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

2011. augusztus 20-i
rendezvényre

10.00 óra

ünnepi istentisztelet a dömsödi
egyházak részvételével a
dömsödi református
templom előtti parkban
Ünnepi beszédet mond:
Szabó István
Pest megye Közgyűlésének
alelnöke

A K T U Á L I S

Siker!!! Közel 18 millió forintot nyertünk az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok számára kiírt pályázaton. Az előző havi, helyzetünket értékelő írásomban azt
mondtam, hogy nagyon bízom abban, hogy a
Kormány illetékesei nem hagynak magunkra
bennünket abban a bajban, amelybe minden
erőfeszítésünk ellenére kerültünk. Jelentem,
nem hagytak magunkra! Segítő kezet nyújtottak
abban a küzdelemben, amelyet már erőn felül
vívtunk nagyközségünk működtetéséért. Ez a
segítség hosszú távú megoldásokat kínálhat
szorult helyzetünk jobbá tételére. Köszönet érte
Pánczél Károly képviselő úrnak, és minden
döntéshozónak, aki ezzel értékelte erőfeszítésünket. Természetesen köszönöm a pályázatunkat összeállító munkatársaimnak – a Jegyző úrnak és a gazdasági vezető által irányított pénzügyi csoportnak – a szakszerű, pontos munkát,
amely megalapozta pályázatunk eredményességét. Persze, a közelmúltban megtett intézkedéseink ezzel a sikerrel nem váltak feleslegessé,
hanem ez a tény csak erősíti határozataink pozitív hozadékát. Ez a jelentős összeg a döntés után

szinte azonnal a számlánkra került, ezért aztán
mi is rögtön tovább tudtuk utalni a pénzükre váró szolgáltatóknak, vállalkozóknak, így meg
tudtuk előzni azt az adósságrendezési eljárást,
amely a képviselő-testület számára csak statisztaszerepet engedett volna, és amely bizony az
általunk hozott megszorítások sokszorosát eredményezte volna.AKormány felé ez a támogatás
kötelez is bennünket. Kötelez arra, hogy továbbra is átgondolt költségvetési politikát folytatva működtessük intézményeinket, eleget téve
kötelező feladataink maradéktalan ellátásának.
Ezt az óhaját fejezte ki Tállai András államtitkár
úr is abban a levélben, amelyben tájékoztatott a
sikeres pályázatunkról. Képviselőtársaim nevében is kijelenthetem, az elvárásoknak meg fogunk felelni!
Ennél a fejezetnél kell elmondanom azt is,
hogyApaj község az ÖNHIKI-pályázaton elnyert
pénzből – csaknem a teljes összeget – 5 millió forintot utalt a számlánkra a meglévő adósságából,
így a tatozásuk közel harmadával csökkent! Ez
azért is nagyon fontos gesztus volt részükről, mert
a további sikeres együttműködést alapozta meg.

A „Szép Dömsödért”
emlékplakettek átadása
Koszorúzás

Az ünnepi műsorban
közreműködnek:
a Ju és Zsu Társulat tagjai
Augusztus 20.-i ünnepségre hívom lakótársaimat. Megtettem ezt minden évben, de most
hangsúlyozottan szeretnék Önökkel is együtt
ünnepelni, ugyanis a dömsödi ünnepség lesz
Pest megye kiemelt ünnepsége, így az ünnepi
beszédet is Szabó István úr, a Megyei Közgyűlés alelnöke fogja mondani. Hagyományosan,
az ünnepség keretében osztjuk ki a „Szép Dömsödért” emlékplaketteket. Kérem, tiszteljenek
meg bennünket jelenlétükkel! Szorosan idekapcsolódó hír – talán nem lesz meglepetés –, idén
nem lesz augusztus huszadika estéjén tűzijáték.
Úgy gondolom, nem kell magyaráznom, hogy
miért nem.
A nyár derekára esik egy olyan esemény,
amelynek beharangozását nem könnyű „tálalFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
nom”. Dr. Tóth István háziorvosunk és asszisztense, Ila Gáborné nyugállományba vonul augusztus elsejével. Azért nem könnyű beszélni
erről, mert a nyugdíjba vonulás tényével mindig
együtt jár az ünnepélyesség, a meghatottság, és
akár tetszik, akár nem, együtt jár némi kis szomorúsággal, szorongással is. Számomra azért is
különleges ez a búcsú, mert a doktor úrral szinte
együtt kerültünk Dömsödre, talán csak egy-két
évvel előbb jöttem abba a nagyközségbe, amely
otthont adott mindkettőnknek. Csaknem az első
pillanattól kezdve Ila Gáborné Ilonkával együtt
dolgoztak a dömsödi emberek gyógyulásáért. A
közel négy évtized alatt mennyi, de mennyi
bajt, betegséget kellett diagnosztizálni, gyógyítani. Magam is sokat köszönhetek Tóth doktor
úrnak, mert már vagy harminc éve, hogy egy
sportsérülés elszenvedése után Ő fedezte fel az
életveszélyt okozó légmellemet, és utalt rögtön
kórházba. Hány és hány hasonló eset lehetett a
praxisában, ennyi idő alatt hány és hány embert
gyógyított ki betegségéből? Ez „költői” kérdés
marad: tudom, sokat, nagyon sokat! Hiányozni
fognak mindennapjainkból. Hiányozni fog

Ilonka kedvessége, sudár alakja a kismotorján,
ahogy a betegeket végiglátogatja. Hiányozni
fog a doktor úr visszafogott, de határozott jelleme, hozzáértő szaktudása. Nem kívánok jó pihenést, mert tudom, hogy nem fognak pihenni,
hanem csak jó egészséget kívánok! És még
egyet: köszönöm, amit értünk tettek! Ahogy ezt
a bekezdést lezárom, most jut eszembe, hogy
nem véletlenül kaptak mindketten Dömsödért
Emlékérem kitüntetést!
A képviselő-testület döntése értelmében – az
Ipartestület javaslatára – ismét megkerestem a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot azzal a kéréssel, hogy az 51-es út azon szakaszán, amely
Dömsödöt is érinti, töröljék el az úthasználati
díjat. Az illetékes államtitkártól kapott válaszlevélből az derült ki, hogy jelenleg nem tervezik
az idevonatkozó rendelet módosítását, tehát továbbra is kötelező az érintettek számára az úthasználati díj fizetése.
A kulturális események terén bizony egy kicsit „uborkaszezon” van, a nyári vakáció hatása
érződik. Az idei sportesemények választéka viszont tovább bővült. Július második hétvégéjén
került megrendezésre az autocross OB dömsödi
futama, valamint az amatőr autocross verseny,

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. JÚLIUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 30-án megtartott
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta.

A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós
Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Dr. Rókusfalvy Sylvia (később érkezett) Sallai Gábor képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
111/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
4./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a
2010/2011-es nevelési évről
5./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
beszámolója a 2010/2011-es tanévről

6./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ bérleti díjainak felülvizsgálata
7./ A Ráckeve és Térsége Társult Települések
Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség megszüntetése
8./ Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
módosításának jóváhagyása
9./ A „Még 1000” Év Dömsödért Egyesület
Közhasznú Szervezet kérelme a Petőfi téri
volt iskolaépülettel kapcsolatban
10./ A Dömsödi Sportközpont igazgatói állására
pályázat elbírálása
11./ A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény beszámolója a 2010/2011-es
tanévről
12./ Egyebek
Zárt ülésen:
13./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ igazgatói állására pályázat bírálata
14./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat jegyzői pályázatának bírálata
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)

különböző kategóriákban. Bár a nézők érdeklődése talán nagyobb volt az előző években mint
idén, de maguk a versenyek színvonalasak és
izgalmasak voltak. Gratulálok a győzteseknek
és a helyezetteknek, és természetesen a szervezőknek is!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
Augusztus 10-én szerdán
14-15 óráig
SALLAI GÁBOR

képviselő úr, a Gazdasági és
Műszaki-Fejlesztési Bizottság
elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
112/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
113/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Az önkormányzat és intézményei 2011.
évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
I. Vagyonhasználati díj megállapítása a Községi Vízmű részére
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
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114/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Község Vízmű által üzemeltetett ivóvíz közmű vagyon használatáért 2011.
második negyedévétől 2011. december 31-ig
1.100.000 Ft, azaz egymillió-egyszázezer forint
díj fizetésére kötelezi a Községi Vízművet.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
II. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) rendelet
módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2011. (VII. 4.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2011. július 4. napján.
A rendelet hatályos: 2011. július 4. napjától.
4./ A Nagyközségi Óvoda beszámolója a
2010/2011-es nevelési évről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
115/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda
2010/2011-es nevelési évéről készült beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
II. A Nagyközségi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
116/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Közokt. tv.) 102. § (2) bekezdés
c.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva,
az alábbi határozatot hozza.
I. A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3.
számú melléklete 7. pontja alapján engedélyezi
a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal
az Ú/2 kiscsoportban, a D/2 kis-középsőcsoportban, D/3 nagy-középsőcsoportban.
II. A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3.
számú melléklete 8. pontja alapján engedélyezi
a maximális csoportlétszám túllépését további
10%-kal az Ú/4 nagy-középsőcsoportban.
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III. A Nagyközségi Óvoda Apaji Pitypang
Tagóvodájában a Közokt. tv. 3. számú melléklete 7. pontja alapján engedélyezi a maximális
csoportlétszám túllépését 20%-kal a Katica csoportban.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: 2011/2012. nevelési év
5. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola beszámolója a 2010/2011-es tanévről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
117/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010/2011-es tanévről készült beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
6./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ bérleti díjainak felülvizsgálata
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
118/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2011. július 1-jétől érvényes
bérleti díjainak mértékét a következők szerint
határozza meg:
Nagyterem –
bál és lakodalom
Nagyterem –
konferencia
Kamaraterem
Büfé
Tanácsterem
Aula

Bérleti díj mértéke

62.500 Ft/alkalom

6.000 Ft/óra
6.000 Ft/óra
12.500 Ft/alkalom
3.500 Ft/óra
10.000 Ft/alkalom

A 2011. július 1-jéig megkötött bérleti szerződések vonatkozásában a szerződés megkötésekor hatályos bérleti díjat kell alkalmazni.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2011. július 1-jétől
7./ A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség megszüntetése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
119/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete – egyetértve Apaj, Ráckeve,

