyát „Petőfi
Sándor szülei házának felújítása és közösségi
tér kialakítása” képezte.

A pályázat célja az épület állagának megóvása, felújítása és közösségi tér kialakítása, tekintettel az emlékhely jellegére.
„Korábban a hiteles források szerint – ebben
az épületben laktak Petőfi Sándor szülei és testvére 1846 áprilisától 1846 augusztusáig. Az
épület illetve az ingatlan így Dömsöd egyik legfontosabb Petőfi-emlékhelye, amelyet egy a falra erősített emléktábla is jelez.
A képviselő-testület elhatározása szerint az
épületet a továbbiakban közösségi célokra kí-

vánja fordítani. Kézműves oktatásra, népi mesterségek, hagyományok bemutatására, illetve
állandó és időszaki kiállításokra, előadásokra,
foglalkozásokra nyílik majd itt lehetőség.
A felújítás kapcsán a korábbi állapotok kerülnek rekonstrukció alá. Az épület az 1960-as
évek szerinti tompaszögű elhelyezkedésének
megfelelően kerül bővítésre (sajnos korábbi
adatok nem állnak rendelkezésre). A bővítés egy
fedett, ám nyitott tér, melyben egy kemence, tűzFolytatás a következő oldalon.

6
Folytatás az előző oldalról

hely lesz beállítva. Itt lehetőség nyílik majd különböző mesterségek, kézműves hagyományok
bemutatására is. A pince is innen nyílik, ahol
szintén lesz lehetőség múzeumi órák, foglalkozások megtartására.
A meglévő épület rossz állagú, ezért felújítása
elengedhetetlen.
A falak talajnedvességgel szemben szigetelésre szorulnak. A tetőfedés nádszerkezetét is
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újítani kell. A bővítésnél az új szerkezet kialakítása részben megegyezik a régivel. Az azonosság a tetőszerkezet, tetőfedés, a pillérosztások,
homlokzati felület, nyílászárók megjelenésében
jelentkezik.
Az épület utcai homlokzata előtti beton járdalapok elbontásra kerülnek. Ezen a felületen korhűen kiskockakő (macskakő) van tervezve. Az
épület bejáratának megközelítésére téglaburkolat készül, úgyszintén a fedett nyitott tér és a pince aljzatburkolataként is.”

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata megbízásából a „Petőfi Sándor szülei házának” külső felújítását és udvarának felújítási munkáit az
ELMARK 2001 Kft. végzi.
A munkálatok két ütemben zajlanak. I. sz.
ütem: építési munkák elvégzése. II. sz. ütem:
nádazási munkák elkészítése.
A műszaki átadásra ezek után kerülhet
majd sor.
Közreadta:
-V.I.-

Me gú ju lt játs zóté r a ré gi he l y én...

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a FALUMEGÚJÍTÁSRA ÉS -FEJLESZTÉSRE IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁS címen pályázatot nyújtott be Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,
melyet siker koronázott, 6.888.531 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az építési munkákra.
A pályázat tárgya „Dömsöd Széchenyi úti játszótér létrehozása”.
A játszótér teljes újraépítését indokolta többek közt az is, hogy a szomszédságában több mint 30 éve iskola működik, illetőleg az elmúlt évtizedben Sportcsarnok is létesült mellette. A terület központi, ám mégis csendes, forgalomtól mentes részen helyezkedik el, hűs árnyat adó tekintélyes
fák szegélyezik.
A terület hivatalos állapotleírásában ez áll: „Az ingatlan egy részén az
iskola bekerített területe található, másik része közterületként – út, parkoló és zöldfelület – használt. A tervezett fejlesztési terület az ingatlan jelenleg rendezetlen zöldfelületű része, melyen korábban is játszótér állt, de ma
már csak egy beton homokozó van meg belőle, mely nem felel meg az előírásoknak, el kell bontani.”
Az eltelt négy év alatt létesültek a faluban játszóterek, mint például a
Ságvári úti iskolában, óvodáink játszóudvarában, illetve az elmúlt esztendőben az alsó tagozatos iskola udvarán is. Ezek a játékok szülői, vállalkozói, pedagógusi és önkormányzati összefogással valósulhattak meg. Gazdáik, kis használóik vigyázzák ezeket a kincseket, illetve meg kell említenem, hogy a játékok zárt tereken, zárt környezetben használhatók.
Dömsöd lélekszáma 6084 fő, mely a nyári hónapokban jelentősen
megnő. A mindenki által igénybe vehető játszótér létrehozásának lényege
hivatalosan a következő:
„A településen nincs nyilvános, bárki által használható játszótér. A település lakossága írásban és szóban folyamatosan jelzi a játszótérre vonatkozó igényét. Az utcán játszó gyerekekre egyre nagyobb veszélyt jelent
az erősödő közúti forgalom. Különösképp az 1-12 év közötti korosztályok
játékigényét kielégítő játék és szabadidő eltöltésére alkalmas köztéri játszótér létrehozása a lényeg.

A fejlesztés megvalósításával a településen élők, ezen belül a gyermekek életminőségének javulása és a település vonzerejének növekedése következik be, amely a lakosság megtartására és az idegenforgalom növekedésére is kihat.”
A játszótér terveit a Pagony Táj és Kertépítész Iroda készítette, az önkormányzat a Zöld Korona Garden Kft.-t bízta meg a munkálatok kivitelezésével. A tervek szerint a következő játékok és berendezések kerültek
megvalósításra: játszóvár, mászóoszlop, libikóka, halrugós billegő, kétüléses mesehinta, faragott állat – teknősbéka, rönkpadok és szemetesek. A
játékszigeteket és az összekötő utakat a rendeltetésüknek legmegfelelőbb
burkolatokkal látták el: mint például ütéscsillapító homokburkolat és fakéreg burkolat.
A játszótér átadására augusztus 20-án, a községi ünnepséget követően
kerül sor. Erre az alkalomra minden érdeklődőt sok szeretettel vár Dömsöd Nagyközség Önkormányzata!
-V.I.-

XX. évfolyam 8. szám

7

B E M U TA T J U K …

Nagy szeretettel üdvözöljük dr.
Szőnyi Alízt, Dömsöd I. számú körzetének háziorvosát!
Hosszú évek óta úgy érzem, kicsit
mintha gazdátlan lenne a Zrínyi utcai ingatlan orvosi rendelője. Tudom, hogy a
betegek ellátásából a másik két körzet orvosa derekasan kivette a részét, illetve
rövid időre biztosítottnak tűnt a körzet
újbóli ellátása, aztán megint helyettesítés
következett.
Ez év tavaszától újból megoldódni látszik a hiány, hiszen egy kedves, mosolygós fiatal doktornő teszi a dolgát a rendelőben.
Szerettem volna megismerni és bemutatni a Dömsödi Hírnök hasábjain, ezért
kerestem fel, s kérdezgettem:
– Kedves Doktornő, hogyan esett a választása Dömsödre?
– Dömsöd véletlenszerű választás volt,
nagyváradiként nem volt ismerős település. Első találkozásunkat Dömsöddel
múlt év őszén ejtettük meg, Bencze István polgármester úrral történő megbeszélés után. Kellemes meglepetés ért, mikor megismerkedtünk a vidékkel, ugyanis csendes, szép táj fogadott. Úgy a kollegák mint a paciensek kedvesen, segítőkészen fogadtak, ami nagyon fontos a beilleszkedéshez.

Ipartestület
felhívása

Az Ipartestület „Őszintén magunkról” címmel egy sorozatot
szeretne elindítani a Dömsödi
Hírnökben, amely a tagjait mutatná be. Tisztelettel várjuk azon
tagok jelentkezését, akik őszintén
beszélnének sikereikről, gondjaikról, hogyan szeretnék látni a
falu életét a jövőben? Jelentkezni
az Ipartestület székházában, illetve a 06-24-435-416-os telefonszámon lehetséges.

