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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Köszöntjük szeretettel
az édesanyákat!

Fotó: Vass
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» XVIII. Dömsödi Napok kitüntetettjei
» Ipartestületi hírek
» Méz és tulajdonságai
» Dabi Napok meghívó
» Könyvtár nyári nyitvatartása
» Trianoni meghívó
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A K T U Á L I S

Édesanyám! Hányszor, de hányszor is mondtuk ki e gyönyörű szót életünk során!? Nagyon sokszor! Az Édesanyák családban betöltött szerepe
senkihez sem hasonlítható csoda, és erre igazán csak akkor jövünk rá,
amikor már nem szólhatunk hozzájuk, csak az emlékeinkben simogathatjuk Őket. Ezzel a gondolattal köszöntöm a fiatal és az idős Édesanyákat,
köszönve azt az önzetlen segítséget, amelyet gyermekeik kaptak Tőlük
életük során!
Továbbra is kiemelt feladatként kezeljük az új víziközmű törvény ránk
vonatkozó részének kezelését. Térségünkben a Csepel-sziget és Környéke
Önkormányzati Szövetség elnöke, Szabó József úr kezében összpontosulnak a szálak. Ő tartja kézben a Dél-Pest megyei szerveződés dolgait. Május 9-én kapunk pontos forgatókönyvet intézményünk, a vízmű csatlakozási lehetőségéről.
Az elmúlt hetek a XVIII. Dömsödi Napok előkészületeiről szóltak. A jó
tervek, a rendezésben résztvevők alapossága, hozzáértése gördülékenynyé, problémamentessé tette a háromnapos rendezvényt. Mint minden évben, most is a megnyitó legjelentősebb része a kitüntetések átadása volt. A
Hírnök egy másik részében méltatjuk a díjazottakat, most csak annyit
mondanék, hogy a Dömsödért Emlékérem kitüntetettjei: Csengődi
Józsefné, Zsiba Sándorné és Tóth István munkássága igazán méltó az elismerésre! Ugyancsak méltó az életmentő oklevél átvételére Hicz Jánosné
bátor, példamutató helytállásáért!Aszombat esti alapítványi bál keretében
köszöntöttem a knüllwaldi testvérvárosi küldöttséget, Jörg Müller polgármesterrel az élen. Velünk ünnepeltek az erdélyi Gyergyócsomafalva tűzoltói (a mi tűzoltóink vendégeként), Vaszi Miklós parancsnok úr vezetésével. Természetesen megkülönböztetett figyelem övezte a felvidéki testvérváros, Fűr község küldöttségét, akik Zacharné Komár Stepánka polgármester asszony vezetésével élvezhették vendégszeretetünket. Külön örömömre szolgál, hogy ünnepi körülmények között írhattuk alá azt az okiratot, amely megerősítette a két település 50 éves barátságát. Ugyanis
1962-re datálódik a kezdet, amikor az akkori fűri szövetkezet tagjai egy
magyarországi látogatás során Dömsödre is ellátogattak. Ezért aztán az
okiratot nemcsak a most hivatalban lévő két polgármester látta el kézjegyével, hanem a múltban a barátságért sokat tett Dánczi Vilmos és részünkről Sáfrán József is. Nagyon jó volt látni, hallani azoknak az emlékezését, akik bábáskodtak a két település testvéri kapcsolatán, így a felsoroltakon kívül Túri Lajos is emlékezett, és ezt tették a közelmúlt polgármesterei: Kudar Zsigmondné Marika, Petrik Imre és Jávorka Flórián is. Biztos
vagyok abban, hogy a következő 50 év legalább annyira tartalmas lesz a
kapcsolatunkban, mint amelyet mögöttünk hagytunk.
A XVIII. Dömsödi Napok rendezvénysorozatából kiemelkedik a kétnapos országos díjugrató verseny, amely soha nem látott nagyszámú versenyző indulását eredményezte. Az Alfonz Lovasklub vezetőit, tagjait diFolytatás a következő oldalon.
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cséri az a tény, hogy a dömsödi verseny mára az
ország egyik legnagyobb versenyévé nőtte ki
magát. A vasárnap délutáni OMK-beli rendezvényen biztosan nagyon jók voltak a meghívott
sztárvendégek műsorai, de az igazi a dömsödi fiatalok megszokott, magas szintű produkciója
volt. Gratulálok valamennyi fellépőnek, és itt köszönöm meg mindazoknak, akik egy kicsit is segítettek a rendezvény sikeres lebonyolításában.
Szerves része volt a programunknak a Kisherceg Gyermekház színes bemutatója az új játszótéren, amelynek akkora sikere volt, hogy a
német vendégek még adományt is felajánlottak
a működésükhöz.
A Dömsödi Napokhoz kapcsolódik a következő gondolatom is. Nagyon sokan eleget tettek
kötelezettségüknek, és a házukhoz tartozó utcafrontot szépen rendbe tették. Sajnos olyan ingatlanokkal is találkozhattunk, amelyek előtt a
szinte derékig érő gaz jelezte, hogy idén még
nem került sor annak kaszálására. Ismét hang-

súlyozom, ha valaki fizikailag nem képes az utcafront ápolására, akkor jelezzék nekünk, és
szinte csak az üzemanyagköltségért levágjuk a
füvet. Lassan vége a türelmi időszaknak!
A tavasz másik kiemelkedő rendezvénye a II.
Kerítéstárlat volt, amely talán még az elsőnél is
jobban sikerült, pedig azt is sokan dicsérték.
Úgy gondolom, a házigazda Vass Ilona és a főrendező Sánta István minden elismerést megérdemel a sikeres szervezésért.
Ötödik alkalommal került sor a Fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozójára.
Csak ismételni tudom magamat, hogy jó néhány produkció megállta volna a helyét sok magyarországi komolyzenei színpadon is.
Már most jelzem, hogy nagy valószínűséggel
június 23-án – a nehézségek ellenére is – megtartjuk a Hal-Víz Napot! Az is biztos, hogy az
eddigieknél lényegesen szolidabb költségvetéssel. Köszönöm, hogy Balogh István lakótársunk
elvállalta a főszervezői teendőket.
Bencze István

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. ÁPRILIS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. április 18-án tartotta meg rendes ülését, amelyen az alábbi döntéseket hozta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy
Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
41/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
4./ Beszámoló a Dömsöd–Apaj Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményei Társulás működéséről
5./ Dömsöd–Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményei Társulás Szervezeti és
Működési Szabályának, Szakmai Programjának elfogadása

6./ Intézményeknek helyet adó ingatlanok rendezése
7./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
alapító okiratának módosítása
8./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okiratának módosítása
9./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ alapító okiratának módosítása
10./ Dömsöd Nagytemplomi Református Egyházközség kérelme
11./ Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslata elismerő oklevél adományozására
12./ A konyha működésének átvilágítására érkezett ajánlatok elbírálása
13./ Kovács Mónika kérelme a Bárányfelhő Családi Napközi projekt megvalósítása során
történő önkormányzati együttműködésre
14./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás) megvitatása
15./ Strand hasznosításának kérdése
Zárt ülésen:
16./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezések elbírálása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egy-

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

május 16-án szerdán 14-15 óráig

SZABÓ ANDREA
képviselő asszony, az Oktatási,
Közművelődési és Sport
Bizottság elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-át
ajánlja a

D Ö M S Ö D É RT
ALAPÍTVÁNY
részére.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,
amelyeket az önkormányzat költségvetéséből nem tud támogatni.

Adószám:
18668456-1-13

Megtisztelő segítségüket ezúton
is köszönjük.
hangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:
42/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
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2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
43/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló
beszámoló megvitatása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
44/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát –
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi helyzetének átfogó értékeléséről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: azonnal
4./ Beszámoló a Dömsöd–Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményei Társulás
működéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
45/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát – a
Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2011. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Csengődi Józsefné mb. vezető
Határidő: azonnal
5./ Dömsöd–Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményei Társulás Szervezeti és
Működési Szabályának, Szakmai Programjának elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:
46/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti
és Családsegítő Intézményi Társulás szervezeti
és működési szabályzatát elfogadja.
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Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
47/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd–Apaj Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás szakmai
programját elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
6./ Intézményeknek helyet adó ingatlanok
rendezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
48/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonát képező
dömsödi 1515/2 hrsz-ú ingatlan megosztásához
a Geodolit 2005 Bt. által készített megosztási
vázrajz szerint.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
49/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ Dömsöd, Béke tér 2. szám
alatti épületének társasházzá nyilvánításáról
szóló döntést, valamint a gróf Széchenyi István
Általános Iskola, Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ alapító
okiratainak módosításáról szóló napirendi pontok tárgyalását elnapolja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
7./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosítása
A napirendi pont tárgyalását a képviselőtestület elnapolta.
8./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
A napirendi pont tárgyalását a képviselőtestület elnapolta.
9./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ alapító okiratának módosítása

A napirendi pont tárgyalását a képviselőtestület elnapolta.
10./ Dömsöd Nagytemplomi Református
Egyházközség kérelme
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
50/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) kérésére elviekben támogatja, hogy
az Egyházközség a tulajdonát képező Dömsöd,
Petőfi u. 12. szám alatti ingatlanában krónikus
pszichiátriai betegek számára 12 fős lakóotthont
létesítsen.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
11./ Az Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság javaslata elismerő oklevél adományozására
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
51/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság javaslatára Nálhi Elek Dömsöd,
Bercsényi utca 11. szám alatti lakos, kőműves
mester részére elismerő oklevelet adományoz a
dömsödi Református Nagytemplomon, nagyközségünk arculatát meghatározó műemlék
épületén végzett kiemelkedő felújítási munkájáért, amellyel egész településünk gazdagodását szolgálta.
A képviselő-testület döntése szerint az elismerő oklevél átadására 2012. augusztus 20-án a
„Szép Dömsödért” plakettek átadásával egyidejűleg kerül sor.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2012. augusztus 20.
12./ A konyha működésének átvilágítására
érkezett ajánlatok elbírálása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
52/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a konyha működésének átvilágítására érkezett szakértői vizsgálat megrendelésével kapcsolatban a következő döntést
hozza:
– a képviselő-testület a vizsgálat elvégzésére
Folytatás a következő oldalon.

4
Folytatás az előző oldalról.

nem vesz külső szakértőt igénybe 2012.
évben;
– a képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
körjegyzőt, hogy a működésével kapcsolatos
vizsgálatot a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Irodája közreműködésével végezze el 2012.
július 31-ig;
– a képviselő-testület felkéri az oktatási intézmények vezetőit, valamint a település háziorvosait, hogy a vizsgálatban közreműködni szíveskedjenek.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: 2012. július 31.

13./ Kovács Mónika kérelme a Bárányfelhő Családi Napközi projekt megvalósítása során történő önkormányzati együttműködésre
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
53/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Mónika egyéni vállalkozó megkeresésére együttműködési szándékát fejezi ki a TÁMOP-2.45-12/2 kódszámú
pályázati projekt keretében megvalósuló „Bárányfelhő Családi Napközi” projekthez kapcsolódóan. A képviselő-testület leszögezi, hogy jelen együttműködési szándéka az önkormányzat
pénzügyi kötelezettségvállalásával nem jár.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
14./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2012. (IV. 20.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési
zárszámadásáról
A rendelet kihirdetve: 2012. április 22. napján.
A rendelet hatályos: 2012. április 20. napjától.
15./ Strand hasznosításának kérdése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
54/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DA-PO Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-nek (székhely: 2344 Dömsöd,
Keszeg u. 17.) az önkormányzat tulajdonát
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képező dömsödi 201 hrsz. alatti strandfürdő
paintball pályaként történő hasznosítására
vonatkozó ajánlatát elutasítja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
55/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező dömsödi 201 hrsz. alatti strandfürdő
funkciójának megfelelő hasznosítására pályázatot kíván kiírni.
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
körjegyzőt, hogy a soron következő képviselőtestületi ülésre a pályázati felhívás tervezetét
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: 2012. május 16.
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. május 16.
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.
dr. Bencze Zoltán
körjegyző

Sulipersely
1%
Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT
ajánlja a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

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.
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.
NYUGDÍJAS KLUB
kéthetente.

FELHÍVÁS

A Gyermekbarát Egyesület 2005 óta tevékenykedik Dömsödön.
• Kölyök Műhely néven rendszeresen kézműves játszóházat működtetünk.
• Évente 2-3 alkalommal autóbuszos kirándulást szervezünk általános iskolás gyermekek részére.
• A dömsödi gyerekeknek évente kétszer térítésmentesen hetes napközis nyári tábort
biztosítunk.
• A 2010. évben egyesületünk film klubot
indított.
A 2008-2009. évi adó 1%-ának felajánlásából 24 654 Ft, ill. 67 400 Ft bevételünk
származott. A 2010. évi adó 1%-ának felajánlásából 45 700 Ft bevételünk származott. Ezt az összeget a dömsödi gyerekek kirándulásain belépőjegyekre, illetve szabadidős programokhoz használtuk fel.
Köszönjük adója 1%-át!
Gyermekbarát Egyesület Dömsöd
adószáma, melyre a felajánlást várjuk:
18706787-1-13
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Értékrendünk egészségünk
alapja lehet

„Gyermekeink lelki egészségre nevelése”
címmel április 26-án tartott előadást az OMK
tanácstermében Szabó Péter református lelkipásztor.
Az előadás a TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1
számú „Program a dömsödi lakosok egészségi
helyzetének javítására” megnevezésű pályázat
keretében zajlott.
A tiszteletes úr sorra vette a nevelés egyes fázisait, majd kifejtette, hogy ez mindenképp egy
összetett dolog, hiszen nemcsak korszakokra
osztható ez az időszak, hanem az is fontos része
a nevelésnek, hogy kik végzik eme meghatározó feladatot. Hogy gyermekeink nevelésével
mit szeretnénk elérni, azt az adott korszak határozza meg. Minden korszak más ideát tart fontosnak, melynek alapja az érték.
De mi is az érték?

