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A K T U Á L I S
A héten pont került a hónapok óta húzódó
víziközmű-szolgáltató kiválasztására! A képviselő-testület döntése szerint 2012. július elsejétől a dabasi székhelyű DAKÖV Kft. fogja a vízés csatornaszolgáltatás feladatát térségünkben
elvégezni. Nagyon sokáig a CSÖT vezetője által kiválasztott ÖKOVÍZ Kft. látszott a legjobb
megoldásnak, de a kérdést végül is a józan belátás döntötte el, mégpedig azért, mert a – bő évtizede – csatornahálózat megépítésére szerződött
hat önkormányzat együtt-csatlakozásának nem
volt alternatívája. A tárgyalásaink elsődleges
célkitűzése továbbra is az volt, hogy ezután is a
saját vizünket ihassuk, és ezzel együtt a vízművünk dolgozói továbbfoglalkoztatása minél
hosszabb ideig tartson. Mindkét cél teljesült,
mert az eddig fogyasztott jóízű és jó minőségű
ivóvíz kerül ezután is a poharunkba, és a dolgozók további alkalmazására is három év garanciát vállalt a szolgáltató társaság. Remélem, döntésünk helyességét az idő és a tapasztalat alá
fogja támasztani!
Szervesen ide kapcsolódik a múlt hónapban
jelzett, sikeres ivóvízminőség-javító pályázatunk elindítása is. A közeli napokban aktuálissá

válik a közbeszerzések előkészítése, hogy minél előbb el tudjuk kezdeni a tényleges munkát.
Ami külön öröm számomra, hogy a DAKÖV
Kft. ügyvezető igazgatója jelezte, hogy a beruházás sikeres lebonyolításához tapasztalt szakembereket bocsát rendelkezésünkre.
Térségünkben nemcsak a víz, a csatorna kérdései foglalkoztatják a polgármestereket, hanem a hulladékszállítás problémája is. 2012.
december 31-én lejár a Bio-Pannónia Kft. szolgáltatói szerződése, és jövő év január elsejével
más szolgáltatóval kötünk szerződést. Kollégáimmal három variációról folytatunk tárgyalásokat. Az első szerint a kiskunlacházi Kunépszolg
Kft.-ből vásárolnánk üzletrészt, és a tizenkét önkormányzat egy külső, erre a feladatra szakosodott cég bevonásával tenne eleget a köztisztasági feladatoknak. A második variáció szerint egy
szolgáltató céggel – jelen esetben a Vertikál
Kft.-vel – kötnénk szerződést hasonló módon,
mint tettük ezt a múltban a Bio-Pannónia Kft.vel. A harmadik variáció pedig egy teljesen új
cég létrehozását vizionálná, amely megteremtené a térség hulladékszállítási feladatának feltételeit. Ma még nem tudom, hogy melyik lehető-