Szigetbecse, Lórév, Makád települések önkormányzataival – a Ráckeve és Térsége Társult
Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű
Tulajdonközösség, mint jogi személyiséggel
rendelkező társulás megszüntetését tartja szükségesnek, ezért az alábbi döntést hozza:
1. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a
jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásakor meghatározott célt nem kívánja megvalósítani, ezért annak működése okafogyottá vált.
2. A képviselő-testület rögzíti, hogy a jogi
személyiséggel rendelkező társulás tulajdonjogot nem szerzett, érdemi tevékenységet nem
végzett, az önkormányzatoknak egymással
szemben elszámolnivalója nincs.
3. A képviselő-testület felkéri Ráckeve Város
Önkormányzatát, hogy készítsen kimutatást az
üzemeltetési szerződés alapján a szolgáltató által eddig befizetett bérleti díjakról.
4. A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a
társulás megszűnését követően az üzemeltetési
szerződés kerüljön módosításra, különös tekintettel a szolgáltató által fizetendő bérleti díj vonatkozásában.
5. A képviselő-testület felkéri Ráckeve Város
Önkormányzatát az önkormányzatok osztatlan
közös tulajdonában lévő közművagyon további
üzemeltetésével kapcsolatos javaslatok előkészítésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2011. július 15.
8./ Csepel-sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
120/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítását a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a társulási megállapodás
módosításának aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos
9./ A „Még 1000” Év Dömsödért Egyesület
Közhasznú Szervezet kérelme a Petőfi téri
volt iskolaépülettel kapcsolatban
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
121/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete A „Még 1000” Év Dömsödért
Egyesület Közhasznú Szervezet kérelmének
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megvitatását a Petőfi téri volt iskolaépület használatba adásával kapcsolatban soron következő
ülésére elnapolja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
10./ A Dömsödi Sportközpont igazgatói állására pályázat elbírálása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
122/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont igazgatói állására kiírt pályázat eredményeként
2011. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31-ig
Béczi Jánost magasabb vezetőként megbízza.
A képviselő-testület Béczi János vezetői illetménypótlékát a pótlékalap 200%-ában határozza meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
11./ A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es
tanévről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
123/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévről
készült beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
12./ Egyebek
A napirendi pont keretében a képviselő-testület határozatot nem hozott.
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2011. augusztus 10.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon
olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes
hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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KÖZLEMÉNY

Felhívás

2011. augusztus 16-án kedden
az önkormányzat árverést tart
a birtokában lévő már nem
használt bútorokból, egyéb
eszközökből.

2011 májusában Kun Ilona négy gyermekét egyedül nevelő anya, miközben közmunkát végzett, egy elektromos hiba miatt a lakásberendezés jelentős része elégett. Kérjük azokat, akik bútorral, konyhai eszközökkel, gyermekruhával vagy
más módon segíteni tudnának, felajánlásaikat jelezzék az önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatánál.

A tárgyak megtekinthetők
aug. 16-án 9 órától, az árverés
kezdete 10 óra.

Dömsödön, Pest megyében 1500 fős
felnőtt háziorvosi praxis KEDVEZŐ
FELTÉTELEKKEL ELADÓ
2011. 08. 01. napjától, nyugdíjba
vonulás miatt. Tel.: 06/30/9705-250

Az árverés helye:
Hajós-kastély udvara.

PRAXIS

Augusztus 20.-i családi nap

Reggel 9 órától gyermek-szülő ügyességi versenyek, akadályversenyek, tollaslabda, lángosevés, ugrálóvár, lábtengó.
Tűzoltóautó, rendőrautó, kukásautó, markolóautó, melyekbe a gyerekek beülhetnek, megnézhetik őket.
Arcfestés.
Délután 14.30-tól programok:
– fellépők: Ju és Zsu társulat, Boros Niki és táncosai, Koronáné Terike és
együttese, Dömsödi Banya Klub, Sánta Zsolt operetténekes, Magdi és Seby
együttes, meglepetés vendégek!
Egész napos büfé.
Várjuk családok jelentkezését az ügyességi versenyekre. (Anyukák, apukák,
nagymamák, nagypapák, gyerekekkel, unokákkal.)
Helyszín: dömsödi focipálya és a Kék-Duna Kisvendéglő területe.
A programok ingyenesek!
Jelentkezéseket várjuk a 06-30-236-9495-ös telefonszámon, Jakab Attilánál.

Zenés Nyári Esték
A Petőfi Múzeum udvarán
(Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.)

Sok szeretettel hívja Önt és kedves családját
a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet
2011. augusztus 20-án szombaton 19,00 órai kezdéssel
zenés szórakoztató műsorra.
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A Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
(DUSE) hírei
DUSE

Az őszi idényben a lányokra óriási terhelés fog nehezedni, szinte minden hétvégén mérkőzéseket játszanak. Számukra már komoly célok vannak kitűzve:
az U10 korosztálytól minimum a régiódöntőbe jutás, U11 és U12 csapatunktól, minimum az országos elődöntőbe jutás, és kis szerencsével
egyik csapatunk bekerülhet az országos döntőbe is.
Óriási sikerként értékelhetjük, hogy a Szigetszentmiklósi Női Kézilabda Egyesület a mi lányainkkal közösen szeretne indulni az Országos Serdülő Bajnokságban, és felajánlották, hogy az összes hazai mérkőzést nálunk, a dömsödi csarnokban rendezzék meg!
Beilleszkedésüket megkönnyíti, hogy az OSB-ben induló csapat edzői
munkájával Balika Tímeát (Timo) bízták meg.

Labdarúgás

Szeptembertől szeretnénk bővíteni a két sportágban részt vevők létszámát, ezért az iskolában és az óvodában tagtoborzókat tartunk és végiglátogatjuk a környező településeket is, mivel főleg kézilabdában nagy lehetőségek rejlenek.
A sportoló és jól tanuló gyerekek számára szeptembertől egy ösztöndíjprogramot indítunk, mellyel azokat a gyerekeket szeretnénk támogatni,
akik becsületesen sportolnak és a tanulmányi eredményükben javulást
mutatnak, ráadásul a szabadidejükben példamutató magatartásról tesznek
tanúbizonyságot. Az első díjazásra a félévi bizonyítványosztás után kerül
majd sor.

Örömmel tudatom minden érdeklődővel, hogy az egyesületünk bejegyzése folyamatban van, a Pest Megyei Bíróság befogadta kérelmünket. Jelenleg a szakosztályi munka kialakítása folyik, és a legelső korosztályok már meg is kezdték az edzőtáborokat. Folyamatosan alakítjuk a
működési szabályzatainkat és tervezzük a következő idényre a versenynaptárat.
Július 4-én Dömsöd Nagyközség képviseletében részt vettem a Nemzeti Sport Intézet konferenciáján, melyet az új sporttámogatási rendszerről tartottak. A következő Hírnökben részletesen is írok majd a rendkívül
kedvező adóváltozásokról, amelyek óriási fejlődést fognak jelenteni a
dömsödi sportéletnek és a sportintézményeknek is.
Július 6-án beadtuk a Pest Megyei Labdarúgó Szövetségbe tagfelvételi
kérelmünket, és leadtuk nevezésünket az U13 és U15 korosztályban, melyet be is fogadtak. Ezzel a gyerekek számára megnyílt a lehetőség, hogy
ősztől már az új egyesületünk színeiben versenyezzenek. Ezzel együtt
megkötöttük az együttműködési szerződést a DSE felnőtt csapatával,
mely szerint számukra a DUSE fogja az utánpótlást biztosítani, így az ő
indulásuk a megyei bajnokságban is biztosított lesz.
Az utánpótlás évzáró bevételéből és első támogatónk szponzorálásból
sikerült felszerelni a csapatokat, labdákat, sportfelszereléseket, mezeket
vásároltunk.
Az U7 és U9 korosztály edzőtábora már le is zárult, a gyerekek nagyon
komoly munkát végeztek, tényleg érdemes megnézni őket, magam se hittem volna, hogy a 35 fokos melegben az ilyen szintű edzésmunkát végigcsinálják. A kiscsapatok mellett már bemutatkozott új edzőnk, Turóczi
Balázs is.

Továbbra is kérek mindenkit, ha ötletei, elképzelései vannak az egyesület működésével kapcsolatban, vagy szeretne részt venni a munkában,
esetleg támogatásokkal tudja segíteni a gyerekeket, kérem, keressen bennünket.
Elkezdtük a DUSE honlapjának szerkesztését is, hamarosan itt részletes információk olvashatók.
A focistáknak sok sikert az augusztusi tornákra, a kézilabdázóknak pedig eredményes felkészülést és nagyon kemény versenyzést kívánok a
veszprémi tornára!
Szűcs István – DUSE elnök
szucs.istvan@moziszoba.hu

U t á np ót l á s l a bd a r úg ó t o r na
a d ö ms ö d i f u t b a l lp á l yá n !
Augusztus 6-7-én és 13-14-én minden korosztályban tornát rendezünk,
ahová nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt! Kérem, kísérjék figyelemmel a kihelyezett szórólapokat és plakátokat is!

Kézilabda

A legkisebbek Béczi János edzőnkkel július közepén itthon edzőtáboroztak, az 1999-2000 születésűek jelenleg pihenőjüket töltik, de augusztus 1-jétől megkezdődik számukra is a felkészülés. Augusztus 18-23. között a nemzetközi veszprémi CELL Kupán vesznek részt, ahová 11 ország
162(!) csapata nevezett és a mi korosztályunkban is 13 csapat vesz részt.
Nagyon bízunk a jó eredményben és a lányok is egyre elszántabban készülnek a versenyre.

Augusztus 6-án U11, 7-én U7, U9, augusztus 13-án U13 és 14én U15 korosztályos kölyöktornát rendezünk. Az első hétvégén
minden korosztályban 10-10, a második hétvégén 6-6 csapat jelezte részvételét, így az egész napos torna remek kikapcsolódás lesz
nemcsak a szülőknek, hanem a dömsödi szurkolóknak is.
A jó szórakozást büfével és melegkonyhával szeretnénk elősegíteni!
Várunk minden kedves szurkolót és érdeklődőt a Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület első hazai tornáján!
Hajrá Dömsöd!

DUSE Labdarúgó Szakosztály
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Évtizedek óta a betegek szolgálatában

Nyugdíjba vonulása alkalmával kerestem fel és beszélgettem dr. Tóth István körzeti orvossal, valamint asszisztensével, Ila
Gábornéval.
Munkájukat leginkább úgy jellemezném,
hogy mindenekelőtt alázattal, és a betegek
érdekeit szem előtt tartva végezték. Segítőkészségük, figyelmük és embertársaik iránti tiszteletük mindig megnyilvánult kapcsolataikban.
– A rendelőben egyfajta bizalom szövődik
gyógyító és páciense között. Ennek elsődleges alapja az őszinteség, a türelem és a diszkréció. Az orvos és ápolója gyógyít, törődik a betegekkel. Teszik ezt legjobb tudásuk
szerint. Nem szégyenlik azt sem, ha olykor
Ők maguk is méltóságot, megértést tanulnak betegeiktől. –
Dr. Tóth István és Ila Gáborné önzetlen
és kitartó szolgálata példaértékű a dömsödi
egészségügyben. Rendelésük utolsó hetében
személyesen kerestem fel őket. A riportok
egyben őszinte vallomásként hatnak.