Petőfi értékrendje: élet, szerelem, szabadság.
Költészetének legmeghatározóbb témái: édesanyja iránt érzett végtelen szeretete, s ez a vehemens életérzés vetítődik ki a hazaszeretetét tükröző verseiben, valamint szerelmes lírájában.
A ma emberének is legfontosabbak az értékei.
Anyagi szükségleteken túl mindenki törekszik a
biztonságra, s ezen a ponton többnyire a biztonságot az anyagi jólétben látja. Ez a fajta látásmód kihat az emberi kapcsolatokra. A családoknál az
anyagi értékrend válik elsőrendűvé, a szeretet háttérbe szorul, ebből fakadóan „Az emberek szeretettankja üres marad”, ahogy Ross Cambell megfogalmazta. A szüntelen szeretet nélkül felnövő
generációkból infantilis, törtető, versenyző felnőttek lesznek. Ne feledjük, hogy ezek az értékek mulandók! Az igazi értékek legbelül rejtőznek. „Mert
ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” Máté 6,21

Ezért nagyon fontos, hogy a gyermek milyen
értékrendet kap otthon, mert azt hordozza és adja tovább a következő generációknak.
Az előadást követően igen érdekes, kötetlen
beszélgetés alakult ki az értékrend témával kapcsolatosan. A jelenlévők saját tapasztalatuk
alapján fogalmazták meg a mai kor értékrendváltozását, deformálódását, valamint egyetértettek abban, hogy egy más jellegű változásra
nagy szükség lenne. A kérdés az, hogy vajon képesek lesznek-e a mai családok egy másik fajta
értékrendváltásra?
-V.I.-

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

NYÁRI TÁBOR

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola minden tanulójának

A tábor helyszíne: Siklós. Idõpont: 2012. július 30-tól augusztus 3-ig. Utazás autóbusszal.

Idén ötödik alkalommal táborozhatsz velünk, ha van hozzá kedved!

Úticélunk: Siklós és környéke.

Amik várnak Rád, és persze szüleidre, ha van kedvük elkísérni Téged:

• a felújított siklósi vár
• túrák
• pécsi városnézés
• Mohács (a busók nélkül)
• kincskeresés

• harkányi termálfürdő
• vetélkedők
• a Tenkes megmászása
• számháború
• sok játék, kaland és nevetés.

A tábor költsége: 26000 Ft.
Az ár mint mindig, most is tartalmazza a teljes ellátást, a szállást, az útiköltséget és az összes programot.
A harmadik részlet befizetése (6000 Ft): 2012. június 13-ig.
Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezői:

Keyha-Czeller Piroska (Piroska néni) Tel.: 06/20- 801-42-02
Ácsné Jaksa Szilvia (Szilvi néni)
Tel.: 06/30-678-94-04
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A XVIII. Dömsödi Napok kitüntetettjei

„Dömsödért” Emlékérem

(részlet a rendeletből)
Dömsöd Nagyközség nagyra becsüli a település szolgálatában, fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az egyetemes
emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató egyéni és közösségi, szakmai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek elismerésére „Dömsödért Emlékérem” elnevezéssel kitüntetést alapított.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 38/2012. (III. 21.) Kt.
sz. határozatával Tóth István részére a
„Dömsödért” Emlékérmet adományozza.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsiba Sándorné részére
38/2012. (III. 21.) Kt. sz. határozatával a „Dömsödért” Emlékérmet adományozza.

Tóth István Dömsödön született 1936.
november 24-én.
Tóth István hosszú idő óta részt vesz a falu közéletében. A Dömsödi Hírnökben – a
lap megjelenése óta – magas színvonalú
mezőgazdasági cikkeket ír, vezeti a mezőgazdasági rovatot.
A Helyi Választási Bizottság elnökeként
évtizedek óta kiemelkedő munkát végez, a
választópolgárok teljes megelégedettségére. Ezt a társadalmi feladatot mindig nagy
hozzáértéssel látta el.
Hosszú idő óta a református egyházközség aktív presbitere. A településünk szépítése érdekében szervezett társadalmi munkából mindig kivette részét.

Zsiba Sándorné Uhrin Aranka Endrődön született 1960. január 19-én.
Lakókörnyezetében, utcájukban anyagilag és
munkájával is hozzájárult községünk fejlesztéséhez.
A Kisherceg Gyerekház létrejöttében óriási
szerepe volt a pályázatírástól a megnyitásig.
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületnek
már több mint tíz éve aktív tagja.
Jelenleg a Dabi Játszótér és Pihenőpark kialakításában, megvalósításában végez szervező
munkát, melynek a pályázati anyagán is sokat
dolgozott.
Mindkét szervezetnek a könyvelését is végzi,
valamint a Dömsödért Alapítvány könyvelését
is első felkérésre elvállalta.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 38/2012. (III. 21.) Kt.
sz. határozatával Csengődi Józsefné részére a „Dömsödért” Emlékérmet adományozza.

Áldozatos, lelkiismeretes, közösségért végzett munkáját ezzel az elismeréssel köszöni
meg – a Nagyközségi Óvoda nevelőtestülete
javaslatára – Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete.

Csengődi Józsefné Hermányi Erzsébet
Dömsödön született 1949. október 24-én.
Születése óta nagyközségünk lakosa, 1999
óta a Polgármesteri Hivatal dolgozója.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgá-

Közösségi munkáját – Varsányi Antal alpolgármester javaslatára – ezen kitüntetéssel ismeri el Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete.

lat 2005-ben társulásba lépett Apaj községgel, azóta a Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és
Családsegítő Intézményi Társulás munkatársa, majd 2009 májusától a társulás megbízott szolgálatvezetője.
2005-ben megalakította a helyi Gyermekbarát Egyesületet, melynek elnökévé választották a tagok. Az egyesület alapvető
célkitűzése a dömsödi gyerekek és fiatalok
szabadidejének hasznos és egészséges eltöltése érdekében anyagi és szakmai segítségnyújtás.
A Gyermeknapon, Farsangon, Hal-Víz
Napon, Tökfesztiválon, Mikulás Napon és
még sorolhatnám az alkalmakat – képviseli
az egyesületet. Kéthetente játszóházat szervez a gyermekeknek Kölyökműhely néven.
Többször szervezett kerékpáros túrákat a
környező településekre, melynek célja az
egészség- és környezettudatos nevelés kialakítása, természetvédelmi beszélgetések
indítása.
2010 nyarán megalakította a helyi Nyugdíjas Klubot, hetente beszélik meg közös
problémáikat – főként az egyedülálló idős
emberekkel, közös kirándulásokra mennek
Budapestre, jelenlegi céljuk a Dunakanyar
meghódítása.
Mind a fiatalok, mind az idősek érdekében végzett önzetlen munkáját – az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatára – ezzel a kitüntetéssel ismeri el Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete.
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DÍSZ OK LEVÉL

melyet Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2012. (III. 21.) sz. határozatával
HICZ JÁNOSNÉ
részére
adományoz a 2011. május 5-én éjjel
Dömsöd, Határ út 5. sz. alatti ingatlanban
történt tűzeset során tanúsított – életeket
mentő – magatartásáért.
Dömsöd, 2012. április 27.
Bencze István
polgármester

Tájékoztató
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII. 25.) BM
rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) BM
rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási határain belül – 2010. május 01-jétől a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el.
Az Önök településén alkalmazottunk:
Dobolyi Csaba kéményseprő mester és
Mozbauer György betanított kéményseprő
2012. január 01-jétől december 20-ig.
Kérjük, szíveskedjék a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni.
Szigetszentmiklós, 2012. április 05.
Üdvözlettel:
Kása Zoltán kirendeltség-vezető
Magyar Kémény Kft.
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XVIII. Dömsödi Napok

Színvonalas megnyitó, megerősödő testvértelepülési kapcsolatok, értékes kiállítási anyagok és
élményteli programsor jellemezte Dömsödön a hagyományos falunapi rendezvényt.
Április 27-én, az ünnepélyes megnyitón átadásra kerültek az emlékplakettek, majd ezt követően
Jörg Müller, Knüllwald polgármestere gratulált a kitüntetetteknek. Elmondta, hogy őszintén üdvözli azt a hagyományt, hogy a település vezetése elismerésben részesíti azokat, akik falujukért oly sokat tesznek. Becsülendő dolog, hogy vannak olyanok akik önzetlenül tesznek a közösségért, a településért. Az ünnepi műsorban az iskolások néptánc produkcióját követően Szálka Veronika énekelt
és hamisítatlan csángó nyelvjárásban mesélt somoskai történeteket.
A szabadtéri programokat nagyszámú látogatottság jellemezte, köszönhetően a sikeres szervezésnek, no meg az időjárás kegyességének.
A szombat esti alapítványi bálon a házigazda, Bencze István polgármester úr köszöntötte a Fűrből, Knüllwaldból és
Gyergyócsomafalváról érkező delegációkat.
Itt nyílt alkalom arra,
hogy a Dömsöd és Fűr
közt működő ötvenéves
testvéri-baráti viszonyt a
két település polgármestere, Bencze István és Zachar Stepanka ünnepélyes
keretek közt újra megerősítse. Polgármester úr külön köszöntötte mindkét
település részéről azokat a
meghívott díszvendégeket,
akik az eltelt ötven év
Jávorka Flórián, Petrik Imre, Kudar Zsigmondné,
alatt
nagy szerepet vállalSáfrán József, Túri Lajos, Dánczi Vilmos, Bencze István,
tak
a
kapcsolat ápolásáZachar Stepanka
ban. Név szerint: Dánczi
Vilmos és Túri Lajos, akik elindítói közt voltak, Sáfrán József, aki fáradhatatlan ápolója és támogatója ma is, Kudar Zsigmondné és Petrik Imre, akik újfent megerősítették, valamint Jávorka Flórián,
aki szintén ápolója volt a jóbaráti viszonynak.
Megható és továbbgondolásra késztető volt, ahogyan mindegyikük néhány mondattal visszaemlékezett és jellemezte
Fűr és Dömsöd testvéri barátságát.
Az esti műsorban a Dezső Lajos AMI társastáncosai, a Ju és Zsu fiatal tehetségei és a Fűrből érkező
vendégek négytagú csapata
örökzöld dallamokkal szórakoztatta a közönséget.
A jövőre tekintve bízunk
abban, hogy az egymást
követő generációk ugyanolyan lelkesedéssel és elkötelezettséggel ápolják-gondozzák majd testvértelepülési kapcsolatainkat mint
az egykori alapítók.
Örökzöld dallamokat énekeltek: Borbély Bernadett,
-V.I.Horváth Andrea, Petrik Imréné, Redecky Szilvia
A Dömsödi Napokon az „Egészségnap” keretében szűrővizsgálatot végeztünk: vérnyomást,
vércukorszintet mértünk. Ezalatt a gyermekek öt kérdésből álló egészségügyi tesztet tölthettek ki.
A helyesen kitöltött tesztek sorsoláson vettek részt, ahol az első díjat, egy FERRARI-s pólót
Kovács Erika 11 éves dömsödi tanuló, a második díjat, egy FERRARI-s sapkát Csörgő Evelin
Petra 13 éves tanuló nyerte.
dr. Wagner Viktor
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Lovasverseny a Dömsödi Napokon

Hagyományosan a Dömsödi Napok idején rendezünk lovasversenyt,
így történt ez az idén is. Április 28-án rekord létszámú nevezéssel (közel
200 start!) került megrendezésre a díjugrató verseny, ahol színvonalas
küzdelmeket, szép lovaglásokat láthatott a nagy számban kilátogató
közönség. A verseny kezdete előtt néma főhajtással tisztelegtünk a
tragikus körülmények között elhunyt Kovács Mihály emléke előtt, aki
klubunk tiszteletbeli elnöke, névadója, a 75. Magyar Derbyt nyerő Alfonz
tenyésztője volt. Misi bácsi emlékére a B3-as versenyszámot, ami hagyományosan Dömsöd Község Díja, Kovács Mihály Emlékversenyként
írtuk ki, és vándordíjat alapítottunk a győztes részére. A díjat, egy bronz
lószobrot Kovács Mihály özvegye és fia adta át a versenyt megnyerő Göttler Vilmos részére. Azt hiszem, méltó helyre került a díj, ugyanis a
győztes 3-szoros magyar bajnok, az 1992-es barcelonai olimpia
résztvevője, a magyar díjugrató sport meghatározó alakja.

B/0.

Eredmények: 2012. 04. 28.