ség biztosítja majd a zökkenőmentes – a lakosság és a szolgáltató érdekét is figyelembe vevő
– váltást. Biztos vagyok abban, hogy itt is a legjobb döntést fogjuk meghozni!
Két oktatási intézményünk élére is választottunk régi-új igazgatót. A Széchenyi István Általános Iskola igazgatója továbbra is Mészáros
Pálné, míg a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója ismét Köntös Ágnes lett.
Mindkét igazgató asszonynak sok erőt és minden jót kívánok nem könnyű feladatukhoz!
Ha már az iskoláknál tartunk, akkor ismét felhívom a kedves szülők figyelmét a nyári szünet
kapcsán a diákokra leselkedő veszélyekre. Gondolok itt elsősorban a közlekedési és a vízi balesetekre! Itt számolok be arról, hogy az iskola
évzáró ünnepén első ízben adhattam át az arra
érdemes tanulóknak a Polgármesteri díjat.
Mindhárman megérdemlik, hogy név szerint is
megnevezzem őket: Táncművészeti díj kategóriában Székely Lilla, Reál tudományok kategóriában Gonda Andrea és Sport díj kategóriában
Végh Máté kapott kitüntetést. Mindhármuknak
ismét gratulálok! A Művészeti Iskola záró
hangversenye és táncbemutatója ugyanolyan
magas szintű művészi élményt nyújtott, mint
azt már az elmúlt években megtapasztalhattuk!
További sikereket kívánok!
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
A strand – bérlő hiányában – idén is szabad
strandként üzemel, annak minden veszélyével
együtt. Folytatva egy előző gondolatomat, csak
felnőtt felügyelete mellett engedjük gyermekeinket fürödni a Dunában.
Július elseje révén köszöntöm az egészségügy dolgozóit, és a köztisztviselőket is. Mindkét
hivatás dömsödi képviselői megérdemlik a méltatást, mert az egyáltalán nem könnyű munkájukat valamennyien magas színvonalon látják el,
elégedettségünkre. Köszönet érte!
A VI. Hal-Víz Nap szervezése amilyen nehezen indult, maga a rendezvény annyira jól sikerült. A közel félszáz bogrács étel élvezetén túl
nem elhanyagolható az a tény, hogy az ilyen
gondtalan, vidám napok csak erősítik nagyközségünk lakóinak barátságát! A mai rohanó világunkban ez sem másodlagos. Köszönöm Balogh István barátomnak a főszervezői tisztség
elvállalását. Jó néhányan segítettek a a nap sikeres megélésében, elég, ha csak Takács Pista
„Colost”, vagy a házigazda Jakab Attilát, Kovács Ferencet, vagy a szórakoztatásunkat „biztosító” Csikósné Jutkát és csapatát említem!
Persze így a felsorolás nem teljes, még nagyon
sokan hozzátettek a maguk területén a június
végi szombat sikeréért. Rendezvényünk fényét
emelte a térség nyolc polgármesterének és
Pánczél Károly képviselő úrnak a megtisztelő
jelenléte!
Befejezésül még egy kérés. A rendkívüli hőségre tekintettel – amely megvisel valamennyiünket – kérek mindenkit, hogy fokozott figyelmet fordítsanak családtagjaikra, szomszédjaikra, elsősorban is az idős emberekre.
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
aug. 8-án szerdán 14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ
képviselő asszony
tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. JÚNIUS
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete június hónapban összesen két ülést tartott, amelyeken az alábbi
döntések születtek:
A 2012. június 14-i rendkívüli ülés döntései:
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
78/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Döntés a víziközmű szolgáltatás átszervezéséről
2./ Pedagógiai szakszolgálat együttműködési
megállapodás jóváhagyása
3./ Ráckevei Rendőrkapitányság együttműködési megállapodás jóváhagyása
4./ Ivóvíz minőségjavítása pályázat, saját forrás
rendelkezésre állás biztosítása önerőre pályázat benyújtása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Döntés a víziközmű szolgáltatás átszervezéséről
1.1 A 77/2012. (V. 23.) Kt. számú határozat
felülvizsgálata
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
79/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a Dömsöd,
Apaj, Ráckeve, Lórév, Makád és Szigetbecse
önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képező szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetése
továbbra is közösen történjen, és az önkormányzatok tulajdonközösségét ne kelljen felbontani, ezért a 77/2012. (V. 23.) Kt. számú határozatát a képviselő-testület felülvizsgálta, és
jelen határozattal visszavonja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1.2 Törzsbetét vásárlása a DAKÖV Kft.-ben
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
80/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátási felelősségi körébe
tartozó víziközművek üzemeltetése érdekében a
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-be
(2370 Dabas, Széchenyi u. 3., képviseli Jasper
Lóránt ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám:
13-09-066171) 100.000 Ft névértékű törzsbetét
megfizetése mellett belép, és a 100.000 Ft öszszeget egy összegben, a társasági szerződés szerint a DAKÖV Kft. számlájára utalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzőt, hogy a törzsbetét megfizetése, a társasági
szerződés aláírása érdekében eljárjanak.
Felelős: Bencze István polgármester;
dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2012. június 30-ig