Dr. Tóth István, körzeti orvos
– Ön a 70-es években került a településre,
azóta ténykedik, teszi a dolgát, egyszóval
gyógyít. Hogyan lett orvos, milyen volt a
Dömsödre vezető út, kérem beszéljen erről
néhány mondatban!
– 1944-ben születtem, így tulajdonképpen 7
éve nyugdíj mellett dolgozom. Apám Mezőtárkányon legalább 40 évig volt körzeti orvos.
Mi orvos dinasztia is vagyunk, mert két testvérem (bátyám és öcsém) is orvos, egyik körzeti,
másik sebész volt. Sajnos évekkel ezelőtt
egyik balesetben, másik betegségben hunyt el.
Az általános iskolát Mezőtárkányon, a középiskolát Egerben a Dobó István Gimnáziumban
végeztem, majd a Debreceni Orvosi Egyetemre kerültem, ahol hat év alatt elvégeztem a
szükséges képzést. 1967-ben nősültem. 1969ben Borsod megyében, Vattán megpályáztam
egy kis körzetet, ahol én voltam az első orvos.

Másfél évig dolgoztam ott megfelelő asszisztenciával, és közben jöttek a gyerekek: Fruzsi
lányom már az egyetemi évek alatt megszületett, majd Vattán pedig Kriszti. Engem a kis
körzet nem elégített ki, meg aztán családi kötődés miatt a két kislánnyal elkerültünk Feldebrőre. Így aztán négy évig megint Heves
megyében laktunk, ott láttam el két kis falut.
Talán ma is ott lennék, ha 1975-ben nem jön
oda hozzám Berhés doktor, és nem csalogat
ide. (Dr. Berhés Bélával már az egyetemről ismertük egymást, és amikor Vattán dolgoztam,
akkor Ő épp a szomszéd településen, Harsányban. Gyakran helyettesítettük egymást, különösen nyáron.) 1975-ben Dömsödön a Szekeres doktor körzete megüresedett, és ekkor hívott engem ide nagy lendülettel. Nagyon jól
tudtunk együtt dolgozni, mert nem csak helyettesítettük egymást. Elfogadtam az ajánlatát, és így költöztünk ide 1975. december elsején. Már 3 gyermekkel érkeztünk, mert Orsi
lányom is megvolt.
– Ideköltözésük után milyen új helyzettel
kellett szembenézni?
– Nagyon nagy szeretettel fogadtak az itteniek, és én is megtettem mindent az érdekükben. Szeretem a betegeimet és nagyon szívesen beszélgetek velük, mert másképp nem is
lennék jó orvos. Aki csendes és két szót sem
szól, arra meg szoktak sértődni a betegek. Kell
a jó kontaktus, és ezt csak úgy lehet elérni, ha
az ember szívvel-lélekkel végzi a dolgát.
Eleinte nem volt mindjárt ápolónőm, ezért a
Piróth néni helyettesítette, aztán meg a Gálné
Marika. Néhány év elteltével a szomszédban
lakó Ila Gábornénak járt le a GYES-e, és munkába akart állni. Természetesen egyértelmű
volt, hogy ő jöhet szóba, hiszen ápolónői képesítéssel rendelkezett. Azóta 34 év telt el, és
nemcsak munkatársi, hanem családi-baráti
kapcsolatról beszélhetek, ami a két család közt
kialakult. Örülök, hogy annak idején ilyen jó
ápolónőt kaptam! Nagy segítség volt számomra, hiszen már-már a gondolataimat is ismerte,
tudta hogy mikor mit kérek, mi hiányzik, mit
kell elővenni, és már mozdult is. Ilonka nagyon jól ismerte a betegeket, ebben is sokat segített, mert egy orvosnak ismerni kell a páciensei életrajzát. A kezdeti időkben ez különösen
fontos volt, mert ő tudta, hogy ki kinek a hozzátartozója. Nagyon jól összedolgoztunk, és
még dolgoznánk is életünk végéig, ha nem
öregedtünk volna meg.
– Ön a gyógyítást nagy alázattal végezte.
A Dömsödön töltött évek alatt voltak-e kihívások?
– Önkormányzati alkalmazottként dolgoztam 2000-ig, v. ’95-ig, majd utána vállalkozó
lettem. Ennek már 10-15 éve, és ez a jövő útja,
mert már közalkalmazott orvosok nincsenek.
Bár egy darabig kitartottam, mert kényelmes

volt számomra ez a megoldás, hiszen így a
GAMESZ mindent megtett, bármiféle problémám is volt. Jó kapcsolatom volt a GAMESZ
vezetőjével, Zsoldos Gábornéval, aki tényleg
segítette a munkámat. Azoknak a kollegáknak, akik vállalkozók lettek, sok mindenről
maguknak kellett gondoskodni, pl. beszerezni
a szükséges kötszereket, recepteket, mindent
a világon.
– Egy időben jelentős szerepet vállalt a falu közéletében. Pontosan hogy is volt ez?
– Nagyon jó kapcsolatom volt a faluvezetéssel is, mert korán belecsöppentem a közösségi
életbe. Idekerülésünk után 5-6 évvel történt,
hogy az akkori tanácselnök, Ambruska Péter
javaslatára tanácstag lettem, majd ezt követően megyei tanácstaggá választottak. A megyénél is pozíciót töltöttem be, mert a Megyei
Végrehajtó Bizottság tagja lettem, egészen a
rendszerváltásig. Azóta már nem politizálok.
A rendszerváltásban nem csalódtam, de ez már
más dolog, másról szól. Természetesen a politika továbbra is érdekel, de hát most inkább a
betegekkel foglalkozom. Amikor aktívan politizáltam, minden hónapban kétszer, de volt mikor hetente kellett Budapestre utaznom a Megyei Tanács üléseire. Ilyenkor itt kellett hagynom a körzetemet, a betegeket. Természetesen
szegény Berhés doktor helyettesített ezekben
az időszakokban.
– Az orvoslás-gyógyítás egyfajta hivatás,
állandó szolgálat, állandó készenlét. Hogyan tolerálta ezt a családja?
– Volt benne bizony lemondás is, mikor éppen együtt szerettünk volna menni kirándulni
vagy nyaralni. Mindig be kellett osztani, hogy
most helyettesítés van, vagy szabadság. Nem
lehetett olyan könnyen mozogni, míg ketten
voltunk a Berhés doktorral. Később aztán, mikor már 3 körzet működött, sokkal egyszerűbb
lett az egész.
Nem bántam meg, hogy Dömsödre jöttem,
megszerettem ezt a népet. Igazi barátságot lehet velük kötni, és sikerült a tiszteletüket kivívni. Nyilván kettőn áll a vásár, mert kellett
hozzá az én barátkozó természetem, meg talán
a veleszületett empátiám a betegek irányába.
– A településen lévő három körzet egyikét
Ön látta el. Mi lesz a jövője a II-es számú
körzetnek?
– Most a körzetemben 1500 beteget látok el,
ami egy ideális létszám. A kollegáim is hasonló nagyságú körzetet látnak el (dr. Rókusfalvy
1400 főt, dr. Szőnyi 1300 főt).
Jelenleg a körzeti orvosoknál a finanszírozást az OEP (Országos Egészségbiztosítási
Pénztár) úgy állapította meg, hogy az 1500
fő a legideálisabb létszám. Akinek ennél
több betege van (tehát az 1500 fő feletti betegekre) az orvos már csak a támogatás felét
kapja.
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Nagyon szeretnék úgy elmenni, hogy a betegeim biztonságban érezzék magukat! Aggodalommal kérdezgetik, hogy mi lesz velük,
gondolataikban gyakran felmerül, hogy netán
más orvost kell keresniük. Sajnálják hogy elmegyek, mert jobban szerették volna, ha még
maradok, akár 90 éves koromig is, akkor minden változatlanul maradna és ők nyugodtak lehetnének. De az élet ezt hozta. Fél éve próbálok utódot keríteni, és volt is egy-két jelentkező, de aztán visszamondták. Hirdetéseket adtam föl orvosi lapokban, napilapokban és
interneten több csatornán. Szerencsére érdeklődők vannak.
Minden betegemet arra buzdítok, hogy maradjon a helyén és várjuk az új orvost. Tudniillik nincs sok értelme az oda-vissza mászkálásnak, mert ha megjön az új orvos, akkor meg
megint visszakérik magukat. Ez nem lenne
egészséges dolog, a másik meg az, hogyha
megindul a körzet szétválasztgatása, azoknak
sem lenne jó, akik megszereznék az én betegeimet. Az utódlásról még a következőket szeretném elmondani: Tudomásom van arról, hogy
szeptemberben fognak végezni az új rezidensek. Tehát akik elvégzik a 3-4 éves rezidensi
továbbképzést, most ősszel teszik le a záróvizsgát. Ez annyit jelent, hogy több száz orvosról van szó. Sokan közülük külföldre mennek,
vannak akik pályát váltanak vagy kórházba
mennek dolgozni, de maradnak akik vidéken
szeretnének elhelyezkedni. Rájuk számítok, és
közülük szeretnék lehetőleg fiatalembert utódomként tudni.
Ápolónő lesz, az nem probléma, mert a faluban 5-6 munkanélküli ápolónő is van. Majd választ közülük az új orvos, hacsak nem hozza
magával a feleségét, aki esetleg ápolónő is egyben és el tudja látni ezt a feladatot. Akkor nyilván ő lesz előnyben. Itt most már nincs közalkalmazotti státusz, mert az orvos a vállalkozó,
és saját beosztottját ő választja meg és foglalkoztatja. Az OEP finanszírozza a vállalkozását,
amiből meg lehet élni szépen, de meggazdagodni nem lehet. Ezzel mindenki tisztában van,
és ha valakinek egy kis érzéke is van hozzá, akkor ki tudja számolni, hogy mennyi a rezsi,
mennyi a rendelő fenntartása és egyebek. Tehát
olyan nagy gazdagságot nem lehet várni, de
tisztességgel, becsülettel meg lehet élni és nevelni a családot, meg még az unokákat is.
Ma már nem is olyan fárasztó a háziorvosi
munka, mert mióta beindult a központi ügyeleti rendszer, nekünk sokkal könnyebb. A betegeknek kevésbé jó, azt tudom. Amíg az ügyelet itt volt helyben, a Zöldkereszt épületében,
addig jó volt, bár az sem volt teljesen ideális.
Az ideális megoldás az lenne, ha a sofőr, az
ápoló meg az orvos is egy helyen lennének, ott
aludnának és rögtön tudnak ugrani, amint kell.
Mert óriási az időveszteség míg összeszedik
egymást. Az idegen faluban levő központi
ügyelet pedig hát igyekszik ellátni azért mindent, tehát olyan nagy lemaradások nincsenek.
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Ez a jövő útja, mert mindenütt el van határozva,
hogy 30 km körüli területet mindenképpen egy
körzetnek kell ellátni. Tehát ez központi irányelv. Sajnos ennél nagyobb, 50 km-es körzetek is
vannak, de az meg már nem egészséges.
– Hol és hogyan fogja tölteni nyugdíjas
éveit?
– 5-6 évvel ezelőtt Budapesten vásároltunk
egy lakást, mert ott meg az a csábító, hogy ott
vannak a gyermekeim, meg a 4 unokám.
(Krisztiék egy utcával odébb laknak, Fruzsiék
Pesterzsébeten, Orsiék meg Szentendrén, tehát
mi egy központi helyen lennénk.) Az unokák
életkora 2-20-ig terjed, nagyon ragaszkodunk
hozzájuk és ők is mihozzánk.
Dömsödtől pedig semmiképp sem szeretnék
elválni! Itt van egy kis nyaralóm a Duna-parton. A tervem az, hogy az év nagyobbik részét,
tavasztól őszig itt fogom tölteni, és csak télire
mennék vissza Pestre. Majd talán egy hobbit
kell kitalálnom arra az időre, míg Pesten leszek, mert hát elmondhatom hogy ezidáig a
hobbim és a foglalkozásom ugyanaz volt. Bízom abban, hogy megtalálom majd a fővárosban is a kikapcsolódás lehetőségét. Gondolok
itt a színházra, de a sportolás sem áll távol tőlem, mert egyetemista koromban úsztam és
futballoztam is. Nyáron a nyaraló kertjében,
ahol van egy kis szőlőm, meg gyümölcsfák is,
kertészkedek majd, az érdekel. Tehát itt kényelmesen és hasznosan fogom eltölteni az
időt, hisz falusi gyerek vagyok és a fél életemet is vidéken töltöttem.
Városba soha nem akartam menni! Most
sem mennék, de hát így hozta az élet… A jelenlegi lakásom szolgálati, amit az új orvos részére fel kell szabadítani. Augusztus 1-jétől kisebb felújítási munkálatok lesznek és frissítő
meszelés. Mert úgy kell átadni, hogy az új orvos kényelmesen bele tudjon költözni. Reméljük, hogy ő is legalább 36 évig itt fog élni majd
benne!