Megragadom az alkalmat és így köszönetemet szeretném kifejezni Bencze István polgármester úrnak, aki szívügyének
tekinti ennek a háziorvosi körzetnek a
fennmaradását és mindazt a sok segítséget, amit tőle kaptunk, Varsányi Antal alpolgármester úrnak, Zsoldos Gábornénak és mindenkinek aki segített a minél
gyorsabb beilleszkedésben.
– Milyen indíttatása volt, miért választotta ezt a hivatást?
– Az, hogy orvos legyek, a gimnáziumi
évek alatt fogalmazódott meg bennem
először. Én úgy gondolom, hogy az orvosi
hivatás egy olyan hivatás, amelyet csak
felelősségteljesen, elszántan, komolyan
lehet és kell végezni, hisz egy csekély
odafigyeléssel már életeket lehet menteni.
– Kérem meséljen egy kicsit magáról!
– Nagyváradon születtem, iskoláimat
is ott végeztem, akárcsak az orvosi egyetemet. Sikeres államvizsgám letétele
után még négy nehéz év következett: egy
kötelező év gyakornokként és három év,
amikor már háziorvosi rezidensként dolgozhattam több nagyváradi kórházban és
háziorvosi rendelőben. Rezidensként
sok mindent láttam és rengeteg gyakorlati dologra tettem szert, melyeket ma a
gyakorlatban alkalmazhatok. Háziorvosi

szakvizsgámat múlt év őszén tettem le.
Férjnél vagyok, férjem frissen lediplomázott mérnök, és van két kisfiunk.
Csongor hároméves, Balázs pedig másfél
éves.
– A jövő tekintetében milyen elképzelései vannak?
– Az elkövetkezendő években, évtizedekben itt, azaz Dömsödön tervezzük a
jövőnket. Terveim között szerepel a
dömsödi emberekkel kialakítani egy
barátias, szeretetteljes légkört, kölcsönös
szimpátiát, egymás iránti tiszteletet.
Ezalatt a két hónap alatt, mióta praktizálok, sikerült megismernem sok embert,
sok problémát, ahhoz, hogy szembesüljek a mindennapok gondjaival, bajaival
és ha kell, segíteni tudjak azokon, akik
megbíznak bennem és segítséget kérnek
tőlem.
Nagyon fontosnak tartom meghallgatni az emberek különböző problémáit,
hisz sokszor egy jó szó is elég ahhoz,
hogy megnyugodjanak és próbáljanak
pozitívan hozzáállni problémáik megoldásához.
Tisztelt Doktornő!
Munkájához, hivatásához sok sikert kívánok, Isten áldása kísérje ezen az úton!
-V.I.-

KIEGÉSZÍTÉS

(A júliusi Hal-Víz Napi beszámolóhoz pótlólag közöljük az alábbi fotót és szöveget.)

A IV. Dömsödi Hal-Víz Napon a DOVIT ajándékát Ács Balázs adta át.
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A Petõfi Múzeum és a „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület KHSZ felhívása!

„Értékõrzõ régi épületek felkutatása Dömsödön”

Aggódva, olykor
érthetetlenségünknek hangot adva
szembesülünk azzal,
hogy évtizedek óta
hogyan tűnnek el
Dömsödről, ebből a
festőien szép környezetből a nádfödeles kis parasztházak, tanyák. Omladozó falaikkal hogyan adják át magukat az elmúlásnak az
egykori polgári épületek. Pedig jó néNapsugaras oromdísz
hány emberöltő elteltével is sok mindent üzennek, csak a jelekre kellene ráismerni, s értelmezni azokat. A mesteremberek páratlan precizitással, odafigyeléssel és szinte művészi érzékkel alkottak. Gondoljuk csak végig, menynyi-mennyi munkát jelent egy-egy épület kivitelezése, az alapoktól a
tetőfedésig, berendezésekig bezárólag.
Rendkívül sok apróságnak tűnő, ám annál értékesebb elemeket lehet
fölfedezni az épületeken. Elsőként érdekes lehet az épületek elhelyezkedése, valamint a hozzájuk tartozó terület nagysága is. Aztán magának az építménynek az alapanyaga: vert fal; vályog avagy tégla. Az
alapanyagoktól függően, az építkezések is más-más módon történtek,
díszítésként vakolatdíszeket alkalmaztak. Nemegyszer az építtető monogramját használták fel e célra. Az építkezésen tovább haladva, a tetőknek is megvan a maguk különlegessége. Anyagukat tekintve épülhetnek nádból avagy cserépből, formájukat tekintve is nagy a választék: mert beszélhetünk nyeregtetőről avagy kontyos tetőről. Az ácsmesterek ügyességét dicséri az oromfal, a széldeszka díszítése is.
A falubeli asztalosok nem kis szakértelmet igénylő ablakokat, ajtókat s egyéb berendezési tárgyakat készítettek.
Mindezek mellett meg kell említeni azokat az építményeket, melyeket a gazda saját kezűleg készített el. Ilyenek az ólak, tárolók, lacikemencék.
Felmerül folyamatosan az a kérdés, hogy vajon mi maradt, marad
meg ezekből a remek alkotásokból az utókor számára?
Ezen épületek feltérképezése céljából hívjuk fel a témában érdeklődők figyelmét, hogy fotózzák le akár fényképezőgéppel, mobiltelefonnal, tehát örökítsék meg az érdekesnek vélt, még fellelhető építményeket, épületrészeket! Örömmel vennénk, ha a megörökített
épülethez, annak lakóihoz kötődő anekdotát, különleges eseményeket
is összegyűjtenék!
A beérkezett anyagokból egy gyűjteményt állítunk össze, melyet
egy kiállítás formájában tárunk az érdeklődők elé! A legérdekesebbeket (az első ötöt) díjazzuk és a Dömsödi Hírnökben bemutatásra kerülnek.
Szeptembertől folyamatosan várjuk az anyagokat leírással együtt
(utca, házszám stb.) CD-n vagy hagyományos fénykép formában.
Cím: Petőfi Emlékmúzeum. Nyitva: kedd, péntek, szombat: 10-16
óráig. Vass Ilona Györgyi
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Zenés nyári
esték 2010

A Petõfi Múzeum udvarán (Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.)
Augusztus 7. szombat
Vers – Hangszeres műsorszámok, magyar és világzene
Augusztus 21. szombat
Vers – Nyárbúcsúztató – vegyes műsor

Tombola belépő: 450 Ft, nyugdíjasoknak és 14 év alatti gyerekeknek 250 Ft.
Az előadások este 7 órakor kezdődnek.

Sok szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt a „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület, a Petőfi Múzeum.

Esős, szeles idő esetén az előadás elmarad!
Esőnap nincs!

Dömsödön több helyen is fognak különböző időpontokban
árvízkárosultak pihenni, nyaralni!
Ezúton értesítjük a szervezőket, hogy a Zenés Nyári Estéken
vendégeik díjmentesen vehetnek részt!
Feledtessük közösen a tragédia emlékét!

Könyvtár nyári nyitvatartása
Nyitvatartásunk a nyári idõszakra
megváltozik a következõk szerint:

Június 14-től augusztus 31-ig:
Hétfőtől péntekig: 7.30-14-ig
Szombat: 8-12-ig

Nyári zárásunk
július 26-tól augusztus 15-ig
lesz.

AZ ÚJONNAN MEGALAKULT
NYUGDÍJAS KLUB

KÖVETKEZŐ ÖSSZEJÖVETELEINEK IDŐPONTJA
08. 10-én délután 5 óra
09. 07-én délután 5 óra
09. 21-én délután 5 óra

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, RÉGI ÉS ÚJ NYUGDÍJAST
SZERETETTEL VÁRUNK!

XX. évfolyam 8. szám
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület júliusi eseményei
Gyergyócsomafalván jártunk!

Néhány szó a két tûzoltó egyesület
megismerkedésérõl

A 2009-es év júniusa óta rendelkezik a Dömsödi Tűzoltó Egyesület
weboldallal.
Vaszi Miklós, a Gyergyócsomafalvi Tűzoltó Egyesület parancsnoka a világhálón „szörfözve” talált rá
egyesületünkre, majd az oldalon található e-mail címünkre 2010. 03. 31-én írt egy elektronikus levelet.
Néhány elektronikus levél váltása után telefonszámcsere is történt. Először a dömsödi egyesület parancsnokával, id. Tárkányi Bélával, majd pedig az elnökkel, Ispán Ignáccal vette fel a kapcsolatot.
Telefonos beszélgetés során a dömsödi egyesület
meghívást kapott a június 24-től 29-ig tartó XI. Csomafalvi Napokra, és a falunapok keretein belül megrendezésre kerülő III. Lánglovag Kupa tűzoltó vetélkedőre és bemutatójára.
Egyesületünket nagy szeretettel és tisztelettel fogadták. A vendéglátás
kifogástalan volt, a hely pedig gyönyörű. Csomafalva Erdélyben található
a Gyergyói-medencében elhelyezkedve, Dömsödtől kb. 720 kilométerre.
A nagyközségben szinte mindenki magyar nyelven beszél és igazi magyarként él.
A vendéglátóinkat mi is meghívtuk néhány napra községünkbe, hogy
minket és a települést is jobban megismerhessék. Augusztus 19-től 22-ig
vendégeskednek községünkben, ahol a Dömsödi Tűzoltó Egyesület és a
Ráckevei Tűzoltóság közös bemutatót fog számukra és az ott megjelent
dömsödi lakosok számára tartani. A bemutató 2010. 08. 22-én vasárnap
délelőtt 10 óra körül kerül megrendezésre a Dömsöd Középső út melletti
füves területen, a Duna-parton. A bemutató esős időben elmarad.