1. Menyhárt Ildikó, Karrier, Ördöglovas SE
2. Szabó Mariann, Korax Koheilan, Ráckevei SE Korax LSZO
3. Vorsósi Viviána, Szemérmetlen, Ördöglovas SE
B/1a. 1. Schneider Rebeka, Bestia, Alfonz Lovasklub Dömsöd
2. Bernáth Krisztina, Helios, Sandstone Horses Team
3. Bacsó Kimberli, Mazurka, Gyömrői Tövesmajor LE
B/1c. 1. Tiringer Virág, Liget, Alfonz Lovasklub Dömsöd
2. Sunyovszky Réka, Turul, Sandstone Horses Team
3. Pál Bence, Heidi, Alfonz Lovasklub Dömsöd
B/2ifj. 1. Karádi Kamilla, Huncut, Alsónémedi Amadeus Lovas SE
2. Kiss Boglárka, Konrád, Tisza-mente Alapítvány
3. Kiss Boglárka, Cool, Tisza-mente Alapítvány
B/2ny. 1. Beke Endre, Bűvös, Magyar Lovas Kör
2. Szabó Mariann, Korax Juliett, Ráckevei SE Korax LSZO
3. Della Donna Alíz, Rasti, Vértes Lovas SE
B/3ifj. 1. Kiss Boglárka, Konrád, Tisza-mente Alapítvány
2. Wágner Liza, Odin, Ráckevei SE Korax LSZO
3. Karádi Kamilla, Huncut, Alsónémedi Amadeus Lovas SE

B/3 Kovács Mihály Emlékverseny, Dömsöd Község Díjáért

1. Göttler Vilmos, Ulrika, Állatorvostudományi Kar TLC
2. Della Donna Alíz, Rasti, Vértes Lovas SE
3. Búza Krisztián, Alcanor S, Jumping Lovasklub
Puissance (kitartásos magasugratás)
1. Göttler Vilmos, Ulrika, Állatorvostudományi Kar TLC
Április 29-én vasárnap 2010 után 2. alkalommal ismét megrendeztük a
Gyermek- és Pónilovasok Országos Szövetsége által kiírt versenysorozat
országos fordulóját. Ezen a versenynapon is izgalmas versenyeket, több
mint 120 startot, ügyes kisgyerekeket, gyönyörű pónilovakat láthatott a
közönség. Az időjárás ezen a napon nem volt túl kegyes hozzánk, mert
időnként viharos szél tombolt, ami megzavarta a gyerekeket és a lovakat
egyaránt, ennek ellenére sikeres napot zártunk.
Úgy gondolom, hogy ezzel a kétnapos lovas rendezvénnyel ismét sikerült hozzájárulnunk a Dömsödi Napok színvonalas lebonyolításához,
községünk lovas hagyományainak öregbítéséhez. Az ország minden
tájáról érkező lovasok a visszajelzések alapján jól érezték itt magukat,
szívesen jönnek hozzánk versenyezni.
Ezúton is szeretném megköszönni támogatóinknak a sok segítséget,
ami nélkül nem tudtunk volna egy ilyen sikeres rendezvényt lebonyolítani. Támogatóink voltak: Dömsödi Önkormányzat, Termini-Rail Építő
és Szolgáltató Kft., Még 1000 év Dömsödért Egyesület, Fókusz Takarékszövetkezet, Cosinus Gamma Kft., CBA Plus Dick Kft., Alpha-Vet Kft.,
Tolnagro Kft., Lacházi Lovas Klub + Vitafort Rt., Equi-Pet 2005. Kft.,
Trans-Metal Kft., Tassi Halászcsárda, Noske virágkertészet, Dömsödi
Tűzoltó Egyesület, Dömsödi Polgárőrség, Kovács Mihályné, Kovács
Zoltán, Bak Gábor, Imre László, Kovács Antal, Dobos György, Csikós
László, dr. Fekete József, dr. Katona Ágnes, dr. Mészáros János, dr. Bécsi
László, dr. Szóka Zsuzsanna és Gile László, Alfonz Dömsödi Lovas Klub
tagjai. Vendéglátás: Nagy István és Pál Dénes.
Kénytelen vagyok megjegyezni egy kellemetlen eseményt is, ami számomra érthetetlen és megkeseríti azoknak a munkáját, akik tenni akarnak
valamit a faluért. Vasárnap hajnalban diszkóból hazafelé tartó fiatalok
10-15 fős csoportban randalíroztak a pályán és környékén. Leszaggatták
a lovaspálya elkerítő szalagjait, szétdobálták a pályadíszeket, virágokat,
leszakították a focipálya hátsó kapuját, a vendéglátós sátrat felnyitották és
„kiszolgálták magukat”, a biztonsági őrt inzultálták.
Dr. Siket Péter – Alfonz Dömsödi Lovas Klub, elnök

2012. 04. 29.

Ügyességi kezdő kat.
1. Szőllősi Hajnal, Korax Fanni, Ráckevei SE Korax LSZO
2. Mihók Boglárka, Coral, magánversenyző
3. Rigó Gergő, Fűszál, Pirik Farm
Ügyességi könnyű kat.
1. Rády Anna, Korax Réka, Ráckevei SE Korax LSZO
2. Sámuel Ramóna, Zeusz, Halásztelki Szent László Lovas Club
3. Sámuel Ramóna, Bonty, Halásztelki Szent László Lovas Club
Ügyességi nehéz kat.
1. Katona Andrea, Bonnie, Halásztelki Szent László Lovas Club
2. Gulyás Anna Sára, Hercegnő, Alfonz Lovasklub Dömsöd
3. Sáfrán Boglárka, Lackó, Ráckevei SE Korax LSZO
Díjugratás kezdő lovas:
1. Oláh Dóra, Randi, Pirik Farm
2. Gráf Edina Nikoletta, Casablanca, Pirik Farm
3. Gulyás Anna Sára, Hercegnő, Alfonz Lovasklub Dömsöd
Díjugratás nyitott kat.
1. Kalán Eszter, Janus, Pa-sa tanya
2. Tiringer Virág, Hercegnő, Alfonz Lovasklub Dömsöd
3. Vaskó Gergely, Böbe, Lóbarátok Tököli Egyesülete
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A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET HÍREI
MEGHÍVÓ

„ Í Z E K É S M E S T E R S É G E K U D VA R A ” r e n d e z v ény r e

A Dömsödi Általános Ipartestület
kóstolóval egybekötött bemutatót szervez
2012. május 20-án vasárnap 10 órától
az Ipartestület udvarán.

A rendezvény egész napos.
11 órakor és 14 órakor népzenei műsort láthatnak a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola, valamint Koronáné Szabados Terézia előadásában.
A rendezvény ideje alatt a csapszékben ital,
szendvics, frissen készített babgulyás kapható.
Az alábbi termékekkel, ízekkel
ismerkedhetnek:
• Házi borok
• Házi pálinka
• Házi sütemények
• Házi túró, tejföl és sajtok

• Házias ízesítésű hústermékek
• Házi méz
• Aszalt gyümölcs

Ezenkívül az alábbi kézműves mesterségek
kerülnek bemutatásra:
• szíjgyártó
• csipkekészítő
• cipőkészítő
• keramikus
• gyöngyfűző
• tűzzománcozó
• fafaragó
• üvegező, képkeretező
• fazekas, korongozás
A rendezvény védnöke Szomor Dezső alpolgármester. Belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÜZEMLÁTOGATÁS

a Dabi Malomban és a Dunatáj MGTSZ Tehenészeti Telepén

A Dömsödi Általános Ipartestület áprilisban két üzemlátogatást
szervezett ötödik osztályosok számára. Első alkalommal a Dabi Malmot
kerestük fel, ahol megnézhettük a búza őrlésének folyamatát a garatba
öntéstől a liszt csomagolásáig. Kovácsné Gita néni elvezetett minket a
malom épületén keresztül és mindent elmagyarázott a gyerekeknek, akik
csodálkozó szemekkel nézték a zajos, gyorsan mozgó gépeket, a sokféle
terméket, amely kenyérgabonánkból készül.

Második alkalommal a Dunatáj MGTSZ tehenészeti telepét kerestük
fel, ahol a gyerekek az állattenyésztés folyamatát láthatták a bocineveldétől az üszőkarámig, a fejéstől a tej összegyűjtéséig. Az állatok tartásához szükséges takarmányozást, almolást, az állatok egészségügyi
ellátását, a tej értékesítésével kapcsolatos kérdéseket Bálint László
telepvezető ismertette nekünk.

Ezúton szeretnénk megköszönni az üzemek tulajdonosainak, hogy rendelkezésünkre álltak!

Szabó Andrea
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény áprilisi hírei

Az április hónap nagyon mozgalmas volt az iskolában.
2-án körzeti zongorás találkozón vettünk részt Ráckevén, a Savoyaikastélyban. Két növendékünk, Balogh Abigél és Kudar Zsolt nagyon
szépen szerepelt. Felkészítő tanárok: Csák Péter és Jeneiné Barta Lívia.
21-én a gyerekeink meghívást kaptak a Petőfi szülői házban rendezett
Kerítéstárlatra, ahol népdalokat énekeltek és hangszeren játszottak, illetve
Nagy Rajmund néptáncolt. Felkészítő tanárok: Somos András, Nyikes
Krisztián, Köntös Ágnes, Csák Péter.
22-én ismételten megrendezésre került a Sziget Dance Kupa Tökölön,
ahol társastáncosaink ismételten remekeltek Mihó Diána tanárnő vezetésével.
A formációs versenyen a Gézengúz csoport junior latin kategóriában a
Mask koreográfiával I. helyezést, a Michael Jackson koreográfiával II.
helyezést ért el.

Köszönet mindazoknak, akik a koncert létrejöttét segítették: az OMK
vezetője Csikós Lászlóné és a művelődési ház dolgozói; Varga Gézáné és
Patonai Nóra, akik a termüket a fellépők rendelkezésére bocsátották; Tarrné Zsóka, a napközis konyha vezetője; Bene Jánosné és Faragóné Pádár
Tünde, akik a technikai lebonyolítást végezték; Kérges Tünde, aki megtervezte az emléklapokat; és végül, de nem utolsósorban a felkészítő tanárok:
Nyikes Krisztián, Somos András, Povázai Gyula, Eichinger Tibor.
26-án délelőtt hangszerbemutató koncertet tartottunk a nagycsoportos
óvodásoknak. Növendékeink izgatottan várták az ovisokat. Nagyon
szépen játszottak, remélem a gyerekeknek is kedvet csináltak a hangszeres játékhoz!
28-án és 29-én társastáncosaink álltak helyt a Dömsödi Napokon.
Köszönet a rengeteg munkáért mind nekik, mind Mihó Diána
tanárnőnek!
Szeretném megköszönni Michael Könignek, Ursula Cafalnak és
Szanyiné Hirschler Rózsának a finom édességeket, amelyeket a
gyerekeknek hoztak a tanév folyamán!
Tanulóinknak sikeres vizsgázást kívánok!
Köntös Ágnes igazgató

Felhívás

A Babarózsa lánycsoport gyermek standard kategóriában angolkeringő–bécsikeringő formációjával II. helyezést ért el.

A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. május
14-étől felvételt hirdet az alábbi tanszakokon.
Zenei tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora,
óvodás előkészítő.
Tánc: társastánc, néptánc; képzőművészet: grafika; színművészetbábművészet: színjáték.
Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a művészeti
iskolában!

A beiratkozáshoz adatlapot kell kitölteni a művészeti iskolában.
Bővebb információt a 06-24/435-338 és 06-20/489-8866 telefonszámokon lehet kérni.

A Nagy László – Ispán Karina páros egyéni versenyzőként haladó felnőtt latin kategóriában IV. helyezést ért el.
Az elért sikerekhez gratulálok a versenyzőknek és tanáruknak!

25-én nagyszabású rendezvényünk, a Fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozója került megrendezésre. Az eseményt a
művelődési házban tartottuk. A találkozón Bencze István polgármester úr
köszöntötte a résztvevőket: a ráckevei, taksonyi, tököli, szigetszentmiklósi és dömsödi iskolák növendékeit. Immáron negyedik alkalommal rendeztük meg a találkozót, ahol nagyon szép, nívós műveket mutattak be a
növendékek magas színvonalon. Külön kiemelem, hogy a közönség
soraiban nemcsak a zenei tanszakos növendékeink szüleit lehetett látni,
hanem képviselők, az intézmények vezetői, pedagógusok és más tanszakok növendékei és hozzátartozói is megtisztelték az előadást. Azt gondolom, hogy feledhetetlen előadásban volt része minden résztvevőnek.