Ila Gáborné
Ila Gáborné Ilonka néni hosszú-hosszú
évek óta, szinte fáradhatatlanul ápolta körzetéhez tartozó betegeit.

– Pontosan mióta is tetszik ebben a munkakörben tevékenykedni?
– Az egészségügyben 1966. július 1-jén
kezdtem, és 1972-ig kórházban dolgoztam.
1973-ban kerültem vissza Dömsödre, ahol az
öregek napközi otthonának voltam a vezetője.
A körzeti munkát 1977-ben kezdtem el a Tóth
doktornál, és most együtt vonulunk el nyugdíjba. Ezt a munkát úgy jellemezném, hogy egyfajta hivatás, alázatos szolgálat, amit csak szívvel-lélekkel lehet csinálni.
– Ilonka néni tősgyökeres dömsödi gazdálkodó családból származik. Hogyan tetszett mégis ezt a szolgálatot választani, mi
volt a motiváló erő?
– Ez valóban nagyon érdekes, ugyanis a családban senkinek sem volt egészségügyi végzettsége, én voltam az első, aki ilyen irányultságú képzést végzett.
Annak idején, amikor 7., 8. osztályos tanuló
voltam, a Kónyáné Katika nénivel jártunk
Ráckevére, vöröskeresztes tanfolyamokra, és
bizony volt, amit meg is nyertünk. Ekkor köteleztem el magam ilyen irányba, mert azt a célt
tűztem ki magam elé, hogy az egészségügyben
fogok dolgozni. Az idő 45 évet igazolt vissza
ebből a célkitűzésből, amit valahol Kónyáné
Katika néninek köszönhetek. Olyan lelkesedéssel tartotta az előadásokat, hogy az engem
nagyon megfogott. Az ápolóképző, érettségi
megszerzésével már dolgoztam, és csak jóval
később, 1995-ben végeztem el egy körzeti nővér szakosítót, amit kötelezően előírtak.
– Volt-e aki segítette, akitől szakmai segítséget kapott?
– Akik segítettek, azok igazából az idősebb
kollegáim voltak. Pályakezdőként, hét évig
kórházban dolgoztam, különböző osztályokon. Mindenütt tapasztalt munkatársak vettek
körül, nagyon készségesek voltak, sokat tudtam tanulni tőlük, mert a szakmára sohasem
voltak féltékenyek. Tulajdonképpen a hét év
alatt szerzett ismeretek, tapasztalatok a mai
napig elkísérnek, mert vannak amiket az ember csak akkor tud elsajátítani, ha benne van
és csinálja.
A családomtól is mindig megkaptam a
szükséges támogatást, mert soha nem problémáztak ha mennem kellett. Ha sáros vagy jeges volt az út, a férjem vitt el, lehetett rá számítani.
– A falu életében is jelentős közfeladatot
lát el. Kérem beszéljen néhány szóban erről!
– A Népjóléti Bizottságnak évtizedek óta
tagja vagyok. Ide olyan kérelmek és esetek kerülnek, ahol mérlegelni kell, hogy az ember
hol tud segíteni. A munkám során mindenféle
kérelem nélkül is megvolt ez a segítség részemről.
Sokszor szerették volna, hogy képviselőként induljak, de azt soha nem vállaltam el.
Úgy éreztem, hogy az ápolónői tevékenység
mellett csak ezt az egy közösségi feladatot tu-
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dom lelkiismeretesen ellátni. Belelátok a helyzetekbe, az esetekbe, és döntésképes helyzetben vagyok.
– A körzetben eltöltött évek alatt milyen
élményekkel gazdagodott?
– Soha semmilyen konfliktusom nem adódott a betegek körében, még ott sem, ahol másnak esetleg igen. Lehet, hogy az alaptermészetemnél fogva mindig sikerült azt a közös nevezőt megtalálni, ami a beteg érdekét szolgálta.
A 45 év alatt mindig megpróbáltam úgy állni a
beteghez, hogy a betegnek mindig igaza van.
Ellenkező esetben nekem kell bizonyítani,
hogy miért nincs.
Lassan tíz éve, hogy megkaptam a Dömsödért Kitüntető Emlékplakettet. Igazán meglepő volt és jólesett, mert nem volt róla tudomásom, hogy ilyen elismerésben részesülök
majd.
Tulajdonképpen ha csak arra gondolok,
hogy most az utolsó hetekben hány beteg köszöni meg könnyes szemmel a sok évtizedes
gondoskodást, és egészséges, boldog nyugdíjas éveket kívánnak, ezen én is meghatódom.
Kicsit olyan érzése van az embernek, mintha
ballagna, és ez tényleg nagyon szép.
Ha az eltelt 45 évet áttekintem, nagyon soknak tűnik, de én mégsem éreztem ilyen hoszszúnak. Nagyon szerettem a kórházban dolgozni, mert az olyan otthonos volt. Később pedig olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy
34 éven keresztül egyetlen főnököm volt, a
Tóth doktor.

Mindig ügyeltem arra, hogyha valamit megléptem, akkor másnap azzal kezdtem a napot,
hogy tegnap ez történt, amire ő azt mondta:
„Jól van Ilonka”.
Nagyon jó főnök volt, soha sem kellett tőle
szakmailag rettegnem, hogy most akkor ő engem le fog szúrni. A köztünk kialakult jó kapcsolat talán annak köszönhető, hogy a doktor
úr nagyon precíz ember, és a munkánk során
természetes volt a pontosság, a precízség. Nálunk a rendelőben soha nem volt kávézgatás,
mert mindig a beteg volt az első. Úgy gondolom, hogy aki az egészségügyben ezt nem tekinti hivatásának, az első öt évben mindenképp változtat. Nekem soha sem fordult meg a
fejemben, hogy valami mást kellene csinálnom, vagy változtatnom kellene, sohasem
gondoltam másra. Tulajdonképpen én a Tóth
doktor mellett egy önálló életet élhettem. Ő
hagyta egyrészről ezt az önállóságot, másrészről szakmai beosztottként is jól együtt tudtam
vele működni, és ez így tökéletes volt.
Úgy érzem, jól választottam 1966-ban az
egészségügyet!
Dömsödre úgy kerültem, hogy 1972-ben
férjhez mentem, és azt az évet úgy dolgoztam
le, hogy ingáztam Pestre. Nem volt egyszerű a
feljárás, ezért próbáltunk lakáshoz jutni, de
nem sikerült. Így jöttem el a kórházból, bár
nem igazán akartak elengedni, és 73-tól lettem
Dömsödön az Öregek Napközi Otthonának a
vezetője. Ezt követően szülési szabadságra
mentem.

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Július hónap

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni
Molnár Csaba úr és vállalkozása segítségét,
mely nélkül nem kezdhettük volna meg az
egyesület Opel Blitz tűzoltóautójának javítását
szűkös anyagi helyzetünk miatt. Hozzájárulása
50 ezer forint értékű vasanyag volt, mellyel ki
tudjuk váltani az alváz szétkorrodált elemeit és
ismét használható a tűzoltóautó. Ennek és más
adományoknak is, mellyel egyesületünket támogatják, sokkal nagyobb az értéke, mert az
önök adományainak hála, mi a bajban lévő, segítséget kérő embereknek tudunk segíteni. Kérjük, támogassák munkánkat, mert minden évben szűkül a működési és fenntartási keretünk.
Ebben az évben csak a tavalyról megmaradt
pénz áll rendelkezésünkre, mely kb. 2 hónapnyi
működést fedez még az idei évre.
Személyesen az egyesület bármely tagja felé
jelezve vagy pedig a Dömsöd központjában lévő Fókusz Takarékszövetkezetben tudnak a
számlánkra befizetni.
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Megtisztelő segítségüket várjuk és előre is
köszönjük!

Júliusban első riasztásunkat 10-én éjjel kaptuk a Dömsödi Körzeti megbízottól, aki észlelte
a búzatáblát pusztító tűzet. Dömsödöt elhagyva
Kiskunlacháza irányába kb. 2 hektáron „lábon
álló” búza égett. A helyszínre érve a Ráckevei
kollegákkal közösen két sugárral és kéziszerszámokkal a tűzet elhatároltuk majd eloltottuk.
A tűz a nagy melegnek és szárazságnak köszönhetően gyorsan terjedt. Az anyagi kár jelentős.