1.3 Szindikátusi szerződés megkötése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
81/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. június 30ig, a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
(2370 Dabas, Széchenyi u. 3., képviseli Jasper
Lóránt ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám:
13-09-066171) régi és új tagjaival, valamint a
DAKÖV Kft.-vel szindikátusi szerződést köt.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert és dr. Bencze Zoltán jegyzőt a szindikátusi szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester;
dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2012. június 30-ig
1.4 Bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
82/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat, mint ellátásért felelős a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján
kizárólag önkormányzati tulajdonú víziközmű-
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szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja
2012. július 1-jétől a jövőre nézve megoldani a
település teljeskörű víziközmű ellátását.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat 2012. június 30ig, e naptól kezdődő hatállyal – a Községi Vízművel közös megegyezéssel megszüntetett víziközmű-szolgáltatási szerződés helyett – bérleti-üzemeltetési szerződést köt az DAKÖV
Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-vel (2370
Dabas, Széchenyi u. 3., képviseli Jasper Lóránt
ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: 13-09066171) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek, valamint az
Apaj, Dömsöd, Lórév, Makád, Ráckeve és Szigetbecse önkormányzatainak osztatlan közös
tulajdonában lévő szennyvízcsatorna-hálózat és
tisztítómű víziközművek üzemeltetésére. E víziközmű-szolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerződések lényeges feltétele, hogy a DAKÖV
Kft. víziközmű-szolgáltató vállalja, miszerint a
jelenlegi vízjogi üzemeltetési engedélyt 2012.
II. félév során a saját nevére átíratja, valamint a
korábbi víziközmű-szolgáltató víziközmű-üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalóit a szindikátusi szerződésben meghatározottak szerint
foglalkoztatja legalább 3 évig.
A képviselő-testület a víziközművek üzemeltetésének DAKÖV Kft. részére történő átadásával egyidejűleg a Községi Vízmű vízszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységét megszünteti.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert arra, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározásra kerülő
bérleti díj nagyságában megállapodjon.
3. A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán
jegyzőt a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester;
dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2012. június 30-ig
1.6 Apaj Község kérelme a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatban
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett meghozta a következő
határozatot:
83/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Apaj, Dömsöd, Lórév, Makád, Ráckeve és Szigetbecse önkormányzatainak osztatlan közös tulajdonát képező szennyvízcsatorna víziközmű hálózat kizárólag Apaj Község közigazgatási területén lévő részének üzemeltetésére 2012. június 30-tól
a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató ZRt.vel (Cg.szám: 03-10-100039; székhelye: 6000
Kecskemét, Izsáki út 13.) minimálisan 15 év
időtartamra üzemeltetési szerződés kerüljön
megkötésre.
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Felelős: Bencze István polgármester;
dr. Bencze Zoltán jegyző
Határidő: 2012. június 30.
2./ Pedagógiai szakszolgálat együttműködési megállapodás jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
84/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulással a pedagógiai szakszolgálat működésével kapcsolatos
együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3./ Ráckevei Rendőrkapitányság együttműködési megállapodás jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
85/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest megyei Rendőr-főkapitányság Ráckevei Rendőrkapitányságával kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalását soron következő ülésére napolja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ Ivóvíz minőségjavítása pályázat, saját
forrás rendelkezésre állás biztosítása önerőre pályázat benyújtása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
86/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2009. (XI. 9.) Kt. számú
határozat, valamint a 32/2012. (III. 21.) Kt. számú határozat alapján az ivóvíz minőségének
megóvása és javítása érdekében és a vízkezelés
megvalósítására benyújtott KEOP-1.3.0/09-112012-0004 azonosító számú pályázatát az Irányító Hatóság költségcsökkentéssel támogatásra érdemesnek ítélte.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségcsökkentést elfogadja,
és egyben tudomásul veszi hogy:
a projekt teljes költsége:
547.120.000 Ft,
elszámolható közkiadás (KEOP támogatás):
479.678.236 Ft,
önerő:
67.441.764 Ft.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségcsökkentés ellenére a