Felhívjuk a kedves Szülők és Gyerekek figyelmét, hogy a művészeti
iskolába minden évben be kell iratkozni (vagyis azoknak a tanulóknak
is, akik már járnak a művészeti iskolába!).
A gyerekek tanulmányaiban fontos szerepet tölt be a művészeti nevelés. Kutatások sora bizonyította, hogy teljesen átformálódnak azok a
gyerekek, akik művészeti oktatásban vesznek részt. Mérhető a gyerekek teljesítményének javulása. Aki csak teheti, iratkozzon be a művészeti iskolába.
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

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány
Dömsöd tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának 1%os felajánlását.
Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13.
Tisztelettel: a kuratórium
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T ISZTELT

S Z AVA L Ó V E R S E N Y
DÖM SÖDÖN

Április 16-án szavalóverseny volt a Gr. Széchenyi István Általános Iskolában.
Jól előkészített, megszervezett rendezvényen vehettünk részt.
Nagyon jók voltak a versválasztások. Mindenki az életkorának megfelelő verset
szavalta. Az alsósok vidám játékos történeteket adtak elő. A felsősök bebarangolták a
költők segítségével hazánk szép tájait. Elmondták költőink gondolatait a hazaszeretetről.
A gyerekek szépen tisztán beszélnek, artikulálnak. Értik és érzik a versek mondanivalóját, és ezt jól vissza is tudják adni.
Sok szép és értékes előadást hallhattunk.
Gratulálok minden résztvevőnek, előadásukról csak a legjobbakat lehet elmondani.
Ezért fordult elő, hogy több első helyezést is kiadtunk, zsűritársaimmal – Krnájszki
Istvánnéval és Várkonyiné Bodor Máriával – egyetértésben.
A legnagyobb elismerés hangján kell szólni a felkészítő pedagógusokról. Munkájuk
eredményes volt, kis tanítványaink eredményesen szavaltak.

S PORTTÁRS !

Kérnénk, amennyiben lehetősége van, a
2011. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek
ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új
irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

Csodálatos három órát töltöttünk a szavalóversenyen, tudom, hogy ezek a gyerekek
nem először és nem utoljára mondtak verset. Nagy örömet szereztek a hallgatóknak, de
az előadók örömét is láttuk a csillogó szemekben.
„A legnagyobb boldogság is unalmas teher, ha azt mással nem közölhetjük.” – mondja
Kármán József.
Remélem, ilyen örömöt és boldogságot még sokat éreznek és éreztetnek ezek a tehetséges gyerekek.
További sok sikert kívánok!
Molnárné Varga Irén
a zsűri elnöke

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület

Adószámunk:
19833293-1-13

H.E. Önkormányzata

V E R S E N Y H Í R E K A Z I S KO L Á B Ó L
Iskolai szavalóverseny Dömsödön

1. évfolyam
I. hely Balogh Réka
II. hely Horváth Csenge
III. hely Harsányi Anna

1. b felkészítette Patonai Istvánné
1. b felkészítette Patonai Istvánné
1. c felkészítette Budainé Doroszlay Judit

2. évfolyam
I. hely Kovács Katalin
2. a felkészítette Jávorka Józsefné
II. hely Rakszegi Napsugár 2. a felkészítette Jávorka Józsefné
III. hely Kristóf Vivien
2. a felkészítette Jávorka Józsefné
3. évfolyam
I. hely Balogh Abigél
II. hely Várkonyi Petra
III. hely Manger Petra

3. b felkészítette Patonai Istvánné
3. b felkészítette Patonai Istvánné
3. b felkészítette Patonai Istvánné

4. évfolyam
I. hely Kolompár Petra
I. hely Jakab Tünde
I. hely Liptai Melitta

4. b felkészítette Patonai Nóra
4. a felkészítette Bak Gáborné
4. a felkészítette Bak Gáborné

5. évfolyam
I. hely Vitáris Petra
I. hely Pethes Patrícia

5. b felkészítette Sánta Istvánné
5. b felkészítette Sánta Istvánné

II. hely Ács András
III. hely Pozsár Zsófia
III. hely Sipos Evelin

5. b felkészítette Sánta Istvánné
5. b felkészítette Sánta Istvánné
5. b felkészítette Sánta Istvánné

6. évfolyam
I. hely Kővári Róza
II. hely Lampert Georgina
III. hely Budai Levente

6. a felkészítette Sánta Istvánné
6. a felkészítette Sánta Istvánné
6. a felkészítette Sánta Istvánné

7-8. évfolyam
I. hely Pethes Vivien
7. b felkészítette Nagy Lászlóné
I. hely Kátai Dorottya
7. b felkészítette Nagy Lászlóné
III. hely Matics Gergely
7. a felkészítette Nagy Lászlóné
III. hely Göllény Csilla
8. b felkészítette Sánta Istvánné
Több helyezett felkészítésében a szülő is részt vett.

Területi vers- és prózamondó verseny Ráckevén

Prózamondó verseny:
I. hely Babity Mihály

1. b felkészítette Patonai Istvánné

Versmondó verseny:
különdíj Balogh Réka
I. hely Balogh Abigél
III. hely Kolompár Petra

1. b felkészítette Patonai Istvánné
3. b felkészítette Patonai Istvánné
4. b felkészítette Patonai Nóra
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A Csernus Méhészet indított a múlt hónapban egy ismeretterjesztő cikksorozatot, ami a méhészettel foglalkozik. Ebben a részben a mézzel,
mint anyaggal és annak fizikai és kémiai tulajdonságaival ismerkedhetünk meg, illetve gyakran feltett kérdésekre adunk válaszokat.

A M É Z É S T U L AJ D O N S Á G A I

Kóstolta már a
krémmézet?

A Csernus Méhészet pár hónappal ezelőtt megkezdett cikksorozata ebben a számban is folytatódik. Ezúttal az amúgy is aktuálisan nyíló repcevirággal, illetve a belőle készülő repcemézzel és annak hatásainak áttekintésével fogunk foglalkozni.
A repce (Brassicanapus) a keresztesvirágúak
(Brassicaceae) családjának Brassica nemzetségébe tartozó, értékes ipari növény; a magjából
olajat préselnek. Szára kerek keresztmetszetű,
egyenesen feláll, majd bokrosan elágazik. A növény 75–125 cm magas lehet. Levelei kékeszöldek. Az alsó levelek nyelesek, borzasan szőrösek, a felsők kopaszak, szárölelők. A repcetábla
messziről is könnyen látható, szemet vonzó,
élénk napsárga színű, valamint inkább meleg
időben érezhető jellegzetesen erős illatú.

gek, és ez azt jelenti, hogy az addig szelíd „báránykáink” teljesen elvesztik az eszüket, mert
ha a kaptárak túl közel vannak a repce táblához,
az erős illat olyankor is kicsalja őket, amikor
egyébként nem volna biztonságos röpködniük
az alacsony hőmérséklet miatt. Egy hirtelen jött
lehűlés vagy áprilisi zápor végezni tud akár a kijáró méheink többségével is.

A repcevirágzás
A repce szerintem a legellentmondásosabb
méhlegelőnk. Előnye, hogy sokáig, akár 3-4 hétig is virágzik, éppen a gyümölcsfák és az akác
közötti időszakot fedi le. Értékes virágport
nyújt, sokat segít a fejlődésben. Amikor sárgulni
kezd, előfordulhat, hogy a túl erős családoknál
beindulhat a rajzási folyamat. Ha a méhész nem
figyel oda, sok behordott virágpor elfoglalhatja
a helyet a fészekben, és korlátozhatja az anyát a
petézésben. A repce ijesztő hatással van a méhekre. – Repcések a méhek – mondják az öre-

A repcemézről
Ha nem sikerül teljesen „kitakarítanunk” a lépeket, és valamiképpen összekeveredik az
akácmézzel, leronthatja annak minőségét. Vannak későbbi virágzású táblák is, és méheink elmennek érte akár 4 km-re is otthagyva csapotpapot, akácot. Jól nézzünk hát körül, ha tényleg
akácmézet akarunk majd pörgetni.
A repcemézről (krémmézről): aki még nem
kóstolta, valószínűleg azt hiszi, hogy nem olyan
finom. Kóstolják meg! Vajas kenyérre vagy kalácsra kenve a legfinomabb. A gyakran termelt
mézek között a repceméz az egyetlen méz, amely
lúgos kémhatású, ezért gyógyhatása gyomorsav-túltengés esetén is megmutatkozik, ehető,
sőt javasolt. Mivel magas a vastartalma, vérszegénység ellen is ajánlott. A repceméz az egyik
legmagasabb szőlőcukor-tartalmú méz, ezért is
kristályosodik ki néhány napon belül. Krémes
(„zsírszerű”) állaga miatt hívják krémméznek,
is. A repceméz előnyös sportolóknak és szellemi-fizikai munkát végzőknek is. Az egyik legmagasabb szőlőcukor-tartalmú méz a repce-

Az egésznapos programsor a Kiskunsági
Nemzeti Park szervezésében került megrendezésre április 7-én, Bösztörön.
A rendezvény célja az volt, hogy megismertesse és megértesse gyermekkel – felnőttel egyaránt,
hogy a Kiskunságban fellelhető állat- és növénypopulációk milyen hatással vannak egymásra és
környezetükre. A kicsik bábelőadást tekinthettek
meg „Oti a túzok” címmel, valamint kézműves
foglalkozások várták az érdeklődőket. Eközben a
kemencében folyamatosan sült a lángos, amit aztán ki-ki ízlése szerint tölthetett lekvárral, tejföllel, juhtúróval. A kóstolás csúcspontját a tradicionális magyar szürkemarha- és bivalyhúsból
készített szalámik, sonkák, májasok ízlelgetése
jelentette.
Dömsöd alpolgármestere Szomor Dezső, akinek a Magyar Köztársaság 2001-ben PRO NATURA emlékplakettet, 2011-ben PRO NATURA
DÍJAT adományozott, színvonalas előadásban
részletesen ismertette a Kiskunságban elterülő vizes és egyéb élőhelyek rehabilitációjának fontos-

ságát. Köztudott, hogy a mocsaras, ingoványos
területek lecsapolásával, valamint a kollektivizálással megnövelt termőterületek jelentősen viszszaszorították a természetes élőhelyeket. Ezzel
számos állat- és növényfajt a kipusztulás veszélye fenyeget.
Szomor Dezső elmondta, hogy gazdálkodását
1989-től a Nemzeti Parkkal közösen, együtt végezték. A szántókat fokozatosan visszagyepesítették, a mélyebben fekvő területekre bivalyokat,
a magasabb részekre szürkemarhákat telepítettek.
Ez azért is fontos, mert a vizes élőhelyeken a tocsogókat tapostatni, legeltetni kell, ami a madaraknak kiváló fészkelőhelyként szolgál.
A marhák által a természetes trágyázással
megjelentek a réteken a kosbororchideák, törpe
nőszirmok.
Ugyancsak részletes ismertetést nyújtott a túzok rejtőzködő életmódjáról, valamint említést
tett arról, hogy a túzokprogram keretében milyen
támogatásokkal segíti az unió a fészkelőhelyek
védelmét.

Túzokünnep Bösztörpusztán

méz. Magas szőlőcukor-tartalma miatt viszont
gyorsan finomszemcsésen kristályosodik, így
napok alatt zsírszerűvé-krémszerűvé válik,
ezért hívják krémméznek. Könnyen kenhető.
A repceméz (krémméz) színe: krémszínűtől a
halványsárgáig terjedő. Nagyon édes, de emellett
a nyíló repcetáblára emlékeztető enyhe illata van.

A repceméz (gyógy)hatásai
A repceméz nagyon értékes és hatásos méz,
mivel közvetlenül szűrés után kerül kiszerelésre, és szinte minden alkotóeleme károsodás nélkül kerül a szervezetünkbe. A repceméz legfőbb
hatása nagyon alacsony savtartalma miatt az,
hogy a gyomorsav-túltengésben szenvedőknek
is ajánlható. A repceméz további hatásai: erősítő, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású,
magas vastartalma miatt vérszegénység ellen
ajánlott. A repcemézet enyhe zamata miatt előszeretettel használják teába, kávéba, mert a repceméz meghagyja az italok ízét, aromáját. A
repce virágpora és méze szinte a legtáplálóbb a
méhek számára is, ugrásszerűen erősödnek a
tápértékben dús tartalma miatt. Hazai fogyasztóink a repcemézet elsősorban olcsóságáért értékelik, de éppen ez az oka, hogy a méhészek
nem mindig tartják meg tisztán, hanem összecsapják a vegyes virágmézzel. Próbálja ki a tiszta repcemézet akár kávéba, akár gyomorsav ellen, akár sütésre! Ha eddig még nem tette...
Ágfalviné Csernus Rita
őstermelő-méhész

A nap végén lehetőség nyílt túzokkereső túrán
meglesni ezeket a ritka és védett madarakat.
-V.I.-
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Benépesült Petõfi szülei házának udvara…

Április 21-én második alkalommal került megrendezésre Dömsödön a Kerítéstárlat, melynek helyszíne ismételten Petőfi szülei
házának udvara volt.
A kerítést, az udvart zsúfolásig megtöltötték képző-, iparművészeti és egyéb alkotásokkal a kiállítók, s emellett lehetőség nyílott
különböző ízű és zamatú sajtok, valamint helyi borok kóstolására is.
A szervezők célja elsősorban az volt, hogy rávilágítsanak a helyi értékekre, ezeket megmutassák, megismertessék a látogatókkal.
A rendezvény ebben a keretben lehetőséget biztosított arra, hogy alkotó és szemlélő közt interaktív kapcsolat jöjjön létre. A
nézelődést és a diskurzusokat időnként a tárogató, a citeraszó, az énekszó, a mese varázsa, valamint a zongora dallama szakította
meg. Néptáncban gyönyörködhettek az érdeklődők délelőtt is, délután is.
A felajánlásokból értékes nyeremények kerültek kisorsolásra.
Köszönet a kiállítóknak, szervezőknek, szponzoroknak, segítőknek az önzetlen munkájukért, támogatásukért!
-V.I.-