A két körzetben akkor Gálné Marika és a
Piróth néni látta el az ápolói feladatokat.
Piróthné Rózsika néni már ekkor készülődött
nyugdíjba vonulni, de azt mondta nekem, hogy
amíg le nem telik a GYES időszaka, addig ő
nem megy el. Így kerültem a dömsödi egészségügybe.
Piróth nénivel még később is volt kapcsolatom, mert a mi betegünk volt és sokat jártam ki hozzá. Rózsika nénivel a magánjellegű kapcsolatunk is nagyon jó volt, szerettem Őt.
– Milyen tervei vannak nyugdíjas éveire?
– A családra szeretnék nagyon sok időt szánni! Igazából a férjem már számolta a napokat,
de most az édesanyámnak is nagy szüksége
van rám. Szóval elsősorban a család és a megszokott életem, csak egy nyugodtabb tempóban. A közösségi munkám az megmarad, mert
ez a megbízatás négy évre szól.
Úgy gondolom, hogy a nyugdíjas éveimben
valószínű, hogy pihenés is lesz, de mindenképp aktív, ha nem is az egészségügyben, hanem a családban.
Búcsúzóul minden kedves betegemnek jó
egészséget kívánok és türelmet betegségük viseléséhez!
Kedves Doktor úr! Kedves Ilonka néni!
Magam és az olvasók nevében jó egészséget
és szép nyugdíjas éveket kívánok mindkettőjüknek!
-V.I.16-án 21 óra körül ismét riasztást kaptunk.
Dömsödön a gátoldal égett több helyen is, itt
szintén kéziszerszám és egy sugár segítségével
a tűz lefeketítésre került.
19-én a Ráckevei Tűzoltóság kért segítséget
az aznapi vihar sok károkozása miatt. Kiskunlacházára, az 51-es főútra kellett vonulni egy az
útra dőlt és emiatt forgalmi akadályt képező fához. A helyszínen egy motoros fűrész segítségével a káreset felszámolásra került és az úttest
ismét szabaddá vált.
További információk és képek
a weboldalunkon, a
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Ráckevei Tűzoltóság:
Vonalas telefonról a 105 számon, mobiltelefonról pedig a 06-24-518-665 vagy 06-24-518666 számokon lehet elérni.
Elérhetőségünk: Ha baj van! 105
Egyéb elérhetőségünk: id. Tárkányi Béla
Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407

XXI. évfolyam 8. szám

9

A Dömsödi Lobogó Vadásztársaság eltelt
egy éve...
Megpróbálok röviden tájékoztatást adni a tisztelt olvasóknak vadásztársaságunk egyéves munkájáról.
Teszem ezt azért, hogy egyre többen betekintést nyerjenek munkánkba,
és a vadászt és vadászatot elítélő emberekben más kép alakuljon ki rólunk.
Hiszen szükség van a vadgazdálkodásra, mert munkánk nemcsak a vadászatból áll.

Először 2010-ről beszélek. Ez év tavaszán több társadalmi munkát
szerveztünk. Ezek keretében a vadászházunk környezetét tettük szebbé,
vadászleseket, vadetetőket építettünk. Az etetőkre nagy szükség van, hisz
területünk úgynevezett apróvadas terület, és télen, nagy hóban a mezei
nyúlnak és fácánnak létkérdés hogy élelemhez jusson, méghozzá olyan
helyen, amit nem takar be a hó.

A szakmai feladatokon túlmenően egyik szombaton szemétgyűjtést is
végeztünk. Traktorok pótkocsijára gyűjtve 2750 kg szemetet szedtünk
össze a dömsödi határ különböző részein. Szörnyű állapotokkal találkoztunk területünk némely részén. A XXI. században úgy gondolom nem túlzok ha azt mondom, minden szemetelő embernek el kellene gondolkodnia azon, hogy milyen környezetet hagy hátra fiára, unokájára? Mi lenne
velünk, ha senki nem szedné össze a szemetet?! Működik Dömsödön egy
szeméttelep, csak pár kilométert kell megtenni, és máris helyére kerül a
hulladék!! Bocsánat hogy ennél a témánál egy kicsit ingerült vagyok, de
tessék szétnézni településünk útjai mellett. Tényleg ilyenek vagyunk,
vagy csak felelőtlenek!? No! Ez is a vadásztársaság!
Egy szerencsés őzbakvadászati évet mondhattunk magunk mögött.
Fontos ez számunkra, hisz bevételeink jelentős részét képviseli a vadértékesítés.

Büszkén mondhatom, hogy társaságunk egy nagyon jó közösség. Ezt
féltve is őrizzük, és több olyan programunk van évente, ami még szorosabbá fűzi emberi, baráti kapcsolatunkat.

Hagyomány, hogy nyár elején közösségi napot szervezünk. Ezeken vadásztársaink családtagjai – feleség, barátnő, gyerekek – is részt vesznek, ezzel is elősegítve a tágabb betekintést életünkbe. Reggeltől estig tartó program, melyből természetesen nem maradhat ki a koronglövő verseny sem,
melyen való szereplés már-már minden vadásztársunk számára presztízskérdéssé válik. Minden évben fő feladatunk a szőrmés és szárnyas kártevők gyérítése. Jellemző a szarka, szajkó, dolmányos varjú, róka, borz. A falu szélén lakó családok minden évben fokozottabban tapasztalják, hogy
ezek az állatok egyre „pofátlanabbak”. Ez nem azt jelenti, hogy számuk nő
hanem bővíteni akarnák területüket. Olyan helyekre húzódnak, ahol bántalmazásuk esélye kisebb. Gyérítésük kapcsán ki kell emelnem Sass István nevét, aki az elejtett darabszám szerint aranyszarka kitüntetést kapott.
Szervezetten is folytatunk gyérítést. Minden tavasz végén két alkalommal a teljes tagság részt vesz ebben a feladatban.
A nyár kicsit eseménytelen, de ősszel már készülünk a vadászati idényre. November elején kezdtük meg a nyúl és fácán vadászatát. Sajnos a tavalyi esős év rányomta bélyegét a vadállomány létszámára is. Sokkal kevesebb volt a szaporulat mindenből. Az is gondot okozott, hogy a vadászatok lebonyolítása is nehéz volt, hisz a határ nagy részét víz borította. Ez
viszont kedvezett a vadkacsa számára, vadásztársaink ezt a vízi vadat,
eredményesen tudták vadászni. Nem volt nagyon szerencsés sajnos az őzsuta és gida vadászatunk sem a sok belvíz miatt.
Munkánkban a téli hónapokban jellemző még a vadetetés, mely nagy
erőfeszítést szakmai odafigyelést igényel. Ebben az évben kevesebb terményt kellett kihelyeznünk, hisz a már több ízben említett belvíz miatt a
termények betakarítását nem mindenhol tudták elvégezni a gazdák. Ezek
a területek terülj-terülj asztalkámként szolgáltak vadjaink számára.
A kevesebb vad miatt önfegyelmet gyakorolva jelentősen csökkentettük vadászataink számát, ilyen módon is elősegítve a vadállomány létszámának helyreállását. A fácánvadászatainkat jóformán nem is tartottuk
meg.
Közösségformáló tevékenységünket bővítve 2011 elején vadászbált
szerveztünk, teltházzal, fantasztikus hangulattal és sikerrel.
Rövid évismertetőmben a teljességre nem törekedve remélem betekintést tudtam adni mindennapi életünkbe. Próbáltam rávilágítani munkánk
fontosságára, közösségünk életére.
Fábián János
VT elnök
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Részletek a Kisherceg Gyerekház megnyitójáról
és az eddigi mûködésrõl

Egy napsütéses szombat délelőtt, 2011. június 25-én 10 órai kezdettel, munkával telt hoszszú hónapok eredményeként megnyitott a Kisherceg Gyerekház.
A megnyitó ünnepséget két kis műsorvezető
nyitotta, Kolompár Petra és Jakab Tünde, akik
Korona Sándort, a Még 1000 év Egyesület Khsz.
elnökét és Biricz Márta Enikőt, a Gyerekház vezetőjét kérték meg elsőként nyitóbeszédük megtartására. A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény társastánc szakos kezdő kiscsoportja Mihó Diána vezetésével country-t és disco
táncot adtak elő, valamint a zeneszakos diákok
Köntös Ágnes vezetésével furulyán és trombitán
játszottak (Várkonyi Petra, Horváth Virág és
Keller Konrád). A gyerekházzal és a Biztos Kezdet programmal kapcsolatos gondolatait Rieger
Valéria mentor és Csányiné Laczó Judit koordinátor osztotta meg a vendégekkel, valamit Hartai
Mária felkészítésével egy kisiskolás szavalócso-

port verseit hallgathattuk meg. Óvodások és alsósok közreműködésével a gyerekház üzenete
hangzott el, majd segítettek az 50 színes héliumos lufi elengedése közbeni ünnepélyes szalagátvágásnál. Végezetül a vendégeink bejárhatták a
felújított termeket, a gyerekek ki is próbálhatták a
játékokat, majd a Peter & Pan Duó zenés műsora
közben zsúrasztal, lufihajtogató bohóc és arcfestés várta az érdeklődőket.
Ezúton is köszönjük a fellépőknek és felkészítő tanáraiknak a közreműködést!
2011. június 27-én, hétfőn 9 órakor a Kisherceg Gyerekház megnyitotta a kapuit az 5
éven aluli gyerekek és szüleik előtt, és továbbra
is várja az érdeklődőket minden hétköznap 9-13
óra között, változatos programokkal, fejlesztő
játékokkal, minden nap egészséges tízóraival a
gyerekek számára. Fontos tudni, hogy a Gyerekház minden szolgáltatása mindenki számára
ingyenes!
A Gyerekház esélyt ad arra, hogy a gyermekek a lehető legkorábbi életkorban megkapják
azt a támogatást, ami segíti képességeik kibontakozását és megalapozza sikeres iskolai pályafutásukat.
A Biztos Kezdet program célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva minden

gyermek számára biztosítsa ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá hogy a diszkriminációmentes, esélyegyenlőség-elvű szemléletet elterjessze, megerősítse a helyi közösségben.
Miért van szükség Biztos Kezdet Gyerekházakra?
A 0-3 éves gyermekeket fogadó intézmények
Magyarországon nagyon alacsony számban találhatók. Országos szinten is kevés a bölcsődei
férőhely – Dömsödön egyáltalán nincs – játszóházak és fejlesztő központok alig érhetőek el. A
gyermekek korlátozottan, vagy egyáltalán nem
férnek hozzá napközbeni szolgáltatásokhoz, így
vannak, akik jelentős hátránnyal indulnak az iskolába, ami meghatározza tanulmányi és munkaerő-piaci sikerességüket.
Mit nyújt a Gyerekház?
• rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosít programokat;
• a Gyerekházban dolgozó szakemberek segítik
és nyomon követik a gyermek fejlődését;
• szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot;
• a Gyerekház mindenki számára nyitott;
• a Gyerekház szolgáltatásai ingyenesek;
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• a Gyerekház a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges környezetet és szakembergárdát biztosít;
• rugalmasan alkalmazkodik a helyi igényekhez
és biztosítja a választás lehetőségét.
Íme néhány idézet a rendszeresen bejáró
anyukáktól:
„Nagyon örülünk neki, jót tesz a gyerekeknek, szeretünk ide járni és szeretnénk, ha továbbra is működne a gyerekeink érdekében,
mert felkészíti őket az óvodára.”
Kun Julianna (2 éves Angelina és 4 éves
Amanda anyukája)
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egy ilyen intézmény működését, ahol többféle
szakember segíthet az arra rászoruló gyerekeknek, illetve foglalkozhat velük, valamint az óvoda előtt álló kicsiknek itt van lehetőségük gyermektársaságban lenni.”
Csalánosi Melinda (2 éves Máté anyukája)
„Már nagyon vártuk, hogy a Gyerekház megnyissa kapuit. Első alkalommal megtetszett a
sok fejlesztő játék, amivel a lányom rengeteget
fejlődött az elmúlt három hétben. Nagyon jók a
közös foglalkozások, amibe bevonják a szülőket, nagyszülőket. Nagyon jó lehetőség nekünk
szülőknek és gyerekeinknek, hogy egy kicsit

változatosabbak legyenek a hétköznapjaink.
Nagy Éva (2 éves Zita anyukája)
Szeretettel várunk minden 5 év alatti gyermeket és szülőjét vagy felnőtt hozzátartozóját,
minden hétköznap 9-13 óra között a Dömsöd,
Petőfi tér 2-3. sz. alatt, ahol az esetleges kérdésekre Biricz Márta Enikő, a gyerekház vezetője és Gnájné Kulcsár Angelika gyerekházi
munkatárs is szívesen válaszol, továbbá elérnek minket a 24/435-519 számon, valamint
e-mailen a domsod@biztoskezdet.hu-n!
Csányiné Laczó Judit koordinátor
Fotó: Vincze Viktória