projektet a támogatásra érdemesnek ítélt tartalom szerint megvalósítja.
A képviselő-testület a saját forrás összegét
önerőként a költségvetéséből biztosítja, de
egyúttal arra, azaz 67.441.764 Ft összegre pályázatot nyújt be az EU Önerő Alaphoz.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület júniusi rendes ülését
június 27-én tartotta, amelyen a következő
döntések születtek:
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
87/2012. (VI. 27.) 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 Nagyközségi Óvoda beszámolója a
2011/2012-es nevelési évről
4./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
beszámolója a 2011/2012-es tanévről
5./ A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény beszámolója a 2011/2012-es tanévről
6./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ beszámolója
7./ A Dömsödi Sportközpont óradíj javaslata
8./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002.
(XII. 12.) rendelet módosítása
9./ Pályázat védőnői álláshely betöltésére
10./ Gróf Széchenyi István Általános Iskola
igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok
bírálata
11./ A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói álláshelyére érkezett
pályázatok bírálata
Zárt ülésen:
12./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezések elbírálása
13./ Szociális intézményben elhelyezett térítési
díjához történő hozzájárulás
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
Folytatás a következő oldalon.

4
Folytatás az előző oldalról.
88/2012. (VI. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
89/2012. (VI. 27.) 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 Nagyközségi Óvoda beszámolója a
2011/2012-es nevelési évről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
90/2012. (VI. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda
2011/2012-es nevelési évéről készült beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
91/2012. (VI. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2011/2012-es tanévről készült beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5./ A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója a 2011/2012-es
tanévről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
92/2012. (VI. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú Művé-
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szetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanévről
készült beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
6./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
93/2012. (VI. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ működéséről szóló éves beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
7./ A Dömsödi Sportközpont óradíj javaslata
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (VII. 3.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012.
(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. július 3. napján.
A rendelet hatályos: 2012. szept. 1. napjától.
8./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
gyermekintézményeiben fizetendő étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002.
(XII. 12.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2012. (VII. 3.) rendelete
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési
díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII. 12.)
rendelet módosítása
A rendelet kihirdetve: 2012. július 3. napján.
A rendelet hatályos: 2012. szept. 1. napjától.
9./ Pályázat védőnői álláshely betöltésére
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
95/2012. (VI. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki védőnői állás betöltésére. A képviselő-testület a pályázati kiírást
a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület a pályázati felhívást a
www.kozigallas.gov.hu honlapon, a Dömsödi
Hírnök című önkormányzati újságban és az önkormányzat www.domsod.hu címen elérhető
hivatalos honlapján teszi közzé.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
10./ Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok
bírálata
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
96/2012. (VI. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatói állására kiírt pályázat eredményeként 2012. augusztus 1-jétől 2017. július
31-ig Mészáros Pálnét nevezi ki az intézmény
igazgatójának. Az igazgató illetményét és pótlékait a pályázati kiírás szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1-jétől
2017. július 31-ig
11./ A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok bírálata
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
97/2012. (VI. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására kiírt pályázat eredményeként 2012. augusztus 1-jétől 2017.
július 31-ig Köntös Ágnest nevezi ki az intézmény igazgatójának. Az igazgató illetményét és
pótlékait a pályázati kiírás szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1-jétől
2017. július 31-ig
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. augusztus 8.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület 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
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Tisztelt Fogyasztónk!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 2011. december 31-én lépett hatályba, és alapvető változást hoz a víziközműszolgáltatás szervezésében. A jogalkotó elsődleges szándéka, hogy a vizet mint stratégiai kincset megóvja, és hazai kézben tartsa. Ennek tükrében a víziközmű-szolgáltatás szervezése
olyan mértékben alakul át, amely a szolgáltatók
számát a jelenlegi töredékére redukálja.
Az üzemeltetés átalakításánál az alábbi törvényi rendelkezéseket kell figyelembe venni:
2012. július 1-jétől víziközmű-szolgáltatást a
Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély
alapján lehet végezni. Víziközmű-szolgáltatói
működési engedélyt az a kft. vagy zrt. kaphat,
amely az engedély kiadására irányuló kérelemben megjelölt ellátási területre és víziközműszolgáltatási ágazatra vonatkozóan rendelkezik
üzemeltetési szerződéssel és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A 2012.
július 1-jén szerződés alapján szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek 2012. május 31-ig
kötelesek az engedély iránti kérelmüket benyújtani, addig a jogszabályi rendelkezések betartásával végezhetik a szolgáltatást. Azonban az intézményi formában működő szolgáltatók ezen
jogukat elvesztik, és amennyiben az önkormányzat új szolgáltatóról nem gondoskodik,
úgy a törvény szerint a Magyar Energia Hivatal
jelöli ki a közérdekű szolgáltatót.