Július hónap:

Júliusi hónapban a lapzártáig két káresethez vonultunk. 20-án éjszaka
22 óra 45 körül a Védgát soron egy lakóház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A tűzet a Dömsödi Tűzoltó Egyesület és a Ráckevei Tűzoltóság közös munkával oltotta el. A tűz keletkezésének az oka még ismeretlen, a vizsgálata még tart. A káresetnél személyi sérülés nem történt. 22-én délután 18 óra 04 perckor jelzést kaptunk, mely szerint Dömsöd Nagytanyai út
végén, a mezőgazdasági területen erdős rész mellett
száraz avar ég, a Dömsöd ÖTE és a Ráckevei Tűzoltóság egységének kiérkezése előtt erőgéppel a tüzet
körbehatárolták és eloltották. A tűz körülbelül 1000
négyzetméteren égett. Személyi sérülés és anyagi
kár nem keletkezett. További információk és képek a
weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n
találhatók.
Továbbá minden kedves dömsödi lakos figyelmét felhívnánk, hogy fokozottan vigyázzanak a gaz és avar égetésével vagy bármilyen szabadtéri
tűzgyújtással, mert a nagy meleg és a napok óta tartó száraz időjárás miatt
sokkal hamarabb kaphat lángra a meggyújtott tűz környezete is.
Pongrácz József titkár – Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Elérhetőségünk: Ha baj van! 105
Egyéb elérhetőségünk:
domsodote@gmail.com • www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Baráti-családi fotó vendéglátóinkkal

Köszönettel: Dömsödi Tűzoltó Egyesület
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T á j é ko z t a t ó a t a n k ö n y v e k r õ l

A tankönyvpiac rendjéről szóló – módosított
– 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4)-(6)
bekezdése a tankönyvtámogatásról:

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania
kell, hogy – az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján
– a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő minden olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények).
A gyermekvédelmi gondoskodásban része-

sülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy
más bentlakásos intézményben nevelkedő –
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető
igénybe a normatív kedvezmény.

Tájékoztató a tankönyvekről

Az ingyenes tankönyvre jogosultak állami támogatása a 2010/2011. tanévben 11.000 Ft.
Ezeknek a gyerekeknek a tankönyvcsomagját az iskolai könyvtárból kölcsönözhető használt tankönyvekkel egészítjük ki.
Az előző évekhez hasonlóan lehetősége van
a szülőnek arra, hogy a használt tankönyvek helyett megvásárolja az új könyveket.
Ingyenességre nem jogosító szempont, ha a
szülő egyedülálló.
Kérjük, feltétlenül hozza magával az érvényes határozatot az, aki a rendszeres gyermekvédelmi segély alapján jogosult az ingyenes
tankönyvcsomagra. Csak a határozat bemutatása esetén tudjuk biztosítani az ingyenes tankönyveket.

A tankönyvek árusításának várható
időpontja:
augusztus 20. után
(plakáton jelezzük majd a pontos időpontot)

Élelmiszer-adomány a dömsödi rászorulóknak

2010 márciusában településünk pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz. 700 rászoruló személynek igényeltünk élelmiszercsomagot.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal intervenciós keretéből kizárólag azok a települések részesülnek, akik az adott időszakban pályázatot nyújtanak be. Dömsöd nagyközség a Gyermekétkeztetési Alapítvány
közreműködésével jutott hozzá az élelmiszerekhez. A rászorulók kiválasztása az Alapítvány által megadott feltételek figyelembevételével történt. A szociális osztály, a gyámügy és a családsegítő szolgálat munkatársai a nyilvántartásokból és a családlátogatásokon tapasztalt szociálisan
rossz helyzetben lévőkből választotta ki a 700 főt, akik hátrányos szociális
helyzetű gyermekek, kisnyugdíjasok, valamint a létminimum közelében
élők közül kerültek ki. Hosszas és nehéz előkészítő munka volt összeállítani a listát és kiértesíteni az érintett személyeket. Az élelmiszereket 2010.
július 12-én és 13-án az önkormányzat teherautója két fuvarban tudta elhozni. Kiosztottunk 6228 kg összsúlyú tartós élelmiszert, ami tartalmazott
lisztet, cukrot, 4 féle tésztát, kekszeket, kukoricakonzervet és műzliszeletet. A tételekről pontos elszámolást kellett készíteni, amit megküldtünk a
GYEA részére.
Úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek tudtunk ezzel örömet szerezni, enyhíteni legalább átmenetileg anyagi, háztartási gondjain. Sajnos,
mint minden esetben, most is voltak elégedetlenkedők, akiknek nem tetszett ami a csomagban van, vagy nem kerültek fel a listára. Adott volt a
mennyiség, adott volt az összeállítható tétel. Dömsöd lakosságának így is
több mint tíz százalékának jutott belőle.
Köszönöm azoknak a kollegáknak, akik a szervezésben és a kiosztás fizikailag és idegileg is megterhelő munkájában részt vettek.
Csengődi Józsefné
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat mb. vezetője

Tájékoztató a tankönyvcsomagok
várható áráról

5. osztály
16.000 Ft
6. osztály
15.500 Ft
7. osztály
20.000 Ft
8. osztály
17.500 Ft
A fenti árak kiegészülhetnek még a nyelvkönyvek árával: angol 3.400 Ft
német 3.800 Ft
Sánta Istvánné
felsős tankönyvfelelős

Alsó tagozatos tankönyvárak:
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály

9.825 Ft
9.895 Ft
10.850 Ft
15.390 Ft

Felhívjuk a szülők figyelmét!
Feltétlenül hozza magával az érvényes határozatot az, aki a rendszeres gyermekvédelmi segély alapján jogosult az ingyenes tankönyvcsomagra. Csak a határozat bemutatása esetén tudjuk biztosítani az ingyenes
tankönyveket.
Patonai Istvánné

ISKOLÁRA HANGOLÓ
FOGLALKOZÁSOK
A SÁGVÁRI ÚTI ISKOLÁBAN

2010. AUGUSZTUS 16-19.
9-12 ÓRÁIG

Közeledik az iskolakezdés, de nincs ideje átismételni gyermekével a tanultakat? Van egy jó ötletünk!
Idén először megrendezzük iskolára hangoló foglalkozás-sorozatunkat, melyen átismételjük az elmúlt tanév (tanévek) legfontosabb ismereteit, természetesen a gyermekek életkorának megfelelően (szövegértés, nyelvtani ismeretek, szorzótábla, írásbeli műveletek, szöveges feladatok…)
Várjuk általános iskolások (alsó és felső tagozatos tanulók) jelentkezését!
A foglalkozások ára 5000 Ft /fő (4 napra).
Tolltartó, vonalas és négyzetrácsos füzet szükséges.
Jelentkezni lehet a Ságvári úti iskolában (ötödik iskolában)
• 2010. augusztus 6-án (pénteken) 8 és 9 óra között
• 2010. augusztus 9-én (hétfőn) 17 és 18 óra között
További információ: Czeller Piroska tanító Tel.: 06-20/801-4202
Ácsné Jaksa Szilvia matematika-földrajz szakos tanár
Tel.: 06-30/678-9404
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A Zengõ lábánál táboroztunk!