„A gyerekház szerintem remek lehetőség arra, hogy szülőként megadjam gyerekeimnek a
legfontosabbat, amire a gyerekek minden életkorban, de talán kisgyermekkorban a legjobban vágynak, a velük töltött időt. Szép környezetben, sok érdekes és nem utolsósorban a gyerekek készségeit, értelmi képességeit fejlesztő
játékokkal játszva ez az idő igazán hatékonyan
és vidáman eltölthető. A gyerekeim remekül
szórakoznak a labdákkal, a csúszdával, a kirakójátékokkal, de szeretünk építőset vagy boltosat is játszani.”
Mucsi Edina (2 éves Timi és 4 éves Peti
anyukája)
„Örülök, hogy Dömsödön megnyitott a gyerekház, már több alkalommal voltunk a kisfiammal és mindig nagyon kedvesen, sokszínű programokkal fogadtak minket. Hasznosnak tartom

Tájékoztató az alsós
tankönyvcsomagok
várható áráról:
1. osztály:

2. osztály:
3. osztály:
4. osztály:

9.465 Ft

10.250 Ft

10.870 Ft

15.100 Ft

Tájékoztató a felsõ tagozatos
tankönyvcsomagok áráról

A tankönyvcsomagok ára szükség szerint
kiegészül a nyelvkönyvek árával:
Német: 3.800 Ft
Angol: 3.500 Ft

5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az ingyenes tankönyvekre való jogosultságot
igazoló okiratot vagy másolatát a tankönyvek átvételekor le kell adniuk. (Pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatás, vagy
nagycsaládosok családi pótlékáról igazoló
szelvény névvel ellátva stb.)

16.300 Ft
14.900 Ft
20.280 Ft
19.100 Ft

Az ingyenes tankönyvcsomagoknál az állami támogatás összege: 12.000 Ft.
Az ingyenes tankönyvcsomagok használt, az iskolai könyvtárból kölcsönzött tankönyveket is tartalmaznak.
Előzetesen felmértük a szülői igényeket, kik
azok, akik a használt tankönyvek helyett
újat kérnek.
Ezekért az új könyvekért évfolyamonként a
következő összegek fizetendők:

5. osztály

7.500 Ft

7. osztály

10.905 Ft

6. osztály
8. osztály

6.285 Ft
9.100 Ft

Az augusztus végi tankönyvvásárláskor az
ingyenességre jogosító igazolást nemcsak bemutatni kell, hanem le is kell adni.
Kérem, hozzanak magukkal egy olyan példányt, amit a vásárláskor le tudnak adni, különben a tankönyvcsomagot nem tudom odaadni.
Köszönettel:
Sánta Istvánné
felsős tankönyvfelelős
A tankönyvek árusításának várható időpontja a plakátokon és az iskolában kifüggesztve lesz megtalálható.
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Coaching 4. rész
Úton a megoldás megvalósítása felé

Az előző részben megnéztük, hogyan találjunk újszerű megoldási módokat, végigmentünk egy folyamaton, amely segített megtalálni és kiválasztani a problémánk szempontjából lehető legelőnyösebb megoldást.
Most már „csak” a megvalósítás van hátra. S hogy miért idézőjeles ez a
csak? Nos, mert a legtöbben itt szoktak elvérezni. Ennek általában két oka
van. Az egyik, hogy most már ki kell lépni a megszokásból, tényleg tenni
kell. A másik pedig, hogy amikor nekiállunk, egyszerre akarunk mindent.

Nézzük az elsőt. Amikor a változásról volt szó, eddig főleg gondolkodni, beszélgetni kellett, most azonban itt a tettek ideje. A változást eltervezni elég könnyű, megvalósítani azonban sokszor igen nehéz. Mint például
a tipikus fogyókúrázó esetében. Mindenki, aki próbálta már jobb formába
hozni magát, biztos eltervezte, hogyan fog mától sokkal kevesebb édességet, és sokkal több zöldséget enni. És hogyan fog minden hajnalban felkelni, futni, tornázni stb. Aztán amikor ott illatozik a nagyi friss sütije,
amikor a párunk közli, hogy főzzünk valami normális kaját, amikor a gyerek fél éjszaka fent volt, akkor bizony nem tartjuk be a nagy elhatározásokat. Sokkal könnyebb megenni azt a finom sütit, vagy fejünkre húzni a
párnát tornázás helyett. Miért? Mert a változások fájnak. Nehéz lemondani az addig jól megszokott életünkről, és másképp csinálni a dolgokat.
Nincs ez másképp a jól menedzselt változások esetében sem. A különbség az, hogy ha számolunk a gátló tényezőkkel, akkor megtervezhetjük,
hogyan fogjuk kiiktatni őket. Felkészülhetünk rá, hogy mit fogunk csinálni, amikor legszívesebben feladnánk az egészet.
Jó módszer erre, ha előre számba vesszük a gátló és a segítő tényezőket. A gátlókat azért, hogy tisztába legyünk azzal, mik azok a dolgok, melyek a régi megszokott kerékvágásba húznak vissza minket. A fogyókúra
esetén gátló tényező lehet, ha pl. a család ragaszkodik a régi étrendhez,
vagy ha a nagymamánk minden hétvégén egy nagy tálca sütivel jön át.
Szintén érdemes számba venni, mi húz minket az új vágyott irányba?
Annak vágya, hogy egészségesebbek legyünk, vagy, hogy csinosabbak,
vagy szeretnénk beleférni az új ruhánkba? Alapvető igazság, hogy a változást csak akkor fogjuk megvalósítani, ha az új irányba húzó dolgok erősebbek, mint a visszahúzó erők. Őszintén meg kell tehát vizsgálnunk,
mennyire fontos számunkra az elérendő cél. Én sok fogyókúrázó emberrel találkoztam már. A legtöbbjük folyton fogyókúrázik, de sosem fogy.
Számukra a visszahúzó erők erősebbek, mint a cél elérésének vágya. Találkoztam azonban néhánnyal, aki keresztülvitte az elhatározását. Az
ilyen esetek hátterében mindig egy olyan nagyon vágyott, az új irányába
ható dolog állt, ami segített legyőzni a régi szokások visszatartó erejét.
Ilyen volt például, amikor egy hölgy anya szeretett volna lenni, de a súlyfeleslege miatt ez nem sikerült. Vagy az a fiú, aki katona akart lenni, de a
súlya miatt eltanácsolták. Ezeknek az embereknek minden gátló és viszszahúzó erő ellenére sikerült lefogyni, mert a másik oldalon ott állt egy
elég erős, a cél irányába húzó vágy.
Mindig keressük meg tehát, miért fontos nekünk, amit el akarunk érni,
és ezt a képet jó erősen rögzítsük a memóriánkba, hogy amikor visszahúz
a megszokás és a kényelem csábítása, elő tudjuk venni.
A másik dolog, amit az emberek a változatással kapcsolatban el szoktak hibázni, ha egyszerre túl nagyot akarnak lépni. Pl. rögtön 30 kg-ot akarunk fogyni. Vagy pl. az az ember, aki senkinek nem tud ellentmondani,
elsőre a számára legnagyobb tekintélyű személlyel akar konfrontálódni.
Ilyen az a kisvállalkozó is, aki rögtön nemzetközi babérokról álmodozik.
Tévedés ne essék, nem azt mondom, hogy ezek elérhetetlen célok, amikre
jobb nem is gondolni, ám a változáshoz vezető utat érdemes jól átgondolni, és apróbb lépésekre bontani. Egy hegyet sem lehet helyből átugrani, ha
azonban szépen tesszük az egyik lépést a másik után, akkor végül felju-

tunk a csúcsra. Fontos tehát, hogy egy nagyobb változtatást kisebb,
emészthetőbb falatokra, megléphető lépésekre bontsunk. Ennek több előnye is van. Először is lesz egy pontos tervünk a megvalósításra vonatkozóan, másodszor tudjuk ellenőrizni, hogyan haladunk, és végül, de nem
utolsósorban, amikor egy kisebb lépést sikerül meglépnünk, akkor ennek
sikerélményével felvértezve könnyebben és nagyobb lelkesedéssel léphetünk a következő lépcsőfokra. Ne a 30 kiló fogyásra koncentráljunk hát,
hanem tervezzünk először csak öt kilót, s ha ezt elértük, máris nagyobb
lelkesedéssel vágunk bele az újabb öt kilóba. Ne rögtön a legfontosabb
üzleti partnerünkkel konfrontálódjunk, kezdjünk kevésbé fontos terepen,
kevésbé fontos témával, s csak amikor már rutinunk van, evezzünk nehezebb vizekre. S a nemzetközi terjeszkedés is kezdődik valahol. Gondoljuk, át milyen lépések vezethetnek el idáig, és kezdjük az elsővel.
Remélem mindezek megfogadásával mindenki eléri kitűzött álmait,
céljait, megoldja felmerülő problémáit, s így a következő és egyben utolsó
alkalomra már csak a visszatekintés és a tanulságok levonásának szép és
nem kevésbé fontos feladata marad hátra, és persze a siker megünneplése.
Mucsi Edina
coach
06-30-284-76-53

FEL HÍ VÁS

A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

2011. augusztus 22-től 10-től 18 óráig
pótbeíratkozást tart az alábbi tanszakokon.
Felhívjuk a kedves Szülők és Gyerekek figyelmét, hogy a művészeti iskolába minden évben be kell íratkozni (vagyis azoknak a tanulóknak is, akik már járnak a művészeti iskolába!).
Zenei tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora,
óvodás előkészítő.
Tánc: társastánc, néptánc.
Képzőművészet: grafika és festészet.
Színművészet: színjáték.
Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a művészeti
iskolában!
A beíratkozáshoz adatlapot kell kitölteni a művészeti iskolában.
Bővebb információt a 24/435-338 és 20/489-8866 telefonszámokon
lehet kérni.
Nemcsak alsó tagozatos gyerekeket várunk. Nálunk be lehet kapcsolódni az oktatásba később is, tehát szeretettel várjuk az általános iskola felső tagozatából a jelentkezőket, sőt a középiskolás korosztályok
tanulóit is szívesen látjuk.
A művészeti iskola pedagógusai
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Megnyílt Dömsöd elsõ szakrendelõje, a Kamilla Rendelõ

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy Dömsödön
új egészségügyi intézmény indul a nyár derekán!
A kezdeményezők a Sarok gyógyszertár új
tulajdonosai, Kármán Éva és Tibor. Az év elején
vették át a patikát, és már ekkor megfogalmazódott a maglódi házaspárban a rendelő ötlete.
Több hónapos tervezés és elnyúló tárgyalások
következtek ezután, többek között az Országos
Egészségpénztárral, sajnos eddig eredménytelenül. Az eredeti szándék szerint a dömsödi lakosok térítésmentesen vehették volna igénybe a
szolgáltatásokat, ezzel jelentősen javítva a helység egészségügyi helyzetét.
Azt gondolom, mindenki tapasztalta már, mit
jelent Dömsödről átjárni Ráckevére, a szakrendelésekre. A várakozási idő hosszú, a buszközlekedés nem kielégítő, és a rendelő dolgozói is
túlterheltek. Sajnos az OEP finanszírozási megszorításokat vezet be országszerte, és hazánk
gazdasági helyzetére hivatkozva nem tudja támogatni a Kamilla Rendelőt.