Jótékonysági cipõvásár a Sisi Alapítvány
szervezésében

A Családi Nap immáron második alkalommal
került megrendezésre a
Kapitány Cukrászdákban,
húsvéthétfőn. Az idei változatos programokhoz ismét csatlakozott a Sisi
Közhasznú Alapítvány,
jótékonysági cipővásárt
rendezve. A cipők eladásából származó bevétel
teljes összegét a kiskunlacházi hátrányos helyzetű családok részére adományozta.
A változékony idő ellenére nagy sikert aratott az akciós fagylalt, mert
ezen a napon minden gombóc fagyi csak 100 Ft-ba került. Továbbá az is,
hogy a gyermekeknek lehetőségük volt tojást festeni és színezni a parkolóban felállított sátor alatt. A fiúk még locsolóverssel is készültek.
Mindenki, aki bekapcsolódott a programba, még egy kis jutalmat is kapott a K&H Bank jóvoltából.
Sajnos a jótékonysági cipővásár már nem hozott akkora sikert, az áru
sajátossága és a korlátozott mennyiség miatt csak kevesen tudtak a lehetőséggel élni. Ennek ellenére bízunk abban, hogy az ebből befolyt öszszeg így is örömet fog jelenteni azoknak a családoknak, akik a Kiskunlacháza – Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

közreműködésével fogják megkapni ezt a támogatást. Az Alapítvány a
jövőben is tervez hasonló jótékonysági rendezvényeket nemcsak
Kiskunlacházán, hanem további településeken is, hogy másokon is segíthessen.
Rakszegi Zita
kuratóriumi elnök

14
A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó
gépjárműadó-mentesség megváltozott
feltételeiről 2012. évtől
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvény 5. § f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró)
gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-,
mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab
100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig illeti meg mentesség.
2012. évben változnak a súlyos mozgáskorlátozottság esetén adható gépjárműadó-mentesség feltételei, melyről az alábbiakban adunk tájékoztatást.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése értelmében a
korábban hatályos Korm. rendelet (164/1995.
(XII. 27.) alapján annak 2. és 3. számú melléklete
szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején
belül, legfeljebb azonban – a 331/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 21. §-a alapján – 2012. június 30ig használható fel !!
Ennek értelmében a súlyos mozgáskorlátozott
személynek 2012. évben a korábbiakban „hétpontos” I. fokú orvosi szakvélemény alapján adott
gépjárműadó-fizetés alóli mentesség az igazolás
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érvényességéig, de legkésőbb 2012. június 30.
napjáig áll fenn.
Ezután a mentesség csak akkor állapítható meg,
ha a kérelmező igazolja a lentebb részletezettek
szerinti súlyos mozgáskorlátozottság fennállását.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy:
• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy.
Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
a) mozgásszervi fogyatékosságot igazoló, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat másolata;
• a 18. életévét be nem töltött, a magasabb öszszegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM
rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi
fogyatékosságban szenvedő személy.
Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
b) 18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003. (II.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Dömsöd területén az eltelt hónapban több közlekedési baleset történt. Március 15-én 18.50 óra körüli időben a Felső-Dunaparton eddig ismeretlen
okok miatt elvesztette uralmát a segédmotor-kerékpárja vezetése felett a járművezető, és előbb a jobb
oldali szalagkorlátnak, majd egy villanyoszlopnak
ütközött. A vizsgálat során megállapítást nyert,
hogy a segédmotor-kerékpár vezetője ittas volt, és
feltehetően ez okozta a balesetet. Március 26-án
09.10 óra körüli időben egy helyi 20 éves fiatalember a személygépkocsijával figyelmetlenül tolatott
a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kossuth Lajos utca
kereszteződésében, és nekitolatott egy éppen szintén tolató személygépkocsinak. Folyik a vizsgálat
annak kiderítésére, hogy kit terhel a felelősség a
baleset okozásában. Április 05-én 10.10 óra körüli
időben egy fiatal fiú a kerékpárjával nekiesett, nekiütközött egy az önkormányzat előtti részen parkoló
személygépkocsinak és kitörte a lámpáját. Keressük a fiatalembert, mert elszelelt a helyszínről.
Kisebb súlyú cselekményekről
Március 16-án 14.00 óra körüli időben a futballpályánál pecázó horgászok és egy kishajó legénysége szólalkozott össze, olyan európai módon,
ahogy kell kis hazánkban. Vaskaput loptak el március 18-ra virradóra a Szabadság utcában, feltehető,
hogy nem vaskapuként fog hasznosulni a lopott tárgy.
Március 21-re virradóra a Kunszentmiklósi úton alkalmi lopás módszerével gázpalackot és hosszabbítót tulajdonítottak el. 5 db földelő vas rúd (jó nehéz)
látta a kárát a fémgyűjtési akciónak a vasútállomáson március 24-én a nappali órákban. Április 14-én

valami zsíros vashulladékon szólalkozott össze két
család a Tókertben, és erősen inzultálták egymást,
hogy ki ássa ki a földből a kincset. Végül is tettlegesség nem történt és elcsitult a csatazaj. Március
18-án a Zrínyi utcában megrongáltak egy internet
vezetéket. Március 16-án pedig a Nagy tanya környékén szintén fémgyűjtőket zavartak meg, akik
ásatásokat végeztek a csatorna földjében némi vasés fémhulladék reményében.
Dömsödi bűnügyek…
Március 16-ra virradóra a Bodrog közben egy
nyitott garázsból elloptak 4 autógumit felnivel
együtt. Egy lakatlan családi házba törtek be a Védgát soron március 18-án a délelőtti órákban, és ékszert, porcelán árut zsákmányoltak. Egy nyári konyhába törtek be március 26-ra virradóra a Holló utcában, és húsárut, készpénzt, mini hi-fi tornyot loptak
el. A Hársfa utcában egy hétvégi ház udvaráról szivattyút loptak el március 18-ra virradóra. Március
30-án a nappali órákban Dömsöd külterületén egy
nyitott személygépkocsiból iratokat, pénztárcát és
készpénzt loptak el. Március 28-án reggel még mobiltelefonnal szállt fel a Budapestre tartó buszra egy
helyi lakos, de mire célba ért, már nem volt meg a
készülék. Ablakfeszítés módszerével törtek be az
Ady Endre utcában egy családi házba, és gázpalackot loptak el onnan március 31-re virradóra. Megindult a víkendszezon, no nem Hévízre és Zalakarosra, hanem a Dömsöd Üdülőterületre koncentrálva.
Nagyon sok betörést regisztráltunk az üdülőterületen, kérjük a jobb érzésű emberek segítségét, hogy a
betörőket elfogjuk, és bíróság elé vigyük őket.

19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti
IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről kizárólag MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN;
• a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított,
legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy.
Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
c) a szakértői szerv által kiadott legalább 40%os egészségkárosodásról szóló BNO XIII. főcsoportjába (csont-, izomrendszer és kötőszövet
M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel
kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. (A szakértői szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet.)
Az ismertetett jogszabályváltozások miatt az
adózó a fenti igazolások valamelyikének benyújtása mellett kérheti a gépjárműadó alóli mentességet adóhatóságunknál. (Az adómentesség érvényesítéséhez elégséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okirat másolata.)
Kérjük azon adózókat, akik ilyen típusú gépjárműadó-mentességet kapnak, hogy a mentesség folyamatosságának biztosítása érdekében a szükséges
dokumentumokat 2012. június 30-ig szerezzék be.
Dömsöd-Apaj Körjegyzőség Elsőfokú
Adóhatósága
Március végén a Középső-Dunaparton horgászfelszereléseket loptak el. Április elején a Rigó utcában több hétvégi ház károsultunk volt, horgászfelszerelések, műszaki cikkek hiányoznak tulajdonosaiknak. A Nyárfa sétányon április közepén gázcsövet törtek, téptek le, a gázszivárgás sem zavarta a
tolvajt. Ugyanekkor a Fácán utcában vízcsapokat,
hosszabbítókat, a Neptun utcában pedig 3 db kerékpárt, horgászfelszereléseket és Black and Decker
szerszámokat vittek el.
Körözés
A Budapest környéki Törvényszék BV Csoportja és a Bp. XVIII. és XIX. ker. Bíróság, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivatalos
személy elleni erőszak, lopás és csalás miatt körözi
Fehér István János 32 éves Dömsöd, Védgát sor 7.
tartózkodási helyű férfit. Tartózkodási helye lehet
még a Bp. XIV. ker. Cserei u. 6. szám is. Csóka
Andrea 19 éves, Dömsöd Tókert 39. vagy Tókert
46. sz. alatti lakos ellen orgazdaság miatt adott ki
körözést a Miskolci Városi Bíróság. A Szeghalmi
Városi Bíróság tartózkodási helyének megállapítása végett keresi Takáts Péter 31 éves Dömsöd,
Szabadság u. 97. sz. alatti lakcímmel rendelkező
férfit. Kurilla Norbert 27 éves Dömsöd, Szabadság
u. 19. sz. alatti lakos ellen több szerv is körözést
bocsátott ki. Sponga Erzsébet 45 éves Dömsöd,
Zrínyi u. 2. sz. alatti lakost a Ráckevei Városi Bíróság körözi, mint tanút. Meg kell állapítani a tartózkodási helyét.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a
körözési előadót is vagy bármelyik rendőrt.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai:
06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-20-444-1268
Szabó Sándor r. alezredes
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Egyszerû tippek
spórolásra
A tippeket Bucsi Mária bocsátotta
rendelkezésünkre.

Folytatás az előző számból.

A körömlakklemosó meglepő haszna

Matricák eltüntetése üvegről
Az árcédulák levakargatása az üvegtárgyakról
néha elég zűrös munka, ráadásul gyakran visszamarad egy ragasztóréteg, mely tapadós és vonzza
a koszt. Szedje le a matricákat és tisztítsa le a maradék ragasztót úgy, hogy megtörölgeti acetonos
körömlakklemosóval! Ugyanez a módszer fémből készült felületeken is alkalmazható a matricák
és ragasztó ellen.
Olvadt műanyag feloldása
Előfordult már, hogy túl közel került a műanyag kenyeres vagy zsemlés zacskó a forró fém
szendvicssütőhöz? Az így kialakuló helyzet igazi
takarítási kihívást jelent. Ne hagyja, hogy egy kis
olvadt műanyag tönketegyen egy hibátlanul működő eszközt! Távolítsa el a ragadós piszkot körömlakklemosóval. Először is húzza ki a sütőt, és
várja meg, míg kihűl. Ezután öntsön egy kevés
körömlakklemosót egy puha rongyra, és finoman
dörzsölje meg vele a szennyeződést. Ha az olvadt
műanyag lejött, törölje át nedves ruhával, és szárítsa meg papírtörlővel. A sütő máris kész a következő kör szendvics elkészítésére! Ez a megoldás a
hajsütővas esetében is működik.
Pillanatragasztó eltávolítása
A pillanatragasztó makacsul ragad szinte mindenhez, bőrét is beleértve. Ha megpróbálja lehámozni ujjairól, azzal csak károsítja a bőrt. Inkább
itasson át egy vattagolyót acetonos körömlakklemosóval, és tartsa rajta a bőrfelületen, amíg a ragasztó feloldódik.
Műbőr cipők tisztítása
A lakkbőr cipők egy idő után nem ragyognak,
hanem horzsolásnyomok keletkeznek rajtuk,
ahogy a fehér vagy világos színű műbőr cipőkön
is. A nyomok eltüntetéséhez finoman, de intenzíven dörzsölje meg őket körömlakklemosóval átitatott puha ronggyal vagy papír törlőkendővel.
Ezután nedves ruhával törölje le a felesleget.
Karórák tisztán tartása
Megelégelte, hogy karórájára nézve csak csúnya karcolásokat lát a pontos idő helyett? Szabaduljon meg tőlük körömlakklemosóval! Ha az óra
üvege törhetetlen műanyagból készült, dörzsölje
meg a karcolásokat a folyadékkal, amíg elhalványulnak vagy eltűnnek.

V. DABI NAPOK programja
2012. május 26. szombat:

Délután 13,00 órától – Megnyitó, zenés-táncos – társastánc-bemutató műsor,
gyermekfoglalkoztató, ugrálóvár stb.
Egészségügyi sátor koleszterinméréssel.
Este 19,00 órától nosztalgia est – utcabál – 23,00 órakor tombola.
Pünkösdi király és királynője választás (jelmezes).
Büfé, péklángos, gyros, tombola.

2012. május 27. vasárnap:

Reggel 8,00 órától indul az Ízek utcája a Dabi krt. lezárt szakaszán,
alföldi és tájjelegű ételek főző és sütő versenye, grillezési lehetőséggel!
Nevezni a Dabi sörözőben lehet, május 25-ig.
Malomkerítés tárlat a malomhoz vezető út kerítésein – képek, rézkarcok,
kézműves munkák, fotók – dömsödi és dabi alkotóművészek műveiből.
Nosztalgia sátor „Dömsöd anno” címmel.