2010. július 19-én, egy hétfői reggelen 40 túrázni vágyó dömsödi gyerekkel indult útnak 2
nagyszerű pedagógus a Mecsek legmagasabb
csúcsához, a Zengőhöz táborozni. Keyha
Czeller Piroska és Ácsné Jaksa Szilvia tanárnők
az idei évben is nagyszerű helyszínt találtak a
gyerekek számára. A helyszín Pécsvárad, egy
4000 fős település gyönyörű erdővel, mesés kilátással a hegytetőről és egy csodás kis tóval
(Dombay-tó).
De még mielőtt megérkeztünk volna, útközben megálltunk elsőként Pakson, az atomerőműnél. A gyerekeknek egy kedves hölgy elmesélte, hogy hogyan dolgozzák fel, illetve hogyan tárolják a radioaktív hulladékot. Egy kisfilm vetítésével és egy terepasztal segítségével
tették érthetővé és könnyebben emészthetővé a
kisebbek számára is a tájékoztatást. Innen továbbindulva következő úti célunk Kakasd volt,
ahol egy szép faluházat és falumúzeumot néztünk meg. Az időjárás kedvezett nekünk az utazásra, mert mire elértük végső úti célunk, addigra kezdett igazán meleg lenni. Így miután elfoglaltuk Pécsváradra érkezve a szállásunkat, fürdőruhát húztunk és estig ki sem jöttünk a tábortól alig 200 méterre lévő Dombay-tóból. A tavat
fenyőerdő veszi körül, nagyszerű rálátással 3.
napi úti célunkra, a Zengőre. A tó vize, mivel a
hegyről lecsorgó erek, vízfolyások és helyenként sebes sodrású patak vizét gyűjti össze, először nagyon is hidegnek tűnt. De a 30 fok feletti
hőmérsékletben végül kellemes lehűlés volt
mindannyiunk számára. Még ezen az estén elindultunk egy kis „kincskeresésre”. A geochaching egy újkeletű kincskereső játék, GPS koordináták segítségével kellett megtalálnunk egy
úgynevezett geoládát. Természetesen sikerrel
jártunk, és a ládát megtalálva nyomát hagytuk
annak, hogy ott jártunk, kisebb emléktárgyakat
hátrahagyva benne.
Táborozásunk második napján reggel elindultunk felfedezni Pécsváradot és nevezetességeit természetesen gyalogosan, hiszen Piroska
és Szilvi tanárnők táborainak ez már velejárója.
Szerencsére nagyszerű gyerekek élnek itt velünk együtt Dömsödön, mert évről évre egyre
többen jönnek táborozni, túrázni a hosszú és kimerítő gyaloglást választva a hűs szoba és számítógép helyett. Kárpótolja őket a feledhetetlen
kilátás, mikor felérünk a hegytetőre, az erdőben
élő állatok és növények sokasága, valamint az a
baráti kör, melyet egy-egy ilyen túra alkalmával
szereznek. Pécsváradon meglátogattuk a helyi
várat, melyben szerzetesek éltek egykor. Ennek
köszönhetően a vár nincs lerombolva, falairól
csodás kilátás nyílik a Zengő mellett a Villányihegységre is. Miután itt szétnéztünk, elsétáltunk
az iskolamúzeumba, és ott meggyőződhettek a
gyerekek, mennyivel komfortosabbak és kényelmesebbek a mostani iskolák. A fürdés ezen
a napon sem maradt el, a délutánt a tóparton töl-

töttük és pihentünk. Ami nagyon ránk fért, mert
a tábor 3. napján elindultunk meghódítani a
Zengőt. 35 fokos hőségben róttuk a kilométereket vadvirágos hatalmas réteken át, hűs árnyékot adó fenyveserdőn. A csúcson várt ránk egy
újabb geoláda, és pompás kilátás. A helyiek elmondása szerint tiszta időben lehet látni a
csúcsról a Balatont is. Iszonyú fárasztó volt a túra a hőségben, de a gyerekek állták a próbát és
felküzdötték magukat a Zengő csúcsára, ahol ismét sikerrel jártak és ráleltek az újabb geoládára. Kincs csere-bere, kis pihenő után indultunk vissza a hűs vizű tóhoz, egy kis úszásra,
vízibiciklizésre.
A gyerekek között sor került parafa tutajépítő
versenyre. Kaptak parafadugókat, hurkapálcát
és némi spárgát. Igazi csodák születtek, nagy
képzelőerejük mellé még nagyobb kézügyesség
is társult, és valóban remekbeszabott tutajok készültek. Amik nemcsak jól néztek ki, de úszni is
tudtak, leteszteltük őket a tábort átszelő patak
vizén.
4. napunk kicsit pihenősebb lett, lehetett választani a gyerekeknek, hogy számháborúznának-e a várkertben, illetve az ott található ember
nagyságú fűzfalabirintusban vagy íjászkodnának-e szívesebben. Mindenki megtalálta a számításait, a számháborúsok igazán komoly csatát vívtak Piroskával az elrejtett zászló megtalálására. Az íjászkodók pedig Szilvivel kipróbálhatták a nyílpuskát, illetve a dárdavetés tudományát is. És amilyen a mi szerencsénk, ismét találtunk egy újabb geoládát, melyben írásos
nyomát hagytuk annak, hogy mi dömsödiek ott
jártunk. Este a táborba érve pólókat batikoltunk,
hogy mindenkinek legyen egy maradandó emléke is a pécsváradi napokról. Mondanom sem
kell, szintén csodák születtek, szebbnél szebb
színű pólók sokasága száradt a házak előtt, várva a másnapi indulást.
Miután reggel becsomagoltunk, még vettünk
egy utolsó hűsítő fürdőt a Dombay János régészről elnevezett tóban. Majd magunkat lehűt-

ve kicsit, buszra szálltunk és indultunk haza.
Mindenki nagyon fáradt volt már, de soha roszszabb fáradtságot. Rengeteg élmény, sok-sok új
tapasztalat, új ismeretségek és az „Igen, megcsináltam! Feljutottam a csúcsra!” érzése kavargott mindegyikünkben. Persze nem Piroska és
Szilvi tanárnők tábora lett volna ez a tábor, ha
nem tartogattak volna még valamit a hazaútra
is. Szekszárdon álltunk meg egy hatodik generációs Mézeskalács, Gyertyaöntő és Cukorkakészítő Múzeumnál. Szemtanúi lehettünk a búcsúkból ismert kakasos nyalóka, selyemcukor
és mézeskalács készítésének. Sőt mi magunk is
kipróbálhattuk a mézeskalács díszítését, melyet
emlékként el is csomagoltak nekünk, hatalmas
élmény volt. Már hallottam a hazaérkezésünk
óta olyan táborozó nagylányról, aki sütött otthon mézeskalácsot, és maga ki is díszítette.
Lehet, nem sikerült teljesre a felsorolásom és
kimaradt valami ebből az 5 napból, de nem is
győzném felsorolni, miért is volt olyan jó ez az
egész. Az érzést, amit ott kaptunk, az élményt,
amit ott éltünk át, nem lehet szavakkal átadni.
Csak megköszönni lehet, bár szavakkal ezt sem
könnyű, a két nagyszerű pedagógusnak, akik az
idei nyarukból is feláldoztak egy hetet a gyerekekért. Ezúton szeretném megköszönni, tehát
Keyha Czeller Piroska és Ácsné Jaksa Szilvia
tanárnőknek ezt a felejthetetlen 5 napot a táborozó gyerekek és az ő szüleik nevében.
Az idei év a 3. amikor együtt táboroztunk, és
nagyon remélem, még sok-sok követi majd hasonlóan szép helyeken és hasonlóan érdeklődő,
fáradhatatlan gyerekekkel. Akik nektek köszönhetően kis országunk egy újabb érdekes és látnivalóban gazdag részével ismerkedhettek meg.
Mi már gondolkodunk a jövő nyáron! Reméljük, ti is!!!?
A táborozó gyerekek nevében: Burján Kati

Kakasdon, a faluház lépcsőin
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FOCITÁBOR • FOCITÁBOR

A kánikula sem tántorította el a lelkes
focirajongó gyerekeket…

Az MTK trófeái

Szerintem a „közismert” mondás valahogy így hangzik: aki a focit szereti, rossz ember nem lehet.
Most ki is jutott nekünk bőven a futballból, hiszen nemrég ért véget a
VB. Ennek jegyében július 12-16. között focihetet szerveztünk az érdeklődő gyerekek számára Medvegy Judittal, a CSEFOSZ elnökével közösen. Látogatást tettünk a Puskás Stadionban (Népstadion), voltunk az Újpestnél, az MTK pályán, a Ferencvárosnál.
Kalandos, izgalmas és fárasztó volt ez a hét. Egyrészt olyan helyekre
jutottunk be a gyerekekkel, ahova az egyszerű halandó nemigen szokott
bebocsátást nyerni, másrészt minden nap fociztunk... találkoztunk focistákkal, edzőkkel. Láttuk az MTK játékosainak edzését. A kánikula pedig
külön kihívást jelentett mindannyiunk számára.
Összességében elmondhatjuk, eseménydús volt ez a hét!
Simon Katalin pedagógus