Ennek ellenére a rendelő továbbra is épül-szépül az 51-esen, a Sarok gyógyszertár szomszédságában. Nevét a magyarság körében évszázadok
óta használt gyógynövényről, az egyszerű, kedves, azonban rendkívül nagy erejű és nagy hatású
kamilláról kapta. Ez a névválasztás nem véletlen.
Igyekszünk a kis virág nyomdokaiba lépni.
A terv, hogy legyen rendelő, megvalósul, bár
egyelőre önfinanszírozásból. A cél a lakosság
egészségügyi helyzetének javítása, így igyekszünk mindenki számára elérhető áron kínálni a
szolgáltatásainkat.
Az igényeket felmérve és a lehetőségeket
számba véve a következő szakrendelések indulnak:
• Bőrgyógyászat
• Fizioterápia (gyógytorna)
• Gyermekpszichológia
• Reumatológia
Diplomás, naprakész szakembereink munkájukban elhivatottak. A környék háziorvosainak,

a gyermekorvosoknak és más egészségügyi
szakembereinek támogatását élvezzük, velük
szoros kapcsolatot tartunk fenn.
Várjuk a kedves lakosság további jelzését és
igényét a rendelésekkel kapcsolatban. A patikában és a rendelőben kihelyezett kérdőíveken keresztül szeretnénk élő kapcsolatot tartani a dömsödiekkel, és mindenkivel, aki megfordul nálunk.
Érdeklődésüket és véleményeiket telefonon
és személyesen is várjuk:
Cím: 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos u. 102.
Telefon: 06-24-434-393
Kamilla Rendelő

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy néhány gondolatomat
megosszam Önökkel a Dömsödön lévő, illetve
nem lévő orvosi ügyelettel kapcsolatosan. Elnézést kérek mindazoktól, akiknek most fájdalmat okozok, esetleg sebeket tépek föl, de úgy
gondolom, hogy szembe kell nézni a tényekkel
azért, hogy a jövőre nézve megoldást találjunk
életbe vágó problémánkra.
Kezdjük egy kis visszatekintéssel:
Településünkön sok évre visszamenőleg
mindig volt helyben ügyeleti ellátás. A rendszerváltás előtt a körzeti orvosok látták el ezt a
feladatot, majd azt követően a háziorvosok, ezután egy rossz törvényhozás miatt nem oldhatták meg Ők, ezért az akkori polgármesteri hivatal Kudar Zsigmondné vezetésével megszervezte, hogy a háziorvosi rendelés végeztével a
jelenlegi gyermekorvosi rendelő épületében
rendelés után és ünnepnapokon a Delta Egészségügyi Szolgáltató végezze el az ellátást, így
sürgős esetekben néhány percen belül a helyszínre érkezve azonnali segítséget tudtak nyújtani, vagy mi tudtuk családtagjainkat 5 percen
belül a rendelőbe vinni, ahol azonnal el tudták
látni őket a mentő kiérkezéséig, amennyiben erre szükség volt. Sajnos ez a helyzet Bencze István polgármester úr beiktatását követően néhány hónappal később megszűnt. Amivel már
akkor sem értettem egyet, gondolom sokan másokkal együtt. Ezt a személyes találkozásaink
alkalmával tudattam is a polgármester úrral.

Persze kaptunk rá magyarázatot: pénzhiány,
ÁNTSZ engedély visszavonása…
Szerintem ez nem vigasz senki számára, és
egy komoly visszafejlődést jelent a településünkön. A polgármester által felsorolt érveket
ugyan megértem, de elfogadni nem tudom.
Most nem szeretném taglalni, hogy mennyire
fontos lenne súlyos, életveszélyes esetben
azonnal, falun belülről a szak segítség érkezése, mert akár életet mentene. Példákat felsorolni nem akarok, hiszen mindenki tudja, mely
esetekre gondolok. A helyzet súlyosságának
tompítására helyi szervezésben dr. Pencz Bernadett és családja sikeresen megszervezte,
hogy közadakozásból megvásárolt községünk
részére egy újraélesztő készüléket, más néven
defibrillátort, ami gyermekek részére ugyanúgy használható, mint felnőttek számára. Köszönet a szervezőknek és az adakozóknak.
Kérem Önöket, használják, ha szükség van
rá (ha nincs pulzus, nincs légzés)! A Sion Security irodájában található, őket kell hívni, kiképzett személyzet viszi azonnal a helyszínre, ingyenesen. Ezért köszönet a Sion Securitynak.
És most írják fel a telefonjukba ezt a számot:
újraélesztő készülék vagy defibrillátor 06-70634-54-34, éjjel-nappal hívható, inkább hívjuk
feleslegesen, mint egyszer ne amikor kellene!
Most kanyarodjunk vissza az alap témához,
mégpedig arra, hogy hogyan lehetne ismét megszervezni az orvosi ügyeletet Dömsödön. Most a
Polgármester Úrhoz szólnék néhány szót:

Kedves Bencze István Polgármester Úr!
Engedd meg, hogy most is tegezzelek, mert
egyébként is tegeződünk. A fenti problémát
Náladnál jobban senki nem ismerheti, hiszen
Te irányítod községünket a képviselő-testülettel együtt. Gondolom, jó néhány álmatlan éjszakát okozott Neked is a kérdés, és gondolkodsz a mielőbbi sürgős megoldáson.
A munkáddal sokan meg vannak elégedve,
hiszen másodszorra is bizalmat kaptál a helyhatósági választásokon, jómagam is így gondolom ezt. Bár akkori orvosi ügyelettel kapcsolatos intézkedéseddel akkor sem és azóta
sem értek egyet. Tehát bármilyen megoldás érdekelne mindenkit. Szerintem, ha olyan lehetőség merülne fel, amihez más Dömsödön működő objektumot kellene bezárni (költségfedezet megteremtéséhez) az újbóli orvosi ügyelet
helyi elindításához, akkor beszéljük ezt meg.
Tisztában vagyok vele, hogy a probléma megoldása nem megy egyik napról a másikra, de
egyszer el kellene már kezdeni. Kezdeményezem a helyi népszavazás kiírását, amennyiben
felmerülne bármilyen lehetőség. MERT MI
LEHET FONTOSABB AZ EMBERÉLETNÉL?!!
Tisztelettel:
Nagy Ferenc
vállalkozó
U.i.: Kérem írja meg a témával kapcsolatos
ötleteit, észrevételeit, véleményét, valamint a
jelenlegi orvosi ügyeletről a tapasztalatait a következő e-mail címre: permetez@freemail.hu

Mi lehet fontosabb az Emberéletnél?!
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I V. DA B I N A P O K R Ó L K É P E S B E S Z Á M O L Ó
A korábbi újságcikkből,
melyben megköszöntük
a IV. Dabi Napok segítőinek munkáját, részvételét, néhányan kimaradtak, amiért elnézésüket kérjük. Most pótoljuk, köszönjük Tassiné
Bódog Ildikó és Lázárné Jónás Zsuzsa vezetésével az óvodás Panda csoportnak, Rendőrségnek, Ju és Zsu Társulatnak Ócsai Juli vezetésével, Mihó Diána vezetésével a művészeti iskola növendékeinek és a felnőtt tánccsoport
tagjainak, Köntös Ágnesnek és a művészeti iskola énekeseinek, Zavarock együttesnek – Budapest, Kvaka Andreának és táncosainak – Hatvan, Sánta Zsoltnak – Komárom, Koronáné
Szabados Teréziának, Bordás Józsefnek.
S még egyszer köszönet a sok-sok vendégnek, akik a háromnapos programjainkon részt
vettek. Találkozunk jövőre az V. Dabi Napokon.
„A Dabi Nap, az egy jó nap.”
Rendezők

KERESZTREJTVÉNY

A megfejtésben egy
klasszikus csali olvasható.

A megfejtéseket
szeptember 20-ig adják le a
Célpont(y) Horgász
Szaküzletbe (Átrium).
A helyes megfejtést leadók
között 2x1000 Ft-os vásárlási
utalványt sorsolunk ki.
Az előző helyes megfejtés
„Főtt kukorica” volt.
A szerencse ezúttal
Kovács Sándornak és
Simon Jánosnak kedvezett.
Nyereményüket átvehetik
az üzletben.
VÍZSZINTES
1. A megfejtés sora
11. véd
13. ötlet
14. medvék kedvenc helye
15. orosz igen
16. sütőipari munkaeszköz
18. férfi teniszcsillag
20. számítógép fontos billentyűje
21. angol főnemes
23. nyakmelegítő
24. duplán néni tréfásan
25. zselé
27. majdnem póniló!

29. zajong
31. híres barlangunk
33. majdnem kész az innivaló!
35. Pascal
36. pusztaság
38. japán fafajta
40. tantál vegyjele
41. idősebb
42. kórházi papír
44. tűznyelv
45. mindent ledönt
46. arcom költőiesen
47. kettősbetű

FÜGGŐLEGES
1. kidob
2. tál
3. gyümölcsfajta
4. híres külföldi egyetem
5. néma rámpa!
6. beleegyezik
7. tüzet szüntető
8. Zénó egynemű betűi
9. férfinév
10. amerikai szabvány
11. arra a helyre megy
12. mindent őszintén elmond

17. nemesgáz
19. híres magyar költő (Jenő)
22. RPA
26. védelem
28. éghető hadianyag
30. futó
31. horvát település
32. magyar falu
34. igaz
37. versfajta
39. TV-s szolgáltató
40. robbanóanyag
43. talmi
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DÖMSÖDI FOGADÓ-FEST
SZERETETTEL VÁRJA ÖNÖKET A
DÖMSÖDI FOGADÓ AZ ALÁBBI
RENDEZVÉNYEIRE. TÖLTSÜK KELLEMES
KÖRNYEZETBEN, VIDÁM HANGULATBAN
A SZOMBAT ESTÉKET.