Kocsikázás Szőlők útja – K. Nagy László utca – Sallai utca – Dabi körút útvonalon.
Íjászati, airsoft bemutató és lehetőség a Dabi malom udvarán, ugyanitt malomlátogatás „idegenvezetéssel” folyamatosan 9,00 órától!
Reggel 10,00 órától a Dabi söröző udvarán:
gyermek és felnőtt programok, ugrálóvár, arc- és hajfestés, ügyességi vetélkedők.
Rendőrségi vetélkedő, bemutató, kukás és tűzoltó autó! Társastánc-bemutatók.
Bábkészítés és -kiállítás. Lufihajtogató bohóc.
Péklángos, lacikonyha, büfé!
Kirakodóvásár.
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!
Bődi Endréné és a Még 1000 év Dömsödért Egyesület

Dabi nap egy jó nap!

A műsor- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A részletes programról a májusi Dömsödi Hírnökben és plakátokon
adunk tájékoztatót.

1%

Ezúton kérjük a tisztelt olvasót, hogy idén is az adója 1%-át a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület számára ajánlja fel, adószámunk: 18670062-1-13.
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ÚJRAÉLEDÕ MÚLT
(Mozaikképek Dömsöd múltjából)
Nagyközségi Könyvtárunk új sorozatot szeretne útjára indítani.
Szeretnénk összegyűjteni történeteket, anekdotákat községünk rég-,
közelmúltjából, amelyekről nem szeretnénk, hogy a feledés homályába
vesszenek. Ezért várunk minden olyan anekdotát, történetet, amely
emlékezetes maradt és Önök szeretnék azt megosztani az olvasóközönséggel.
Könyvtárunk szeretné ezt összegyűjteni, közzétenni és archiválni. Soksok apró mozaikképből lassan összeáll a nagy egész, amely élővé teszi
régmúlt történelmünket.
Az első ilyen mozaikkép az általános iskolánk történetéből, amit Lázár
Józsefné Kati nénitől kaptunk, 1989-ben a bolondballagáson hangzott el
egy búcsúzó 8. osztályos tanulótól, amelynek osztályfőnöke Dulcz Dénes
tanár úr volt.
A szöveg így hangzott:
„Bajnóczi Sándor 8. oszt. tanuló búcsúzója
1989. június
Kedves fölöttem uralkodó nevelők és alattam sínylődő pajtások!
Most, hogy nyóc év után a koncepciós pörök idején löhetőségöm nyílt,
hogy nyíltan szóhatok hozzátok, röviden elmesélöm nektök, hogy hogy
övött ide a fene, oszt mér ösz itt még mindig. Persze nem csak éngöm, a
többieket is.
Sok mindön történt már velem életömben, vót fekete vasárnap, vérös
csütörtök, tán még dobszerda is. De a legszomorúbb és legtragikusabb
nap az vót, mikor anyám egyik este bejelentötte, pedig alig multam még
hat éves, Sanyókám hónap iskolába mész. Ha a mennyköves menykő
csapott vóna belém, tán csak csiklandozásnak vöszöm föl, de ettül a kinyilatkozástul olyan rosszul löttem, tán el is ájultam.
Ezt abbul gondolom, mert eszméléskor csupa víz vótam mög buborék, a
szifon mög üres. Na, apám aki önkéntes tűzótó, tán most sprickőt életében
először kedvire. Oszt még azza vigasztalt, Sanyó belüled még professzor is
löhet. Hátha belülem nem is, de rajtam kívül minden mögtörténhet. Mög
még kora este vót, azt gondótam, röggelig még sok mindön történhet. Hiába győzködtem anyámékat, hogy szégyönömre öregkorukra mönt el az a
kevés eszük is. Mert tudok én itthon is öleget röndetlenködni, csavarogni,
akár bagózni is, minek köll ahhoz az iskola?
Mögfurdult a fejembe a szökéstül az öngyilkosságig mindön. Lidérces egy

északám vót. Azt ámodtam, egyedül ülök egy osztályban, körülöttem husz
tanító, oszt mind kérdözött. Napközben se vagyok bö beszédü, de éccaka
mög hagyjanak pihenni. Na, ha ilyenök azok a szép álmok, milyen löhet a
valóság, Röggel tecchalottat játszottam, de mikor apám kezdte a szifont
újratőteni, magamhoz tértem. Fölöltöztettek, mert egyedül képtelen vótam
köpni is, pláné mikó valami kék kényszerzubbonyt huztak rám, hátamra
mög hátizsákot kötöttek. No, Sándor, mondom, itt a világvége.
Itt sem lössz mögállás, terhed cipelnöd köll életöd végéig.
Még az tartotta bennem a lelköt, ha kilüknek a kiskapun, visszaszökök a
nagyon. De apám nagy embörismeretrül tött tanuságot, minthogy előző
este azt beszögezte. Sőt a kiskapu mellé már oda vót készítve a söprü, mög
a szomszéd Nusi néni erősitésül. Győzött az erőszak, de több tanú is van az
uccában, aki bizonyitja, hogy nem önként gyüttem. És ezt hiába hangoztattam nyolc év alatt többször is. Nem a saját jószánatambú vagyok itt
most sem, az az erőszakos osztályfönököm állitott ide, hogy dumáljak.
Na de hogy folytassam. Anyám pórázon elvezetött az iskolába.
De jellemző rá, hogy ott is hagyott. Még bőgött is. Biztos örömkönnyeket,
hogy egy pár évig most nyugalom lössz otthon. Talán az. Hogy sikerült
először életömbe örömöt okozni neki, kissé mögvigasztalt. Mög azt is
többen mondták, hogy fiatal mög csini tanitó nénik vannak, de én mögin
jól kifogtam. Igaz jó is vót, mög nem is, de nem nyerte mög a tetszésömet.
Soha nem azt kérdözte tülem, hogy szeretsz-e Sándor, hanem hogy
készülté-e? Oszt rágyüttem az évek során, hogy minden tanitó ilyen,
lögyön az öreg vagy fiatal, az mind csak faggatózik.
Hogy hogy a fenébe szoruhatott beléjük ennyi kiváncsiság? Tán azért
öregszenek mög olyan hamar.
Hát ezé vagyunk mi itt, pedig mindent mögtöttünk azért, hogy kizavarjanak az órárul, vagy jobbik esetbe kirugjanak az iskolábul.
De érdökös, hogy a sok kiváncsiság mellé annyi jóság szorut beléjük, hogy
ez mint látjátok, sohase sikerült!”
Azt szeretnénk kérni, ha erről az alkalomról van valakinek valamilyen
képe, fotója, emléke, és azt meg szeretné osztani velünk, nagyon szívesen
vennénk.
Könyvtárunk szívesen fogad minden visszaemlékezést.
Összeállította: Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása

Hétfõ: zárva, Kedd: 10-18, Szerda: 8-16, Csütörtök: 8-14, Péntek: 11-17, Szombat: 8-12

NYÁRI NYITVA TARTÁS

Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár 2012. június 11-tõl augusztus 31-ig
a következõ nyitvatartási rend szerint tart nyitva

H.: 7.30-14 • K.: 7.30-14 • Sz.: 7.30-14 • Cs.: 7.30-14 • P.: 7.30-12 • Sz.: 8-12

A nyári szabadság idõszakára szeretnénk szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását
2012. július 31 – augusztus 11-ig. Nyitás: 2012. augusztus 13.
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T
Ezt a felvételt Tóth Sándorné Faragó Márta kedves olvasónktól kaptuk.

1964. 4. osztályos csoportkép
Balról: Nagy Mihály,
Berki Géza, Biricz József,
Orosz Lajos, Szakos József,
Szabó László, Ispán Zoltán,
Nagy István, Földvári József, Mészáros Margit, Illés
Zoltán, Szekeres Zoltán,
Tóbisz László, Orosz István,
Csizmadia István, Galambos
László, Várkonyi Kálmán,
Rogocz István.

Balról ülő sor: Faragó
Márta, Ispán Brigitta, Gáspár Erzsébet, Fehér Eszter,
......., Hegedűs Ilona, Ispán
Lajosné (Ica néni – tanítónő), Ambruska Margit, Matics Márta, Sánta Erzsébet,
......., Piróth ......., .......

Kisebb kutatómunka eredményeként a következő lapszámban a felvételen szereplők teljes névsorát közöljük majd.
Köszönjük a fényképet és továbbra is várjuk az érdekes emlékekkel bíró felvételeket.

Törökülésben balról: Kiss
György, Bajnóczi László
-V.I.-

151 ezer fõvel nõtt Pest megye lakossága

A tavalyi népszámlálás előzetes adatai szerint tavaly októberben 2,1 százalékkal kevesebben éltek Magyarországon, mint az azt
megelőző, 2001. február 1-jei összeírás idején
– közölte a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) népszámlálásért felelős elnökhelyettese
kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.
Németh Zsolt elmondta: az előzetes adatok
szerint Magyarországon 9.981.865-en éltek.
Kitért arra, hogy a természetes fogyás (a
születések és a halálozások különbözete) mértéke növekvő: az 1990-es évtizedben évente
átlagosan 33 ezer, 2000 után pedig 35 ezer
volt. Az EU-tagállamok közül Magyarországon tart a legrégebb óta, 1981-től a monoton
népességcsökkenés – tette hozzá.
A KSH népszámlálásért felelős elnökhelyettese szólt arról, hogy Magyarországon folytatódott a népességkoncentráció, a fővárosból és
Pest megyéből álló közép-magyarországi régióban a népesség „figyelemre méltó módon
emelkedett”, ezen kívül kizárólag GyőrMoson-Sopron megyében nőtt a lakosság száma, míg a csökkenés Békés megyében a legnagyobb, 9 százalékos.
A 2001. évi népszámlálás óta eltelt időszak-

ban az ország csaknem valamennyi megyéjében csökkent a lakónépesség. Kivételt képez
Pest megye, ahol a lakosság nagymértékben,
közel 13 százalékkal nőtt.
Pest megyében 1 223 000 ember él, 151 ezer
fővel több, mint 10 évvel ezelőtt. Ebből 801 ezren élnek városokban, 422 ezren községekben.
Az adatok azt mutatják, hogy az ország lakosságának 12,3 százaléka a megyénkben él.
Az elmúlt tíz évben tovább erősödött az a folyamat, hogy az ország lakónépessége KözépMagyarországra koncentrálódik: míg 2001ben 28,1, addig 2011-ben a lakosság 29,6 százaléka élt Budapesten és Pest megyében.
A növekedésben Pest megye gyarapodása játszott döntő szerepet, a főváros lakónépessége – bár csekély mértékben – tovább
csökkent. A többi régió és megye lakosságának országon belüli aránya nem, vagy
alig változott.
A vándorlási folyamatok legnagyobb
nyertese az elmúlt évtizedben Pest megye
volt, ahol a bevándorlási többlet eredményeként mintegy 150 ezer fővel gyarapodott a
népesség.
Pest megyében jelentős mértékben, 84 fő-

vel nagyobb a népsűrűség az országos átlagnál.
A lakásállomány Közép-Magyarországon és
a Nyugat-Dunántúl régióban gyarapodott a
legnagyobb mértékben az elmúlt évtizedben.
Pest megyében közel 20 százalékos volt a növekedés.
A lakásállomány területi megoszlása nem
változott jelentősen, egyedül Pest megye részaránya növekedett 1 százalékot meghaladó
mértékben. A lakásállomány egyharmada Közép-Magyarországon található, minden ötödik
lakás Budapesten, és minden tízedik Pest megyében van.
Forrás: MTI, KSH, www.pestmegye.hu
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Keresztyén élet
Feljebb

„...miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden
erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is...” (Ef 1,20-21)