Félnomádok a Duna partján – Rajztábor
Idén nyáron egy számomra is új kezdeményezést valósítottunk
meg, de mint utóbb kiderült, hagyományteremtő ez a próbálkozás.
Családias légkörben éldegéltünk páran – szám szerint nyolcan
– egy hétig, július közepén, a Duna partján, a Vízitúra Klub „telephelyén”. Félnomádok voltunk ugyan – sátor lévén a lakhelyünk, s abban is kommunát alkotva töltöttük az éjszakákat – de
tulajdonképpen semmiben nem szenvedtünk hiányt. Főként igaz
ez a táplálékokra, s bár volt még a tábor elején úszni nem nagyon
próbáló táborlakó, mégsem a vízbefúlástól kellett leginkább tartani, sokkal fenyegetőbb volt az ételekkel való túltelítődés.
Rajzos tábort szerveztünk, vezettünk Tóth Erzsikével a rajzszakkörös gyerekeknek (kiegészítés: volt egy „vendéghallgatónk”, aki korábban nem volt a rajzszakkör tagja, illetve nem vett
részt a programban mindenki az iskolai szakkör tagjai közül). Elmondhatom mindannyiunk nevében: nagyon jól sikerült.
Kegyes volt az időjárás, ki is használtuk maradéktalanul a Duna
kínálta lehetőségeket: úsztunk, eveztünk, pancsikáltunk; néha
olybá tűnt, inkább vízitáborban vagyunk.
Természetesen a tábor célja az volt, hogy különböző technikákat próbáljanak ki a résztvevők – s ezt meg is valósítottuk. S ha
már a technikákat említettem:
• metszettünk linót – a vérünket áldoztuk a sikerért
• készítettünk fotómontázst – majd elfújta a szél
• rajzoltunk növényeket és portrét
• akvarellel festettünk tájat, fákat
• vasaltuk a wax-krétát – gyönyörűségek születtek
• égettünk képeket pirográffal
• fűztünk gyöngyöt: sok-sok karkötőt, nyakláncot, gyűrűt –
ez utóbbi tevékenység tartott a leghosszabb ideig, kb. 7 órán
keresztül

• kapartunk sgraffitot (egy kevéssé ismert faldíszítő eljárás) –
ez volt talán a leglátványosabb, legproblémásabb s legpiszkosabb elfoglaltságunk
• nekiálltunk a szobasárkányoknak is, de az eregetésig nem
jutottunk el…
Természetesen voltak egyéb programok is, amelyek a táborélet
hangulatát fokozták: társasjátékok, kártya, órákon keresztül
karaoke-estet tartottunk, volt kicsi tábortűz, s meglepetésként,
nagy nevetések közepette, két éjszaka is árnyjáték zárta a napot.
Szeretnék köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik
első hívó szavunkra segítettek a tábor szervezésében vagy felszereléseinek beszerzésében. Nélkülük sokkal több probléma adódott volna.
Tóthné Erzsikének, aki anyánk helyett, jó anya módjára készítette nekünk a finomabbnál finomabb ételeket, fittyet hányva a
kánikulára s pihenésre; szó szerint estig talpon volt miattunk.
Gyökeresné Klárinak a sátrakért, lakhelyeinkért és Jani bácsiért,
aki segített felállítani és lebontani azokat. Patonai Istvánnak a
táborhelyért. Juhász Lajosnak, Miskolczi Ferikének a mindenféle eszközök ide-oda szállításáért. Baranya Csabának a hűtőkért
(3 db!), ill. az eszközök hazajuttatásáért. Klszák Tamásnak a vakolathoz adott anyagokért; Dobos Györgynek a reggeli tejeinkért
és egyéb kiegészítő ételekért. Fekete Lacinak a fűnyírásért s a
hungarocell-táblákért; Perger Évinek a rétegelt lemezekért.
A gyerekeim tehetségesek, ügyesek. Méltán vagyok büszke rájuk. Az alkotásaikat tervezem kiállítani az iskolakezdés után az iskolában és az OMK-ban is. Ezúton hívok mindenkit, hogy majdan
tekintse meg a gyerekek által készített gyöngyszemeket. Érdemes.
S végül a rajzszakkörösöknek innen üzenem nagy szeretettel:
jövőre újra ugyanott.
Gerenday Éva
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény júliusi hírei

Legelőször egy helyreigazítást kell közölnöm a II. Házi Társastáncversennyel kapcsolatban: haladó standard junior I. kategóriában Bődi
Endre és Ács Dominika VI. helyezést ért el. Elnézést kérek az előző
számban tévesen megjelentetett nevekért…
Intézményünk a Tempus Közalapítványnál a MOSTart Nemzetközi
Kulturális Közhasznú Egyesület közreműködésével nyújtott be pályázatokat 2010 februárjában.
Az első pályázat a Comenius Iskolai Együttműködések keretében
került benyújtásra „Global Art Protecting Glaobal Values” címmel.
A második pályázatot a Grundtvig Tanulási Kapcsolat pályázati
forma keretében nyújtottuk be „A Tolerant World With The Help of
Digital Competences on The Teaching of Adults” címmel.
Nagy örömhír, hogy mindkét pályázat nyert, így iskolánk 42.000
euró összeget használhat fel.
Ezúton megköszönöm a pályázatíróknak, Varga Anett grafikatanárunknak és Bajzák Istvánnak, hogy ismét lehetőségük lesz iskolánk diákjainak arra, hogy külföldre utazzanak.
Remélem, hogy növendékeinket ez a hír is arra sarkallja, hogy szorgalmasan tanuljanak!
Köntös Ágnes igazgató
Pro Musica Alapítvány Dömsöd
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 5.
Adószám: 18681189-1-13

Köz hasz nú sá gi je len tés
2009. év

Az alapítvány 1998. június 22-én került bejegyzésre a Pest Megyei
Bíróság A. 1586. szám alatt közhasznú alapítványként.
Az alapítvány tevékenységeinek körét az alapító okirat tartalmazza.
E szerint fő tevékenységei között szerepel a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyó oktatómunka támogatása, korszerű
zeneoktatás feltételeinek megteremtése, jó minőségű hangszerek beszerzése a művészeti iskola növendékei részére, szakmai bel- és külföldi utak szervezése és azok támogatása, működési feltételek megteremtése, kül- és belföldi szakmai utak szervezése és azok támogatása, zenei
találkozók és versenyek szervezése, ezek anyagi feltételeinek biztosítása, a versenyeken jó eredményt elérő tanulók jutalmazása.
Az alapítvány bankszámlájára a 2009. évben 335 Ft kamat folyt be,
az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából 3.181 Ft.
Az alapítvány 2009. december 31-ei pénzkészlete 1.816 Ft, a bankszámlán 105.459 Ft volt.
Kiadások:
– a közhasznú tevékenység kiadásainak egy részét a működéssel
kapcsolatos költségek tették ki, a bankköltség 10.850 Ft volt,
– rábaközi viseletre 38.900 Ft-ot költöttünk.
Az APEH 1%-ból befolyó összeget az alapítvány tartalékolja, hogy
jó minőségű zongorát vehessen az iskola részére.
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2009. évben.
Dömsöd, 2010. március 29.

Köntös Ágnes, a kuratórium elnöke

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyűjteményéből.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály.
MUSICA NOSTRA NŐI KAR PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában.
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái 18.00 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk
minden vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól.

2010. augusztus 6-án pénteken 8-16.30 óra között
az Oktatási és Művelődési Kp. parkolójában (Béke tér 2.)
szívinfarktus, érelmeszesedés, érszűkület, agyvérzés
megelőzése érdekében

computeres arteriográfos érvizsgálatot végeznek.
Ár 5.500 Ft – 7.500 Ft/fő székletvizsgálattal.
Bejelentkezés: 06-30/332-1350 telefonon.

Dömsödi
Sportközpont

Elérhetőségek: tel.: 06-24/533-010;
e-mail: domsodsport@vnet.hu
Béczi János intézményvezető • mobil: 06/20/3145-794

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

BAZSONYI ARANY
és

VECSÉSI SÁNDOR
állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:

kedd, péntek, szombat: 1000 – 1600 óráig
BELÉPŐJEGYEK:
felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft
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POROSODÓ

ÍRÁSOKBÓL

Évekkel ezelőtt, Nagyanyám papírjai közt akadt a kezembe id. Nyerges László írása. Gondolatait, melyek akkor foglalkoztatták, 1945. augusztus 20-án (alig néhány hónappal a II. világháború befejezése után) vetette papírra. Kedves Olvasók, a szerző meghatározza a demokrácia
fogalmát, majd néhány ellenpéldát sorol fel, mely által életképet kapunk a háború utáni állapotokról, indulatokról.