Dömsöd esetében sem az intézményi formában működő ivóvízszolgáltató Községi Vízmű,
sem a szennyvízcsatorna-szolgáltatást jelenleg
nyújtó KeveVíz Kft. méreténél fogva nem kaphatja meg a Magyar Energia Hivatal engedélyét, mivel nem rendelkezik a szükséges fogyasztási egységgel az általa ellátott területen.
A törvény ugyanis több lépcsőben növeli a
szükséges fogyasztási egyenértékek számát
150.000-ig, ami már közel megyei szintű összefogást tesz szükségessé.
Az elmúlt hónapokban az önkormányzatok
közösen törekedtek a megfelelő megoldás megtalálására, amelynek folyamatát az alábbiakban
ismertetjük.
A megye területén 3 egymástól független szerveződés indult meg az idei év tavaszán, amelyek
közül számos szempont mérlegelése után a több
mint 70 önkormányzat tulajdonába kerülő dabasi
székhelyű DAKÖV Kft. mellett döntött. Ennek
révén egy olyan cég lesz július 1-jétől mind a
szennyvíz-, mind pedig az ivóvíz-szolgáltató,
amely már valamennyi az új jogszabályokban
meghatározott feltételnek megfelel.
A szolgáltatóban lévő önkormányzati tulajdon biztosítja továbbá azt is, hogy a szolgáltató
működésére való rálátásunkat és a falu érdekeit
hatékonyabban biztosítsuk.
A szolgáltató kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy biztosítsuk a helyi ivóvízbázis

Nyári, valamint õszi
zöldhulladékgyûjtés
idõpontjai:
2012. 07. 12. csütörtök

védelmét, és azt, hogy a dömsödiek továbbra is
az eddig megszokott vizet ihassák. Így a község
területén továbbra is a dömsödi kutakból történik a vízellátás, valamint annak vizét máshova
nem szállítják el. Kiemelt szempont volt továbbá a megszűnő Vízmű alkalmazottainak védelme is, így a DAKÖV Kft. vállalta valamennyiük átvételét minimum hároméves továbbfoglalkoztatási garancia mellett.
Fontos, hogy ez a változás nem érinti a szolgáltatási díjak mértékét, azok változatlanok maradnak, továbbá a községekben továbbra is működni fognak az ügyfélszolgálatok, amelyek
irányítását az egyes üzemigazgatóságok végzik,
amely esetünkben Ráckevén kerül kialakításra.
Tekintettel arra, hogy a változás június 30-tól
következett be, ezért a Községi Vízmű munkatársai a napokban leolvassák valamennyi vízmérő állását, mivel a júliusi fogyasztást már a
DAKÖV Kft. fogja kiszámlázni.
Továbbá arra kérjük az üdülő ingatlanok tulajdonosait, hogy a vízmérő óráik jelenlegi állását a Községi Vízmű részére bediktálni szíveskedjenek.
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az új szolgáltató az eddigi kéthavi számlázási időszak helyett havonta végzi a leolvasást és számlázást. A
díjbeszedést alapvetően továbbra is a leolvasók
fogják végezni.
Bízunk benne, hogy az új szolgáltató szintén
elnyeri bizalmukat!
dr. Bencze Zoltán
jegyző

Kössön kedvezõ
biztosítást!
Ne mulassza el, érdeklõdjön!

zöldjárat = lakossági

07. 13. péntek

zöldjárat = lakossági

11. 08. csütörtök

zöldjárat = lakossági

11. 09. péntek

zöldjárat = lakossági

2012. 07. 18. szerda

zöldjárat = üdülő

10. 24. szerda

zöldjárat = üdülő

Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
e-mail cím: ipartestulet.d@pr.hu