Ha valamikor, akkor ma, Jézus mennybemenetelének napján igazán engednünk kell Pál apostol intésének: „Azokat keressétek,
amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül.”
(Kol 3,1)
Tekintsünk hát most felfelé, és az ige világosságában lássunk
meg három dolgot: 1. Mit jelent tulajdonképpen Jézus mennybemenetele? 2. Milyen út vezetett mennybemeneteléig? és 3. Milyen
tanulságot jelent számunkra Jézus mennybemenetele?
1. Mit jelent Jézus mennybemenetele?
Alapigénkben van egy rövid szó, amely szinte maradék nélkül
magában foglalja Jézus mennybemenetelének lényegét. Ez a szó
így hangzik: feljebb.
Ez a feljebb először is azt a mennyei világot jelenti, ahová Jézus
eltávozott, miután elbúcsúzott tanítványaitól, majd szemük láttára
felemeltetett és felhő takarta el őt szemük elől (ApCsel 1,9). Isten
igéje nem ad nekünk valami színes és részletes képet erről a menynyei világról, vagy ahogy egyszerűen nevezni szoktuk: mennyországról. Mindössze annyit tudhatunk, hogy a menny Isten lakóhelye (2Krón 6,33), ahol ő mindent felülmúló dicsőségben uralkodik,
körülvéve angyalokkal és mennyei seregek sokaságával. Pál apostollal egyszer megtörtént az a ritka eset, hogy elragadtatott a „harmadik égig” és ott kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket
azonban az embernek nem szabad kibeszélnie (2Kor 12,1-4).
Semmi esetre sem szabad azonban ezt a mennyei világot materiális, anyagi módon elképzelnünk, mintha egy égitest volna és valahol a csillagok között vagy a „csillagok fölött” létezne a világűrben. A Biblia szerint ezt a mi látható, anyagi világunkat egy spirituális, szellemi világ veszi körül, s tulajdonképpen ezt nevezi mennynek. „A nem láthatókból állt elő a látható” – olvassuk a Zsidókhoz
írott levélben (11,3). Tehát Jézus nem úgy ment a mennybe, mint
egy űrhajós, hanem úgy, hogy ebből a látható világból átlépett a láthatatlan, szellemi világba. Hogy ez miképpen történt, az természetesen titok marad előttünk, de azt tudjuk az igéből, hogy már feltámadása után is olyan testben jelent meg tanítványai előtt, amely felette állt az idő és tér korlátainak. E megdicsőült testben emeltetett
fel a mennybe a tanítványok szeme láttára.
De a feljebb szó sokkal többet is jelent annál, mint hogy Jézus
csupán helyet változtatott volna. Az eredeti görög szöveg szerint a
feljebb szó az abszolút hatalom kifejezése. Ezt talán úgy fejezhetjük ki legjobban, ha azt mondjuk, hogy mennybemenetelekor Jézus
a legmagasabb méltóságba és pozícióba – hatalomba – került.
Mind a látható, mind a láthatatlan világ tele van különböző méltóságokkal, hatalmasságokkal, erőkkel és uralmakkal – Isten mindezek fölé Úrrá és Királlyá tette őt. Jézus ezt maga így mondta: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Mt 28;18)
Mindezt alapigénk azzal is kifejezi, hogy „ültette jobbjára a
mennyekben”. Ez a kép azt érzékelteti velünk, hogy Jézus most
olyan helyen van és olyan lehetőségekkel rendelkezik, amelyek
birtokában közbenjárhat érettünk az Atyánál, Szentlelkét kiáraszthatja egyházára és elkészítheti helyünket, hogy ott legyünk,
ahol ő van. (Jn 14,1-2). S ahonnan majd egyszer újra visszajön a
földre.
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2. Milyen út vezetett Jézus mennybemeneteléig?
Alapigénkben az áll, hogy „miután feltámasztotta őt a halálból”.
Tehát Jézus a legmélyebb pontról emeltetett fel a mindennél feljebb
való magasságba.
Ez tökéletesen ellentéte annak az útnak, amelyet mi emberek
szoktunk megjárni. Mi ugyanis mindig felfelé törekszünk. A világ
tele van különböző hatalmi körökkel, fokozatokkal, rangokkal, hódításokkal, mi pedig minden erőnkkel minél feljebb akarunk jutni.
Eközben senkit és semmit sem kímélünk. A világ hatalmasságai
sokszor véres hódító háborúkat folytatnak, népeket igáznak le,
hogy minél nagyobb dicsőséget szerezzenek maguknak.
Jézus éppen fordítva cselekedett. Ő nem felfelé, hanem lefelé
igyekezett. Nem taposott rá senkire és nem igázott le senkit. Ellenkezőleg: mind mélyebbre alázkodott, mind több szolgálatot és terhet vállalt magára. „Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki
szolgál” – mondotta egyszer tanítványainak. (Lk 22,24) Csakugyan, egész élete nem volt más, mint szakadatlan szolgálat, s utoljára úgy is halt meg értünk a kereszten, mint az „Úr szenvedő szolgája”. (Ézs 53)
Azzal, hogy a legmélyebb pontról, a halálból támasztotta fel és
ültette jobbjára a mennyekben, Isten tulajdonképpen Jézus alázatára és engedelmességére adott választ. És ez a válasz a legcsodálatosabb felmagasztalás és megdicsőítés volt. Nem az örökkévaló Fiúnak szólt ez a megdicsőítés, mert az ő isteni természetének erre
nem volt szüksége, hanem a Názáreti Jézusnak, akiben testet öltött.
Az Embernek Fia nyerte el itt Isten igazolását és jutalmát.
Mindezt egy gyönyörű himnusz foglalja össze a filippi levélben
(2,5-11): „Az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is
megvolt: mert Ő Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megerősítette magát, szolgai
formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is
embernek bizonyult, megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten
mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden
névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy
Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”
Jézus urasága és dicsősége rejtve van a világ előtt, de annál inkább hiszi és vallja az, akinek Isten Szentlelke megnyitotta a szemét és a szívét. A legelső keresztyén hitvallás csak ennyiből állott:
Jézus Úr! (Küriosz Krisztosz). De ez elég volt arra, hogy a római
hatóságok halálra ítéljék azt, aki ezt ki merte mondani. Ha testünk
halála nem is, de énünk halála ma is vele jár ezzel a hitvallással.
3. Milyen tanulságot rejt magában Jézus mennybemenetele?
A válasz már az előbb idézett himnuszban is benne volt: „Az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is megvolt. „Nekünk is
Jézus útján kell járnunk, vagyis az alázat és a szolgálat útján.”
Legalábbis ha feljebb kívánunk jutni. És ki az, akiben nincs ott
ez a törekvés, ami alapjában véve nem is bűn. Csak az utat tévesztjük el. Ahogy már utaltam is rá: erőszakoskodunk, könyöklünk, rátaposunk a másikra, uraskodunk, mindig legfelül akarunk lenni. De
ez lefelé visz és nem felfelé. Igazán felfelé csak a Jézus útja vezet.
A lefelé való út, ahogy mondotta is: „Aki közöttetek első akar lenni, legyen a rabszolgátok.” (Mt 20,26)
Áldozócsütörtöki
Szabó Imre (2011) református lelkipásztor
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MEGHÍVÓ

„Legyen vádló imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!”

K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
TÓTH LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban velünk éreztek és sírjára a
kegyelet virágait helyezték el.
Gyászoló család

K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
LEIDL ZSIGMONDNÉ
szül. KORONA ERZSÉBET
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

SZJA 1%

Meghívjuk Önt és kedves családját

2012. június 3-án vasárnap 11 órára
a dabi református templom kertjébe

TRIANON MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.
Ünnepi beszédet mond: Szabó Péter lelkipásztor

A megemlékezés előtt a templomban 10 órakor istentisztelet lesz.
Koszorúikat elhelyezhetik a hősök táblájánál és a Trianon kopjafánál.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek,
kérjük, hogy egyházaink javára ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át:

– Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház

– Magyarországi Baptista Egyház
Felajánlásaikat köszönjük!

technikai száma: 0011

technikai száma: 0286

EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
Szentmise:
Plébános:

Vasárnap 9 óra
Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Ügyintéző lelkész:
Dr. Almási Mihály

20

XXII. évfolyam 5. szám

Dömsödi Tûzoltó Egyesület

Változások a tûzoltóságnál
2012. év január 1-jével alapvető változások
történtek a tűzoltóságoknál. Az eddigi hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok állami hivatásos
tűzoltóságok lettek. A köztestületi tűzoltóságok
pedig önkormányzati tűzoltóságokká alakultak,
akik nem rendelkeznek saját vonulási területtel,
mint eddig.
Pest megyében ez a következőképpen néz ki
január 1-jétől. 5 katasztrófavédelmi kirendeltség van, ami végzi az ellenőrzést, bírságol és
felügyeli a tűzoltói munkát. 10 hivatásos tűzoltó
parancsnokság végzi a megelőzési, a tűzvédelmi, valamint a műszaki mentési feladatokat. Az
ő munkájukat együttműködésben 4 önkormányzati és 45 tűz és műszaki mentési tevékenységet végző önkéntes tűzoltóság segíti,
ahogy a dömsödi egyesület is.
Dömsödöt a következő módon érinti az átalakulás. Eddig, ha káreset volt, a ráckevei tűzoltóság kapta a bejelentést. Ők riasztottak minket,
jöttek felszámolni a káresetet, irányították a tűzoltást, a mentést, és a tűzoltósági hatósági vizsgálatokat is ők végezték. Most mindezeket a feladatokat a területileg illetékes tűzoltó parancsnokság (esetünkben a szigetszentmiklósi tűzoltó parancsnokság) látja el. Mi az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozunk. A káreseti riasztások egy központba futnak be. Onnét
továbbítják a szigetszentmiklósi tűzoltó parancsnokságra, aki továbbadja a területén működő ráckevei önkormányzati tűzoltóságnak,
valamint nekünk, a helyi önkéntesnek.
Ez a riasztási út véleményem szerint túl
hosszú, és lassíthatja a beavatkozás megkezdését vagy pontatlanná teheti a helyszín meghatározását a hosszú értesítési út miatt. Éppen ezért
a következőket szeretném javasolni. Ha valaki
a 105-ön a megyei ügyeletre jelent be tűzesetet
vagy más káresetet, akkor lehetőség szerint
higgadtan, érthetően és minél pontosabb helymeghatározással tegye ezt. Próbálja meg pontosan elmondani mit lát, milyen megközelítési
út van a káresethez és milyen megkülönböztető
pontok találhatóak a környékén (pl.: tér, parkoló, bolt, áruház stb.). A segélyközpontban dolgozók nem ismerik a környéket, és a hosszú riasztási út miatt is van esély az információtorzulásra, ami miatt megnőhet a helyszínre érkezési
idő.
Személyes javaslatom, hogy ha lehet, akkor a
közvetlen számokon hívják a szigetszentmiklósi (06-24-444-704) vagy a ráckevei (06-24518-665 vagy 06-24-518-666) tűzoltókat.
A Dömsödi Tűzoltó Egyesületünket azért
nem írtam a fentiekhez, mert a jogszabályok ezt
nem engedik meg, mivel nincs 24 órás ügyeleti

Április hónap

helyiségünk. Ha viszont van észrevételük vagy
tájékoztatni szeretnének minket is, akkor azt a
parancsnoknak, id. Tárkányi Bélának (06-20383-5407) tehetik meg a nap bármely szakában.
Kérek mindenkit, hogy jegyezze fel a telefonszámok valamelyikét magának a telefonjába. Ha baj van, akkor gyorsan tudjon segítséget
hívni.
Áprilisi hónapunk is nagyon mozgalmas volt
a község közigazgatási területén történt tűzesetek miatt. 11 esetben vonultunk előző havi cikkem óta a falu különböző pontjaira szabadtéri
tüzekhez és gázömléshez. A 2012. 03. 11-től elrendelt tűzgyújtási tilalom Pest megyében
feloldásra került, de kérek mindenkit, fokozottan figyeljen a tűzgyújtásra és az avarégetésre a meleg és száraz idő miatt.
Március 27-én 20 óra körül kaptunk riasztást
Dömsöd – Apaj közötti szakaszra, hogy ott ég
valami. Az útszakasz és Apaj község bejárása
után sem találtunk tüzet vagy arra utaló nyomokat, így beavatkozásunkra nem volt szükség. A
bejelentők valószínűleg a Dabas külterületén
égő nagy kiterjedésű nádas-tüzet láthatták, és
erről hitték azt, hogy a mi területünkön ég valami. A bejelentésre a ráckevei és a kunszentmiklósi tűzoltók is vonultak.
28-án 19 órakor a Némedi út végén égett ismét a nádas. A helyszínre a ráckevei kollegákkal közösen mentünk. Az oltást nehezítette,
hogy csak kéziszerszámokkal lehetett oltani a
tüzet, mert a gépkocsik nem tudták megközelíteni a helyszínt.
29-én 10 óra 20 perc körül a Nyárfa sétányra
vonultunk, ahol mintegy 300 négyzetméteren
száraz avar égett. A tűz hétvégi házak mellett
égett, melyet két sugárral oltottunk a ráckevei
kollegákkal.
31-én a szeles időben két fakidőléses káreset
is volt egy időben. Az egyik a Nagytanyai úton a
másik az Apajt – Dömsödöt összekötő úton. A
Nagytanyai úti káresetet a ráckevei kollegák, a
másikat pedig mi számoltuk fel egy motoros fűrész segítségével.
Április 4-én reggel 6 óra 43 perc körül
Dömsöd 51-es főútra mentünk gépkocsitűzhöz. A helyszínen egy Audi típusú személygépkocsi volt, amit kiérkezésünk előtt az ott lévő étterem egyik porral oltójával eloltottak. A
gépkocsit egy sugár biztosítása mellett áramtalanítottuk, a ráckevei kollegák meg emelőpárna segítségével felemelték és megszüntették a
folyást. A gépjármű annyira túl volt pakolva,
hogy az alja leért az aszfalthoz, és kidörzsölődött az üzemanyagcsöve. A lyukas csőből kifolyó benzin a súrlódás és a keletkező szikrák
hatására kigyulladt.