Dömsödi demokrácia

„Hatezer lelkes református magyar község
Dömsöd a Duna mentén. Hét-nyolcszáz esztendős történelmi múlttal rendelkezik. Akácfák
sárgászöld lombjai között húzódnak meg a javarészt vályogfalú, nádtetős, kisablakú házak.
Az Alföldre jellemző poros-sáros, kacskaringós
utcáinak bizony nincs járdája, nem is volt, s ki
tudja, lesz-e valaha? Pedig bőventermő búzájából, borából tellett volna az effélére is, de hát ki
oltotta volna bele Dömsöd népébe a jó ház, szép
lakás és a jó út iránti legelemibb igényeket?
„Mit ér a falunk festői fekvése, mindent megtermő nagy határa – sóhajtozzák sokan – ha
rossz a közlekedésünk?!” Vasútállomása 7 kmre van, a ráckevei HÉV 10 km távolságra van
tőle, szokásos nyári hajójárata, a BRD a felrobbantott hidak roncsai miatt nem közlekedhetik.
Legnagyobb bökkenője azonban minden haladásnak, hogy olyan vezetőket ültettek a nyakába többnyire felülről, akik csak a maguk zsebét
nézték, nem a nép zsebét. Azt hittük, hogy ez a
megújhodás örvendetes változást hoz majd a
vezetők terén is. De semmiben sem csalódtunk
akkorát, mint ebben a hitünkben!
Az alább következő sorok sok száz ember
óhajára látnak napvilágot. Írójuk vállalja értük a
felelősséget és a következményeket.
Kezdjük az igazoltatásokon, és tegyük fel
mindjárt a kérdést, hogyan igazoltathat az, akinek nincsen igazolványa?
Furcsa, hogy ezt a kérdést itt kell feltennünk,
ott ahol alkalomszerű lenne, nem merik fölvetni. Ne essünk tévedésbe, nem holmi gyáva nép
hazája Dömsöd. Nem ijed meg az itteni férfi, de
még a nő sem az árnyékától! Mégsem mernek.
Most már csak enyhült a helyzet valamicskét,
de nem sokkal ezelőtt, ha csak célozni mert is
valaki a legnyilvánvalóbb igazságtalanságra,
visszaélésre, rögtön a királyréti internálást szögezték a mellének, a jobbszeműeknek és hangosabbaknak pedig egyenesen Szibériát helyezték
kilátásba. És hogy fenyegetéseiknek némi foganatja is legyen, elhurcoltattak vagy két tucat embert, akiknek azonban a negyedrésze sem lépte
át a nyilas párt küszöbét. Személyes bosszú műve volt, hogy a királyréti internálótáborba kerültek. Ez a nyitány. Mielőbb továbbmennénk, álljunk meg egy pillanatra és címünkhöz híven
szögezzük le, határozzuk meg, hogy mi is az a
sokat emlegetett DEMOKRÁCIA ?
Továbbá hogy mi fán terem a reakció?
Szerencsétlenségünkre mind a két szó idegen, azért idegenkednek tőle, s azért barátkozik

meg vele oly nehezen a nép, és ezért nincsenek
tisztában vele sokszor még azok sem, akik vezetésünkre vállalkoztak vagy hivatottak. Sokszor
megmagyarázták már, hogy mi az egyik és mi a
másik, mégsem ártana valamennyi mai vezetőnknek bibliai mondásként az ágya fölé akasztani, hogy a demokrácia olyan gyümölcsfa, melyet a nép ültet, verejtékével öntözi, ápolja, de
számot tart annak termésére, részt kér annak
gyümölcséből is!
No de hagyjuk a meghatározást a lélekbúvároknak, és nézzük meg inkább, mi történt az akciós marhákkal?
Járásunk néhány ezer szarvasmarhát kapott,
melyből községünknek is előirányoztak pár
száz darabot. A jószágokat nem lehetett mindjárt kiosztani, mert száj- és körömfájásban szenvedtek, meg kellett várni, míg valamennyire felépülnek. Közben bizony hulltak, hulldogáltak a
beteg marhák, kit kimértek, kit elástak, de a természetrajzi világcsoda most következik! Mi
gyarló halandók idáig azt hittük, hogy borjúból
lesz a tehén, most mégis szemünk láttára született meg a huszadik század apaji csodája: a tehenekből borjúk lettek. Ezt a mágikus átváltozást
nem mutatta be ingyen, nem adta olcsón közönségének a nagy cirkusz rendezője. Amikor a
ráckevei járás főjegyzője is kivonult Apajpusztára, hogy meggyőződjék arról, amit már minden veréb csiripelt, megszeppent újbirtokosok:
volt cselédek és summások járultak elébe és aggódva érdeklődtek, megtartják-e a borjúért cserélt tehenüket, és ha nem, visszakaphatják-e azt
a néhány ezer pengő különbözetet, amit szarvanként ráfizettek? Nagyot és merészet gondolt
valaki, felásta az elásott marhákat, azaz csak felásta volna, mert a porból lett marhák az apaji
anyaföldben úgy látszik sokkal gyorsabban porrá váltak, mint hinnék a hozzánemértők: se híre,
se pora nem volt a „tüneményes jószágoknak”.
Béke hamvaikra – állapíthatta meg a kivizsgáló
fölöttes hatóság –, mert azóta ennek a csinos
botránynak az ügyében semmi sem történt. Ezúton is felhívjuk a belügyminiszter úr figyelmét
falunk tisztátalan közéletére.
Állt, álldogált ugyancsak Apajpusztán jó ideig egy árva, majdnem üzemképes autóbusz.
Csintalan gyerkőcök ricsajoztak benne, a felnőttek pedig az unalom megszokottságával jártak el mellette. Egyszer az apaji párttoborzó
gyűlésen valaki felhívta ellankadt figyelmüket
az autóbuszra, megígérve, hogy az apajiak sem
lesznek a párt mostohái, rendbehozzák majd az
autóbuszt, és azon járogathatnak be a dömsödi
piacra. Ugyanez a toborzó úr egy héttel később
ugyanazt az autóbuszt a dömsödi lakosságnak
ígérte oda az állomásra kijárni szokott autóbusz