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár
2011. június 20-tól augusztus 31-ig a
következő nyitvatartási rend szerint tart nyitva

H.: 7.
30
K.: 7. -14
30-14
Sz.: 7
.3
Cs.:7. 0-14
30
P.: 7. -14
30-12
Sz.: 8
-12

A nyári szabadság időszakára szeretnénk
szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását
2011. augusztus 1. – augusztus 14-ig.
Nyitás: 2011. augusztus 15.

Beharangozó

Jubileumi tárlat
Bazsonyi Arany é s
Vecsési Sándor munkáiból
A mûvész házaspár alkotásaiból
berendezett képtár 10 évvel ezelõtt
ünnepélyes keretek közt nyílt meg a
nagyközönség elõtt.

Most ebbõl az alkalomból
szeptember 11-én a Dömsödi Református
Gyülekezeti Házban rendezünk egy
idõszakos kiállítást, melyre hívjuk
és várjuk az érdeklõdõket.
Ezzel egy idõben a képtár is várja és
fogadja a látogatókat!

Részletes információ a szeptemberi
számban és a meghívókon.
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T

A Kiskunsági Pásztor- és Lovasnapok rövid története

„Az 1960-as évek derekán Megyeri Vilmos, a KÁG (Kiskunsági Állami
Gazdaság) igazgatója, Papp József, a Dömsödi Aranykalász Tsz elnöke és
Hirschler Mihály, a Dömsödi Petőfi Tsz elnöke egy szakmai továbbképzésen vettek részt. Az egymás közötti beszélgetésen arra a megállapodásra
jutottak, hogy az aratás befejezése után egy pásztor és lovas találkozót
szerveznek pusztai vetélkedőkkel egybekötve, a Kisapaji pusztán.
A találkozó felülmúlta a várakozásokat. Ezután úgy döntöttek, hogy a
következő években is ebben az időben, „július utolsó hétvégéjén” megrendezik most már hivatalosan is. A helyi szervek rábólintottak és támogatásukról biztosították a rendezőket. Hamarosan csatlakozott a rendezvényhez az IBUSZ (Idegenforgalmi Hivatal), a budapesti Honvéd SE Lovas
Szakosztálya és a Magyar Lósport Szövetség. Ettől kezdve itt rendezték

meg a válogatóversenyeiket a fogathajtó, díjugrató, millitary versenyszámokban.
A 70-es évektől kezdve nagy érdeklődést tanúsítottak nemzetközi szinten is. Külföldi versenyzők is neveztek. A pálya korszerűsödött, tribünök
épültek, az infrastruktúra kialakítást nyert. A látogatottság 25-30 ezer fizető nézőt eredményezett. Ezekről a jól szervezett programokról adunk
közre egypár fotót szemléltetésül.
Sajnálom, hogy a híres focizó lovat ábrázoló plakátból nem maradt egy
sem, pedig több mint 15 évig jelezte a rendezvény megrendezését. A plakáton a ló neve: Favorit, a nyeregben pedig Petrik Béla, a ló trénere ül. Ő
ma is Apajon él és hű maradt szakmájához.”
Sáfrán József, a rendezőbizottság volt tagja

Nyitóünnepségre felsorakozva. A képen: ifj. Madarász Imre;
Földvári László (bankházi); Zsebők Lajos zászlóval;
Kovács Mihály, a lovas program felelős rendezője.
Fotó: Bujáki István

A Pünkösdi királyválasztás utolsó akkordjai. Az asztalnál a
pásztorok nagy öregje, Bábel Sándor bácsi. A képen az apaji és
dömsödi csikósok és a dömsödi műkedvelő tánccsoport.
Fotó: Bulyáki István

A felvétel 1980-ban készült, a Kiskunsági Pásztor- és
Lovasnapok rendezvényen.
Vendégségben a kiskunsági pásztorok nagy öregjeinél.
Vendéglátók: Bábel Sándor, Harmat István.
Vendégek: Sáfrán József, Borsodi Ottó és kollégáik.
Zárófelvonulás
A képen Papp József, Európa- és világbajnok fogathajtó.
Fotó: Toronyi János fényképész, Solt
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Díjkiosztásra felsorakozás.
A fogaton Papp József világbajnok fogathajtó.
Segítői: Nagy Mihály és Sipos Lajos.
Fotó: Toronyi János fényképész, Solt

Magyarszürke ökörfogat, hajtója: Keresztes Sándor. Id. Juhász
Józsefnek a tiszteletdíjat átadja: Sáfrán József.
Háttérben a rendezőbizottság tagjai: Sass József, Muhity
Sándor, id. Papp József, Kovács Mihály és Váci Ernő országos
lótenyésztési felügyelő.

Toldi Miklós a Koch ötösön (Puszta ötös) – Bugaci.
A tiszteletdíjat átadja: Papp József.
Fotó: Bulyáki István

A pörköltfőző verseny helyezettjeinek a díjakat átadja:
Duzmath Józsefné, Zsófika. A képen kalapban: Szűcs Imre,
mellette Farkas Gábor és id. Kovács Gyula. A kötőben álló
személy ismeretlen. Fotó: Bulyáki István

BEHARANGOZÓ

Szeptember 17-18-a, ingyenes épületlátogató hétvége!
A Kulturális Örökség Napjai 2011. évi témája: 1000 magyar ház.
Az országos mozgalomban községünkbõl nevezésre került a

Petõfi Emlékmúzeum és Petõfi Szülei Háza.

A szomszédos települések intézményei közül ugyancsak jó néhányan megnyitják
kapuikat a látogatók elõtt.
Az érdeklõdõk megtekinthetik Apostagon az egykori zsinagógát, vagy Kunszentmiklóson a Virágh Kúriában elhelyezett helytörténeti gyûjteményt. Kiskunlacháza,
Szigetújfalu és Szigetszentmiklós is várja a látogatókat.
Helyi viszonylatban plakátok és egyéb információs anyagok segítik majd a
tájékozódást.
Bõvebb felvilágosítást az országos mozgalomról, valamint a helyszínekrõl a
www.oroksegnapok.hu oldalon találnak!
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TEST VÉRI SZERETET!?
Játszóhét a Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközségben

Fotó: Szabó Dorottya

Már több mint két évtizedes hagyománya
van annak, hogy a nyári szünidő elején napközis
táborba jöhetnek a gyerekek gyülekezetünkbe.
Így volt ez az idén is. Június negyedik hetében,
hétfőtől péntekig, minden délelőtt 9 órára vártuk a gyerekeket, és Istennek hála, jöttek is.
Minden nap a 90 főt közelítette a létszám.
Ebben az évben a testvéri szeretet volt a központi témánk, melyet bibliai történetek segítségével dolgoztunk fel. A testvéri szeretet fogalmát nem csak a vérszerinti testvérre értettük, hanem kiterjesztettük mindazokra, akik a környezetünkben vagy szerte a világban élnek, hiszen
Jézustól azt tanuljuk, hogy akik Őt szeretjük,
mindannyian testvérek vagyunk az Úrban.
Szomorúan láttuk, hogy sajnos a testvéri szeretetet is megmérgezheti az irigység, ahogyan
Mózesre is irigykedtek a testvérei. Pedig nincs
miért irigykednünk egymásra, mert Isten mindnyájunknak adott csodálatos ajándékokat, amivel
meggazdagíthatjuk, segíthetjük egymás életét.
A testvéri szeretetet tönkre teheti a harag,
ahogyan Jákób és Ézsau is haragban éltek húsz
évig, és nem is találkoztak egymással. Mennyi
közös örömtől, élménytől fosztották meg egymást és önmagukat! Isten kibékülésre indította
őket, és ők ezt meg is tették. Isten minket is bocsánatkérésre és megbocsátásra tanít, mert a harag megszegényíti elsősorban azt, aki haragszik,
de a megbocsátás meggazdagít.
Azt is láttuk, milyen ereje és öröme van annak, ha a testvérek együtt követik Jézust, mint
Péter és András, Jakab és János. Mária és Márta
történetéből pedig felismerhettük, milyen áldá-

sok származnak abból, ha együtt figyelünk Jézus szavára, és úgy indulunk el, hogy szolgáljunk neki és egymásnak.
Minden nap sokat énekeltünk, játszottunk,
voltak vetélkedők, folyt a pingpong-, csocsó- és
focibajnokság, és a sok ügyes kéz nagyszerű
dolgokat barkácsolt. Az utolsó napon egész délelőttös akadályversenyen mutatták meg kicsiknagyok ügyességüket, és idézték fel mindazt,
amit a héten tanultak.
Természetesen rengeteget ettünk. Anyukák,
nagymamák szorgoskodtak a konyhában már
reggeltől, és a gyerekek is sok finomságot hoztak. Egyik nap két nagymama és egy anyuka jó-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

KOÓS JÓZSEFNÉ
Kónya Margit

július 8-ai temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretettel köszönjük mindazoknak, akik

DECSOV CSABA

temetésén őszintén együtt éreztek velünk.
Gyászoló család

voltából 250 palacsintát ehettünk meg néhány
perc alatt, a következő napon egy nagymama
200 fánkkal lepett meg bennünket, az utolsó napon pedig számolatlanul ehettük a lángost szintén egy nagymamának köszönhetően.
Voltak felnőttek, akik egész héten a gyerekek
között szolgáltak, és olyan jó volt megtapasztalni,
hogy azok közül, akik már kinőttek az általános
iskolás korosztályból, középiskolások, főiskolások, egyetemisták, sokan visszajöttek segíteni.
Minden segítséget ezúton is hálásan köszönünk. Legyen Istené a dicsőség minden ajándékáért, mellyel ezen a héten meggazdagított bennünket!
Szabóné Lévai Csilla lelkipásztor

ISMÉT

SZÓL A

TÁROGATÓ

Minden vasárnap du. 5 órakor
zsoltárok, dicséretek,
magyar énekek és népdalok
zendülnek fel
a dömsödi református
templom tornyából.
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Állator vosi ügyelet

2011. augusztus 6-7.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

Augusztus 8-tól 19-ig dr. Szőnyi Alízt és dr. Tóth Istvánt dr. Rókusfalvy Sylvia
helyettesíti saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

HA BAJ V AN:
defibrillátor

2011. augusztus 13-14.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

2011. augusztus 20-21.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2011. augusztus 27-28.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2011. szeptember 3-4.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

2011. szeptember 10-11.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Büjtös Sándor – Pál Krisztina
BALÁZS
Ispán József – Móricz Ilona
ANNA

Házasságot kötöttek:

Dobos László – Varsányi Anita Krisztina

Elhunytak:

Háziorvosok nyári szabadsága

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 20.
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, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné,
Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth
István, Varsányi Antal
Készült 900 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

69 éves
39 éves

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

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Decsov Csaba
Balogh Zoltán

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig
Telefon: 06-24/434-393

Hétfőtől péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton:
7.30 – 12.00

Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi rendelés

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:
Augusztus 8-tól 19-ig dr. Rókusfalvy Sylvia
helyettesít saját rendelőjében, saját rendelési
idejében, aug. 22-től szeptember 2-ig dr.
Szőnyi Alíz helyettesít saját rendelőjében, saját
rendelési idejében
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

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

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!

105

domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

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