4-én ismét vonultunk a Némedi út végén lévő
nádashoz, mert ismét meggyújtotta valaki. A nádas most már az ott lévő erdőt is veszélyeztette.
A tüzet két sugárral sikerült eloltani, mielőtt az
erdő is meggyulladt volna.
14-én 11 óra 25 körül kaptunk jelzést a Nyárfa sétányra, ahol a gázcső lelopása miatt ömlött
a gáz. A helyszínt 1 sugárral biztosítottuk, amíg
a cső elzárása megtörtént.
20-án 17 óra 11 perckor vonultunk a Ráckevei út végére, ahol száraz avar és nádas égett az
erdős területen. A tüzet a ráckevei és a szigetszentmiklósi tűzoltókkal közösen oltottuk el.
20-án 21 óra 19 perckor ismét riasztottak
minket, de most a Kisfaludi utcába, ahol száraz
avar és egy fa égett, ezt egy sugárral eloltottuk.
Ez idő alatt a ráckevei kollegák pont egy másik
káresetnél voltak, és nem tudtak jönni ehhez a
káresethez.
24-én 11 óra 31-kor a Felső szigeti útra vonultunk, ahol száraz avar, nádas égett. A tüzet
kiérkezésünk előtt eloltották.
24-én 17 óra 50 perckor ismét a Ráckevei út
végénél volt káreset, ami a hétvégi házakat is
veszélyeztette. A helyszínre a ráckevei tűzoltók,
a szigetszentmiklósi tűzoltók és mi vonultunk 2
szerrel is.
A cikk elején leírt változások miatt 2012.
március 28-án 12 órakor aláírtunk egy együttműködési megállapodást a Szigetszentmiklósi
Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal. Erre azért
volt szükség, mert április 1-je után csak az ilyen
megállapodással rendelkező önkéntesek végezhetnek mentő-tűzvédelmi feladatokat. Ez sajnos
csak plusz feladatokat adott a tagságnak és
megnöveli az éves működési költségünket, amire eddig is nagyon kevés pénz állt rendelkezésre. A plusz feladatok és a megnövekedő költségek ellenére azért voltunk kénytelenek vállalni a
megállapodás feltételeit, mert mi vagyunk az elsődleges beavatkozó egység Dömsödön. Az átalakítás miatt, valamint költségcsökkentés céljából csatoltak Szigetszentmiklóshoz minket,
mert a ráckevei tűzoltók 1 fecskendővel dolgozhatnak ezentúl. A tavalyi évig ezt a feladatot 2
fecskendővel és egy vízszállítóval láthatták el.
Ezek pótlására a szigetszentmiklósi tűzoltóság
szere és vízszállítója érkezik majd Dömsödre,
ha kell. Viszont ennek az a hátránya, hogy ha az
ottani tűzoltók is dolgoznak, akkor nem tudnak
jönni, és ha a ráckeveiek is valahol tüzet oltanak, akkor ők sem tudnak jönni a csökkentett
szerek és létszám miatt. Eddig ha kellett, a ráckevei kollegák átlag kb. 12-15 perc alatt értek ki
Dömsöd bármely részére, amíg a szigetszentmiklósi kollegák a nagyobb távolság miatt kb.
25-30 perc vonulási idővel tudják ezt teljesíteni.
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Ebben az évben már kettő alkalommal is volt
olyan eset, amikor nem tudott jönni segítség,
mert éppen ők is káresetet számoltak fel. Sajnos
a nagy összevont műveleti terület és a kevés létszám miatt még lesz ilyen, és azt sem tartom kizártnak, hogy mi is megyünk nekik segíteni más
településre 1-2 alkalommal.
Ezek fényében tisztelettel kérek minden
dömsödi lakost, vállalkozót vagy olyan embert, akinek módjában van nekünk anyagi segítséget nyújtani működésünkhöz, az tegye
meg. Nagyobb szükségünk van a támogatásokra mint eddig bármikor, hogy fennakadás
nélkül tudjunk önöknek segíteni, ha szükségük
van ránk.
A feladatunk hatékonyabb ellátása érdekében
a tavalyi évben elkezdtük az Opel Blitz „kisfecskendőnk” felújítását, ami még nem készült
el a szűkös kereteink miatt. Szeretnénk megköszönni Muzs János úrnak, hogy a hónapban ná-

la vásárolt akkumulátort nagy kedvezménnyel
kaptuk meg.
Szeretnénk megköszönni Szabó Andreának
a Dömsödi Napok alkalmával tartott tűzoltó bemutatóra felajánlott gépkocsit. Ezen az autón
bemutathattuk, hogy milyen hatékonyan tudjuk
oltani a gépjárműtüzeket, majd az oltás után milyen módon történik a balesetnél beszorult sérültek „kivágása”.
A támogatásukat KÖSZÖNJÜK!

Ha baj van!

105

Ha támogatni szeretnék Egyesületünk munkáját, 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!
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n
találhatók.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com

Dömsödre vonuló tűzoltóságok
elérhetőségei:

Ráckeve:
06-24-518-665 esetleg 06-24-518-666
Szigetszentmiklós:
105 vagy 06-24-444-704
Dömsödi Tűzoltó Egyesület parancsnoka:
06-20-383-5407

Mezõgazdasági hírek

Tavaszi munkák a szántóföldeken és a kiskertekben
Azt már hosszú évek, évtizedek óta tudjuk
és tapasztaltuk, hogy az áprilist mindig szeszélyes időjárás jellemezte. Mint ismeretes, a
mezőgazdaság, a növénytermelés szempontjából a gazdasági év nem a naptári évvel kezdődik, hanem októbertől másik év októberéig
terjed. Sajnos elmondhatjuk, hogy ez a gazdasági év rosszul kezdődött és folytatódik. Az
ősszel és a télen, tavaszon nagyon kevés csapadék esett, így a növények kedvezőtlen feltételek között tudtak kikelni, fejlődni. A kedvezőtlen feltételeket csak alapos, gondos talajmunkával lehetett részben ellensúlyozni.
Most, mikor e sorokat írom – április végén –
csak reménykedhetünk, hogy végre megjön a
kiadós eső. Meg kell állapítanunk, hogy az
idén nem lesz az őszi vetésű növényekből,
repcéből, gabonából nagy termés. Az aszályos időjárás mellett most április elején komoly fagykár érte a gyümölcsfákat és a szőlőültetvényeket is.
A fenti problémák ellenére is végezni kell
az időszerű növénytermesztési munkákat. Ha
még eddig nem tudtuk elvetni a napraforgót
és a kukoricát, azt mielőbb el kell vetni, mert
csak így várhatunk elfogadható termést. Ha az
elkövetkező hónapokban lesz folyamatosan
eső, még lehet elfogadható termés a tavaszi
vetésű növényekből. A májusi – reméljük
kedvező – időjárás nemcsak a kultúrnövényeknek kedvez, hanem a gyomnövények is
rohamos fejlődésnek indulnak, így nagyon
fontos feladat az ellenük való védekezés.

2012. év május hó

A gyomok elleni védekezés történhet hagyományos módszerekkel, magyarán kapával, amit kis területen, házi kertben végezhetünk. A mai korszerű növénytermelésben nem
alkalmazhatjuk e hagyományos módszereket,
mert ennek feltételei már nincsenek meg,
hogy miért, az egy másik nagyon bonyolult
téma. A kultúrnövények védelmét a gyomok
ellen csak vegyszeres gyomirtószerekkel valósíthatjuk meg, ami ugyan egyre drágább, de
nincs más lehetőségünk. A vegyszeres gyomirtást és növényvédelmet csak jól képzett szakember irányításával végezzük, bár a kellő
szaktudás és megfelelő vegyszer mellett az
időjárás is nagy mértékben közrejátszik annak
hatékonyságában.
Ilyenkor májusban a konyhakertben is egyre több a feladat, az elvetett, kikelt, elültetett
növényeket kapálni, gyommentesíteni kell, és
itt bizony csak a hagyományos módszerrel, a
kapálással, sorközek ekézésével végezhetjük
ezt a nem könnyű munkát. Megkönnyíti a talajmunkát, ha a növények sortávolságát már a
vetéskor, ültetéskor úgy határozzuk meg,
hogy a sorok közén rotációs, motoros kapával
végezzük a talajmunkát. A paradicsom-, paprika- és egyéb fagyra érzékeny palántákat
most május elején ültessük ki a szabadföldbe.
Ha van fűtetlen fóliasátrunk, úgy a korai retek
és saláta, hagyma helyére már április végén is
ültethetünk palántákat, de ezen növények öntözésére, szellőztetésre nagy gondot kell fordítanunk.

Az alma-, körte-, szilva- és egyéb gyümölcsfák növényvédelme most májusban nagyon fontos, mivel sajnos az április elején a
fagyok utáni kevesebb gyümölcsöt meg kell
védenünk a gomba- és rovarkártevők ellen.
Ugyancsak itt az ideje a szőlő permetezésének is, és itt is elmondhatjuk, hogy a fagykár
miatti gyengébb termést, illetve terméskilátást meg kell védeni. A szőlősorokat, a gyümölcsfák közötti területeket is gyommentesíteni kell, amit végezhetünk motoros rotációs
kapával.
A meleg, tavaszias időjárás a pázsit, a fű fejlődésének is kedvezett, így már kétszer is le
kellett vágni a füvet. Ha továbbra is száraz marad az időjárás, úgy mint a kert többi részét, a
füvet is öntözni kell. Ahol megvan az öntözési
lehetőség, ott öntözzünk, bár nem olcsó, de
sajnos az aszályos időjárás káros hatásait csak
így tudjuk csökkenteni, ellensúlyozni.
Reméljük, mikorra e sorokat olvassák, már
megjön a kiadós, aranyat érő májusi eső, és
még segít a növények fejlődésén. A mai modern mezőgazdasági, növénytermelési technika, termelési módszerek, gépek mellett még
mindig meghatározó tényező az időjárás, ami
sajnos az elmúlt hónapokban nagyon mostohán alakult. Befejezésül azt kívánom, hogy
azért bizakodjunk, hogy kedvezőbbre fordul
az időjárás és meglesz a sok munkának az
eredménye.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezőgazdász
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VI. Dömsödi Hal – Víz Nap
( 2 0 1 2 . jú n iu s 2 3 . s z o m b a t )
06.00 Dömsödi Horgászegyesület meghívásos horgászversenye a strandon és környékén.
09.00 órától a főzőverseny kezdete a „Petőfi sétányon”
Három kategóriában versenyezhetnek: 1. Halételek • 2. Hagyományos magyar ételek • 3. Vad- és különleges ételek
13.00 órától vegyes szórakoztató műsor a Kék Duna Vendéglő udvarán.
A főzésre a jelentkezési lapokat a Kék Duna Vendéglőben lehet kérni, illetve leadni Jakab Attila úrnál.

EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENY DÖMSÖDÖN

Amikor az évi rendszerességgel megrendezett egyesületi házi horgászversenyünkről írok,
szinte minden alkalommal ugyanazzal a sémával kell kezdenem, miszerint ragyogó, napsütéses időben zajlott le a verseny, és ez idén sem
volt másképp, csak egy kis viharos széllel megfűszerezve a végén, ami azért ha őszinték akarunk lenni, senkinek sem hiányzott…
Április 29-én vasárnap az Észak-Dömsödi
Övcsatorna partján gyűltünk össze a megmérettetésre. Idén szerencsére ismét többen voltunk
mint tavaly, viszont a gyermek kategóriában a
szokásosnál sajnos kevesebben indultak. A halak kapókedve talán átlagosnak volt mondható,
senki sem nullázott, és igazán kiemelkedő fogások sem születtek. Külön meg kell említenem
egy 7 éves kislány kitűnő teljesítményét: Harsányi Anna a női kategóriában indult és 3700
gramm halat fogott a 3 óra alatt, a legtöbbet, az
egész felnőtt mezőnyt is beleértve!
Az eredmények:
Gyermek kat.:
1. Kakuk Zsanett
480 g
2. Balogh Réka
360 g
3. Takács Dana
120 g

Ifi kategória:
1. Major László
2. Zsebők István

2220 g
160 g

Női kategória:
1. Harsányi Anna
2. Kecsumber Róza

3700 g
20 g

Felnőtt kategória, itt kettő szektorban horgásztak a sporik:
A1. Ács Balázs
1840 g
A2. Horváth Károly
1520 g
A3. Movrin Máté
1460 g

B1. Juhász József
B2. Nagy Zsigmond
B3. Balogh László

3320 g
1520 g
1400 g

Legnagyobb hal díj:
Major László

800 g kárász

A versenyről készült képek megtekinthetők
az egyesület honlapján:
www.domsodi-he.hu
Balogh László
H.E. titkár
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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
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HA BA J V AN :
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

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

Ál lat or vo si
ügye let

2012. május 12-13.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2012. május 19-20.
ifj. dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507
2012. május 26-27.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2012. május 28. Pünkösd
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2012. június 2-3.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

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

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Duzmath Zoltán – Polyák Zsuzsanna
SZABOLCS JÁNOS

Házasságot kötöttek:

Szilágyi Gábor – Szakos Renáta

Elhunytak:

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: május 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: június 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.

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

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

Juhász Lajosné Rab Julianna
Leidl Zsigmondné Korona Erzsébet
Süli-Zakar Sándorné Czakó Mária
Juhász-Pogány Károlyné
Faragó Krisztina

75 éves
92 éves
87 éves
86 éves

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
Dr. Szőnyi Alíz május 8-21-ig szabadságát
tölti. Helyettesít dr. Rókusfalvy Sylvia saját
rendelőjében, saját rendelési idejében.
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (+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
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153
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

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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XVIII. Dömsödi Napok kiállítási anyaga

G r á c i a m e n y a s s z o n y ir u ha kö lc s ön z ő
K is k un la c há z a

Tanulómunkák

Zsuzsó Bt.

Kapitány cukrászda

Orosz virágkertészet

Encsev-Nacsev Nándor alkotása

Fotó: Vass

II. Dömsödi Kerítéstárlat

A kunszentmiklósi
Csillagocskák citerazenekar

A Kiskun Néptánc Együttes
felnőtt csoportja

Horváth Béla kádármester
munkái

Pokornyik István régi
gyermekkori játékai

Budai Ilona
népdalénekes

Fotó: Fábián Ilona Krisztina