pótlására, ill. helyettesítésére, melyet elvitt a háború. Automobilizált álmaikból csak akkor
ocsúdtak fel a jó apajiak és dömsödiek egyaránt,
mikor tudomásukra jutott, hogy a lacháziaknak
adta el valaki a bősz buszt, ki tudja mennyiért.
„Hosszan bajlódtam vele, de megérdemelte,
mert szörnyen jó seft az istenteremtette.”
Birkák is jöttek a falunkba, nemcsak marhák.
Izgalomba hozták a falunk különben birkatürelmű lakosságát. Sok az igénylő, kevés a birka –
hajtogatták a főbujtárok – akik közül a legfőbb
annyira önzetlen volt, hogy csak hosszas rábeszélésre jelentette ki: „Üsse a kő, hát elfogadék
én is vagy huszonötöt, az sem baj, ha 24 anya
lesz benne, egy meg kos”. És úgy lőn bizonyára
más közösségben sem érdemesítették volna
„huszonötnél” kevesebbre az önzetlen urat.
Történt pedig egyszer, hogy Izsákról boroskocsi tartott Dömsödön át Pest környékére. Az
egyik párt másik tagja két rendőrrel és vészjósló
aggodalommal állt elébe a járműnek és közölte
gazdájával, hogy oroszok vonulnak vissza
Dömsödön keresztül, egy tapodtat se vigyék tovább a bort, úgyis elvennék a szállítmányt, ellenben, hogy kár ne érje őket, és lássák, hogy
emberrel van dolguk, átveszi a nedüt a vett áron.
A minden kákán csomót keresők azt beszélték
később, hogy a szesztilalom sem tudta megakadályozni a „kármentőket” abban, hogy a rákövetkezendő napokban kétszeres áron merjék ki
párthíveiknek és pártkívülállóknak az ilyen módon szerzett izsáki hegy levét.
Ezekután alig tartom érdemesnek, hogy írjak
a húsz méteres vasúti sínekről, melyek oly elhagyatottan hevertek a dömsödi utcákon, hogy
egy jótét lélek megszánta őket, udvarába vontatta, és hogy rá ne ismerjenek hajdani „elhagyatottságukra”, pincegerendának fűrészeltette fel.
Ez a művelet sem került többé szálanként ezer
ezer pengőbe.
Honi csapataink és a külföldi seregek falunkban is hagyogattak el ún. javakat. E javak legjava egy lánctalpas Hoffer traktor volt, melyet valaki az állomás menti egyik tanyára vontatott be
az időjárás viszontagságai elől. A minden ügyek
akkori lebonyolítója, akit a marhák és sínek kapcsán már említettünk, örökbe adta ezt az elhagyott szörnyeteget, illetve, hogy az ára ne legyen
olyan szörnyű, csak a felét adta örökbe a mainál
jobb pénzben 30000 pengőért és 1500 kg nullás
lisztért. Mi kifogásolnivaló volna ezen az ügyleten, hiszen itt mindenki jól járt, senki sem károsult, legfeljebb valaki jogtalanul gazdagodott.
Volt agyszer egy pilisszántói, 6 családos Kormos József nevű meszes, akinek az útja Dömsödön vitt keresztül. 12 mázsa terhével 100 kmnél többet tett meg 3 nap alatt. Amint megy,
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mendegél, poroszkál a dömsödi köves betonon,
azon gondolkozik, hogy szállítmányának csak a
felét fogja pénzért adni, másik felét gabonára,
tengerire cseréli fel, mert családjának nincs élelme, lovainak pedig abrakja. Hogy ez a szép terve füstbe ment, az izsáki boros kocsit is megállító úrnak köszönhette, akinek el kellett adnia 8ért a 14-re tartott meszet, mely neki 6-ba volt.
Kidugták Kormos szemét még egy zsák rozzsal
is, melyet a szabott ár jónéhányszorosán számoltak fel neki. Mikor a meszes üres kocsija az
ártézi kút menti vendéglő udvaráról az utcára
kifordult, könny szökött a szemébe. Sovány gebéi közé csapott és megindult Pilisszántó felé.
Százszor is meggondolja, míg egyszer meszet
hoz Dömsödre.
Visszatérve egy fogalom meghatározására,
most már megmondhatom nyájas olvasóimnak:
ez a reakció! Nem engedheti meg magának
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egyik párt sem, egyik demokratikus közület
sem, hogy egyesek így vághassák a fát önérdekből önmaguk és a köz alatt.
Befejezésül még csak annyit, hogy a többi
pártokkal egy időben megalakította valaki
Dömsödön a Nemzeti Parasztpártot. Népünk,
ismerve Veres Péter nevét és mocsoktalan zászlaját, tömegesen íratkozott a Nemzeti Parasztpártba. Alig múlt el egy hónap, amikor a birkairka-firkálóból már ismert úr a párthívei előtt kijelentette: „Tudják mit emberek? Mi mindig
kisgazdapártiak voltunk, legyünk hűek hagyományainkhoz, alakuljunk át Kisgazdapárttá.”
Hogy aztán mit szóltak ehhez pl. Apajpuszta
volt cselédei, sommásai, dömsödi törpebirtokosai és napszámosai, arra majd máskor visszatérünk!
Tudomásunk szerint szervezkedési joga és
szabadsága van a függetlenségi frontba tömörült

valamennyi demokratikus pártnak. A Nemzeti
Parasztpárt két budapesti kiküldöttje és előadója
a tanúk rá, hogy a már két ízben említett úr, községünk volt érdemes bírója, akit nem a nép
szabad akarata, hanem valami cselfogás ültetett
a bírói székbe (azóta lemondott), nem engedélyezte a Nemzeti Parasztpárt gyűlésére hívogató
dobszót.
Így alakul ki egy négy-öt személyből álló
klikk, mely zárt ajtók mögött tárgyal órák hoszszat a faluházán és várakoztatja a sürgős munkába igyekvő feleket. És így vernek éket egyesek az együttműködés kívánatos szándéka közé.
Verjék csak verjék, ki tudja meddig verhetik!
Dömsöd 1945. István király napján.
Nyerges László
a földigénylő bizottság jegyzője
a Nemzeti Parasztpárt titkára.”

Ta l á l t a m e g y k é p e t . . .

Kiegészítés

Szerkesztőségünkbe több forrásból jelezték,
hogy az előző számban megjelent, 1971-es konfirmáció alkalmával készült felvételen felismertek személyeket. Ezért most újra közöljük a felvételt, melyen a személyek felismerésében,
azonosításában Korona Imréné (Rózsika néni)
és Piróth Rózsa segített.

Álló sor (a névsor nem teljes)
Vass Istvánné (Bugyi Ilona); Pataki Györgyné (Varsányi Ágota); Csécs Antalné (Endzsel
Katalin); Bugyi Mária; Nagy Józsefné; Kovács
Istvánné (Hegedűs Katalin); Bűti Bálintné
(Pongrácz Éva); Korona Imréné (Bednárik Rozália) sötét kosztümben; mögötte ismeretlen;
Komáromi Imre; Komáromi Imréné, ők Dunaharasztiból jöttek erre az alkalomra; Ila Jánosné;
Brassó Gábor.

Konfirmáló leányok:
Csécs Katalin; Pataki Mária; Kovács Katalin;
középen Borza Nándor lelkipásztor; Korona
Rózsa; Borsai Julianna és Komáromi Imréék leánya.
Konfirmáló fiúk:
Vass István; Büti Imre; Nagy József.

Ezt a felvételt Piróth Rózsa kedves olvasónk
bocsátotta rendelkezésünkre.
A kép 1957. vagy 1958. július 1-jén a dabi
kultúrházban készült, feltehetően egy egészségügyi napon. Ezt az épületet ma Dabi Gyülekezeti Házként ismerjük.
Bal oldalon ülők:
Piróthné Rózsika szülésznő; Varga Lászlóné,
Juliska; Hirschler Zsuzsa, Hornyainé; ismeretlen; Télessy Istvánné, Gabi néni; ismeretlen; dr
Székely Zsigmond, orvos; Takó Miklósné Erzsike, asszisztens; dr Soós Lea, orvos; Hercegh
Béláné, védőnő; dr. Tállay Ferencné, Sárika néni; Béczi István egészségőr.

Az asztalfőn: Ila Imre tanácstitkár
Jobb oldalon ülők: Brassó József, Dózsa
párttitkár; Molnárné, szülőotthon gondnok (ő
haskötőket is készített); Télessy István, gyógyszerész; Pék János; Sáfrányos László, párttitkár;
ismeretlen.
A felvételen szereplők azonosításában dr.
Raffay Karolina, Dömsöd megbecsült nyugdíjas gyógyszerésze volt segítségünkre.
Továbbra is várjuk az érdekesnek vélt régi
fotókat, melyek szép emlékeket ébresztenek
bennünk!
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy
szeptembertől nyitvatartási időben a Petőfi Múzeumba is hozhatják a felvételeket!
-V.I.-
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Keresztyén élet
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A száj gyümölcse

„Amit mond az ember, annak gyümölcsével lakik jól.”
(Péld. 13,2)