Somlyó-sziget:
2012. 07. 26. csütörtök
11. 15. csütörtök

zöldjárat
zöldjárat

Tel.: 06 24 435 416
06 70 318 6325
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Életmódváltás-öngondoskodás
A „Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására” c.
pályázat keretében június 21-én három előadáson is részt vehettek az érdeklődők. A témakör egységesen az egészség megőrzése és a betegségek
megelőzése volt. Az előadások három különböző korosztálynak szóltak a
következő címekkel:
„Fuss az Élet(ed)ért! – mozogj sokat, táplálkozz egészségesen
Kerülje el gutaütését! – az érelmeszesedés megelőzése
Öregember nem vén ember! – az időskori szervezet rejtelmei”
A rekkenő meleg és a szünidő ellenére szép számmal jelentek meg érdeklődők, hogy meghallgassák az öngondoskodással és életmódváltással
kapcsolatos hasznos tanácsokat. Dr. Csapó Krisztina előadásaiban nagy
hangsúllyal beszélt a helyes életmódról – kiemelve a helyes táplálkozást
és a megfelelő mennyiségű mozgást. Mindezek nagy hatással vannak
szervezetünkre, különös tekintettel a szívre, tüdőre és az érfalakra. Hoszszasan beszélt ugyanakkor a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, az
egyoldalú étkezés és a mozgáshiány súlyosságáról és az ez által kialakuló
betegségekről.
A doktornő kitért a gyógyítás módozataira is. Leszögezte, hogy például
a stroke-ból (gutaütésből) kis százalékban lehet maradandó károsodás
nélkül meggyógyulni. Hangsúlyozta a betegségek kialakulásának megelőzését, annak fontosságát.
Az előadások végén a doktornő készséggel válaszolt a felmerülő kérdésekre.
-V.I.-

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410
„Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására” címû
pályázat soron következõ elõadásai:
1. előadás címe:

A fehérjék szerepe az egészséges táplálkozás tükrében
Tematika:
• fehérjék szerepe a szervezetben
• fehérjék csoportosítása
• milyen élelmiszerekben találhatók meg
• eltérő fehérjeszükséglet (gyerekek, vegetáriánusok)
• érdekességek (pl. fehérje allergia előfordulása)
2. előadás címe:

Az éltető víz, avagy a folyadékszükségletről
Tematika:
• víz szerepe a szervezetben
• a kiszáradás veszélyei
• speciális élethelyzetek folyadékigénye (pl. kánikula, sportolás, szoptatás)
• folyadékforrásaink megítélése (Mit igyunk?)
Az előadó: Turcsák Katalin dietetikus.
Az előadások időpontja: 2012. július 12. 17 és 18 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ Kisterme
További információk:
Turcsák Katalin dietetikus
06-20/824-6225
www.mdosz.hu

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.
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Programajánló
A Dömsödre látogató vendégek és az itt élők
gyakran rácsodálkoznak a helyi és környékbeli sajátosságokra, látnivalókra. Ebben a rovatban megpróbálom felhívni a figyelmet a környezetünkben
fellelhető természeti szépségekre, építészeti különlegességekre, kiállításokra. Könnyen és olcsón lehet ezek megismerésével, körbejárásával értékes
programokat szervezni, gondolok itt a tavaszi,
nyári, őszi és téli szünetekre, de egy vidám baráti
társaságnak is kellemes kikapcsolódást nyújtanak.
Szinte a falu központjában helyezkedik el a
Petőfi Emlékmúzeum, valamint a vele egy udvarban lévő képtárban Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor alkotásainak állandó kiállítása. Az
épületegyüttes magán viseli az alföldi építészet
jellegzetes vonásait. Döngölt falazata, nádas tetőzete kellemes klímájával marasztalja a látogatókat. Petőfi Sándor 1846 májusában töltött egy
hónapot Dömsödön. Szállást özv. Kovács
Józsefné biztosított számára. Az emlékmúzeumban kiállított tablókon nyomon követhető
nagy nemzeti költőnk munkássága. Az itt megtekinthető tárgyi eszközök segítségével a paraszti élet mindennapjaiba kap bepillantást az
érdeklődő. A múzeum 1960-ban nyitotta meg
kapuit a közönség előtt. A szemben álló épület
11 esztendeje ad helyet a Vecsési–Bazsonyi
művészházaspár festményeinek.
A falu egyik legérdekesebb és legkülönlegesebb építménye a Hajós Kripta. A nemesi rang-

gal rendelkező birtokos család temetkezési sírboltja feltehetően az 1800-as évek végén épült
klasszicista stílusban, Ybl Miklós tervei alapján. Az épület a falu északi részén helyezkedik
el egy szabadon megközelíthető parkban. A
család napjainkban is használja a sírboltot.