Minden esztendőben megtartják a szép magyar beszéd versenyét.
Nagy dicsőséget jelent annak a diáknak, aki az első díjat megnyeri.
De minden magyar embernek is díszére válik, ha szép hangsúlyozással és választékosan beszéli anyanyelvét.
A szép beszédnél azonban sokkal fontosabb a helyes, a bölcs beszéd. Nemrégiben olvastam újra a Példabeszédek könyvét, s újra
megdöbbentett, milyen sok igéje szól a helyes beszédről, illetve annak ellentétéről, a nyelv bűneiről. A bölcsességnek ez a Szentlélek
által ihletett könyve nagyon nagy, szinte óriási jelentőséget tulajdonít a beszédnek. Olyannyira, hogy úgy tűnik, még a tetteinknél is
fontosabbnak tartja szavainkat.
Ennek bizonysága alapigénk: „Amit mond az ember, annak gyümölcsével lakik jól”. Ez nem jelent kevesebbet, mint hogy olyan az
életünk, a sorsunk, amilyen a beszédünk.
Az Újtestamentum is hangsúlyozza a beszéd fontosságát. Jól ismert Jakab igéje: „Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes
ember.” (Jak 3,6)
Pál apostol szinte azt mondja, hogy az üdvösség is a „szánkban
van”. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. (Róm 10,4-11)
Ugyancsak rendkívüli jelentőséget tulajdonít a beszédnek maga
Jézus Krisztus is. A Máté 12,37-ben egyenesen ezt mondja: „Szavaid alapján mentenek fel vagy marasztalnak téged.” Tehát végső megítélésünket is beszédünk dönti el.
Egy igehirdetés keretében lehetetlen végigmenni a Példabeszédek
vagy pláne az egész Biblia beszédre vonatkozó tanításain, de összefoglalni némileg lehetséges. Ezt próbálom most megtenni a Lélek
segítségével. Négy pontban foglalom össze a helyes, a bölcs beszéd
szabályait.
1. Ne hazudj! A Kolossé 1,10-ben Pál nyersen kimondja: „Ne hazudjatok egymás ellen”. De ugyanezzel a keménységgel szól más
ige is a hazugság ellen. Vannak durva és gonosz hazugságok, és
vannak finom, kedves, sőt kegyes hazugságok is. Ezeknek csupán
az a célja, hogy kissé megszépítsék, vagy éppen elcsúfítsák a valóságot. De a legártatlanabbnak tűnő hazugságok is hazugságok.
Minden hazugság démoni eredetű, vagyis az ördögtől származik,
aki a hazugság atyja. (Jn 8,44) Sose szabad megfeledkeznünk arról,
hogy az első embert is egy hazugság vitte bele a bűnbe és a romlásba, vagyis az egész emberiség történetét egy hazugság indította el
tragikus útjára.
2. Ne ítélkezz! Jézus mondotta: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek.” (Mt 7,1-2) Sajnos,
az ítélkezés és vádaskodás kedvenc bűneink egyike, ha nem a legkedvesebb. Amint összejövünk, mindjárt elkezdünk beszélni valakiről – aki nincs jelen. Kiteregetjük szennyesét, elkezdjük szapulni,
sőt néha közönségesen szidalmazni. Erre nézve egy igen éles intést
találunk az 50. zsoltár 20. versében: „Ahol csak vagy, testvéred ellen
beszélsz, anyád fiát is bemocskolod”.
A régi anekdota szerint egy nemes ember egy zacskó aranyat tett
félre azzal a szándékkal, hogy annak adja, aki társaságában nem szól
meg senkit a távollévők közül. Évekig kellett várnia, amíg végül talált egy embert, aki méltó volt erre a jutalomra.
Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy az ítélkezés nagy divat hívő
körökben is, sőt a legsúlyosabb előítéletek is ugyanúgy burjánoznak

itt is, mint a világban. Mindez természetesen lehetővé teszi azt, hogy
Krisztus gyülekezete valódi szeretetközösség legyen.
3. Ne panaszkodj! A Jób könyve 10,1-ben olvassuk: „Szabadjára
engedem panaszomat. Hadd beszéljek keserű lélekkel”. Sokszor így
teszünk mi is. Szeretünk panaszkodni, és minden alkalmat meg is ragadunk, hogy kipanaszkodjuk magunkat. Van bennünk egy mártírkomplexus, amellyel részvétet kívánunk ébreszteni magunk iránt.
Nyersebben úgy is mondhatom, hogy így koldulunk szeretetet ebben
a keményszívű világban. Úgy véljük, meg kell puhítani az embereket, hogy valami eredményt elérjünk. Közben észre sem vesszük,
hogy panaszkodásunk Isten elleni zúgolódássá fajult. (2Móz 16)
4. Ne dicsekedj! A dicsekvés is nagy szenvedélyeink közé tartozik.
Veres Péter népi írónk ezt kivagyiságnak nevezte. Igen találón, mert
tényleg az a célunk vele, hogy a lehető legjobb színben tüntessük fel
magunkat. Pedig ismerjük Jézus szavát: „Aki felmagasztalja magát,
megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik”. (Mt 23,12)
Mindez azonban csak a negatív oldala a helyes beszédnek. De a jó
ezen a téren sem valósulhat meg a rossz megtagadása nélkül. Sőt azt
kell mondanunk, hogy már önmagában is jó gyümölcse a szájnak az,
ha nem hazudik, nem ítélkezik, nem panaszkodik és nem dicsekszik.
Persze felsorolhatjuk mindennek a pozitív oldalát is, ami nem áll
másban, mint ezek ellentéteiben. Igék feltüntetése nélkül így hangzanak:
Ne hazudj! – tehát mondj igazat (akkor is, ha „betörik a fejed”)
Ne ítélkezz! – tehát inkább bocsáss meg testvérednek és fedezd be
az ő vétkét, ahogy Noé fiai is betakarták atyjuk mezítelenségét.
Ne panaszkodj! – tehát inkább adj hálát Istennek mindazért a temérdek jóért, amiben részesített.
Ne dicsekedj! – hanem Istent dicsőítsd, aki egyedül méltó arra,
hogy az ember dicsőítse és imádja.
Igen, de ki az, aki képes így beszélni? Mindnyájunkra ráillik a Római levél 3,13 verse: „Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg van ajkukon.” Ilyen szájjal születtünk. Ahhoz, hogy másképp tudjunk beszélni, nem kevesebbre van szükségünk, mint újjászületésre. Nem az anyanyelvünkön kell kezdeni, hanem a szívünknél. „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Mt 13,24)
Amikor Pünkösd napján a tanítványok megteltek Szentlélekkel,
elkezdtek más nyelveken szólni. (ApCsel 2,4) Rövidesen utána ismét anyanyelvükön szóltak, de mást mondtak, mint előtte: evangéliumot, a megfeszített és feltámadott Krisztusról tettek bizonyságot.
Sokan kívánnak más nyelveken szólni napjainkban is. Helyes! De
ennél sokkal fontosabb, hogy mást szóljon a hívő ember. Nem a
nyelveken szólás jellemzi igazán az újjászületett embert, hanem a
más tartalmú beszéd. Nem kegyes zsargon ez, „kánaáni beszéd”, hanem a szívnek őszinte, szeretettel teljes megnyilvánulása.
Az ilyen beszéddel csakugyan jóllakik az ember. És jóllakat másokat is.
Szabó Imre
ny. református lelkipásztor

Ismét szól a tárogató

A dömsödi református templom tornyában minden
vasárnap du. 5 órakor
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Anya köny vi hí rek
Születtek:

Horváth György – Gecze Ágnes
DOMINIKA
Mendi Lajos – Halfinger Noémi
KARINA KITTI
Czaniga János Zoltán – Tassi Szilvia
SZILÁRD
Jakab Attila – Kovács Adél
BENCE

Házasságot kötöttek:

Pap István – Orosz Orsolya
Szabó Csaba – Csepregi Hajnalka
Temesvári László – Szentgáthi Cecília

Jakab István
Török István
Varga Gyula

Elhunytak:

77 éves
60 éves
80 éves
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A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton:
7.30 – 12.00

Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idő:
hétfőtől–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.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

Állatorvosi ügyelet

2010. augusztus 7-8.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2010. augusztus 14-15.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507
2010. augusztus 20.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2010. augusztus 21-22.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2010. augusztus 28-29.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367
2010. szeptember 4-5.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe:
2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: augusztus 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: szeptember eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, Budai Ignácné, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, Dulcz Dénes, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Kancsár Péter,
Kővári Zoltán, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss
Judit, Orosz Lajosné, Richter Gyuláné,
dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter,
Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth István,
Varsányi Antal, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

A háziorvosok helyettesítése a szabadságolások alatt:
Dr. Rókusfalvy Sylvia július 29. – augusztus 17-ig
lesz szabadságon. Helyettesíti: Dr. Tóth István.
Dr. Rókusfalvy Sylviát szeptember 30. – október 5-ig
Dr. Tóth István fogja helyettesíteni.

I. körzet:
Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet:
Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig
csütörtök: 16.00-17.00 óráig

III. körzet:
Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

Falugazdász fogadóórái

A falugazdász Ráckevén, a területi központban tartja fogadóóráit a következő
időpontokban: Hétfő – Kedd – Szerda –
Péntek 9-12 óráig, illetve Dömsödön
pénteki napokon (előzetes egyeztetés
alapján, érdeklődni a polgármesteri hivatalban) 8-12-ig. A területközpont irodai telefonszáma: 06-24-519-245.

18

XX. évfolyam 8. szám

A vendéglátó gyergyócsomafalvi tűzoltók és a dömsödiek. Név szerint (nem sorrendben): Vafi Miklós parancsnok;
Ambrus László alparancsnok; Köllő Csaba gk. vezető; Köllő Lehel; Baróti Szilárd; Borsos István; Laczó Csaba; Földvári Attila; Tárkányi Béla és unokája Bárány Gábor; Ispán Ignác és aki a képről lemaradt: Csíki Jenő

Gyerekbirodalom

Megújuló emlékház

A mászóka
még a
platón...

Játszóteret
építtet az
önkormányzat a
sport csar nok előtti
téren. Az ízléses fajátékok aug. 20-án
az ünnepség után
kerülnek átadásra

...és felállítva

Megkezdődtek a Petőfi
szülői ház felújítási
munkálatai. A falak
szigetelése már megtörtént