Osztályok és magánszemélyek kedvenc kirándulóhelye a Csepel-sziget csücske, ahogyan
mi ismerjük: Rózsasziget. Különleges látvány
tárul elénk a zsilip kis átjárójáról. Északi irányban a Soroksári Duna békés víztükre, déli irányban pedig a zsilipfolyosón végigtekintve a nagy
Dunát látjuk, mögötte a túloldalon Dunaújváros
kéményei tornyosulnak. A szigetre átsétálva,
lent a parton a nagy Duna látványa nyűgözi le a
szemlélőt.
A sziget csücskét alaposan letakarították a vad
hajtásoktól, előkészítve a helyet a Dunai Vízi
Emlékmű állításához. A leháncsolt, fejtetőre állított fa törzsét a Tassi Helytörténeti Egyesület fafaragóinak vésetei díszítik. A fa törzséből kiemelkedő Poszeidon alak egyenesen a
Nagy Dunára tekint déli irányba. Megkerülve az emlékművet, a folyó legjellegzetesebb növény- és állatvilága jelenik meg előttünk, mint a harcsa, a ponty,
a teknősbéka, szúnyog, a vízililiom és a
buzogány. A fa törzsén az alkotócsoport tagjainak kézjegye, valamint az
évszám is megtalálható.
Gazdag élményben részesülnek
mindazok, akik vállalkoznak a felsorolt látnivalók felfedezésére.
Kalandozzanak és kiránduljanak olcsón,
nagy anyagi ráfordítás nélkül!
-V.I.-

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor állandó kiállítása
Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat: 1000 – 1600 óráig. Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.
Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi Szülői Ház is látogatható, melyben jelenleg dr. Székely Zsigmond néhai községi
orvos hagyatéka tekinthető meg.
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Kovács László tanító úr Aranyoklevelet kapott
1962. július 6-án, pontosan ötven esztendeje
vehette át friss diplomáját Kovács László tanító
úr. 2012-ben a Bajai Tanítóképző Intézet (az
egykori alma mater) a következő méltatással adta ki részére az Aranyoklevelet: „Ötven éve közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását.”
Laci bácsi – kérésére – Dömsödön vehette át
ezt a szép oklevelet. Az egykori kollegák, tanítványok, a tantestület és községünk elöljárói
együtt köszöntötték Őt.
A Dömsödi Hírnök olvasói nevében sok szeretettel gratulálok a kitüntető oklevélhez, és kívánok további életére jó egészséget, tevékeny,
gazdag nyugdíjas éveket!

háború és Édesapámat bevitték tartalékosnak.
Mikor Székesfehérvárra helyezték, azt mondta
Édesanyámnak, hogy – Gyertek át Ti is a gyerekekkel Magyarországra! Így érkeztünk meg
1944-ben Hartára.
A szüleim is és a nagyszüleim is kreatív, szorgalmas emberek voltak, minden bizonnyal Tőlük örököltem ezeket a tulajdonságokat.
– Az érettségit megszerezve eredetileg Szegedre tetszett jelentkezni. Hogyan lett ebből
mégis tanítóképző?
– Ha az ötvenes években bármely felsőoktatási intézménybe jelentkezett is a diák, kifejezetten hátrányt jelentett, ha származását tekintve értelmiségi vagy módos volt. Engem is ez kísért

A jeles esemény kapcsán kerestem fel otthonában, ahol nemcsak a pályán eltöltött ötven évről beszélgettünk, hanem szó esett elhivatottságról, indíttatásról, munkaszeretetről. A kapun belépve rendezett virágos udvar fogadott, melynek
végében gyümölcsfákkal tűzdelt veteményeskert húzódik. Szemet gyönyörködtetően szépek
a növények, a kert, az udvar békességet, nyugalmat áraszt. Úgy gondolom, hogy ez a fajta precízség és kiegyensúlyozottság ami itt megérintett, azzal jellemezhető Laci bácsi pedagógiai
pályája is.
– Honnan ez a hozzáállás, ami elkötelezettségről, elhivatottságról tanúskodik?
– A családom sok megpróbáltatáson esett át,
ám a későbbiekre is jellemző, hogy életem folyamán többször voltak nehéz időszakok. Mindezekről akár regényt is lehetne írni, szívesen mesélek róla, de nincs energiám leírni.
Temerinben születtem, édesapám kántortanító volt. Hatéves voltam, mikor kitört a II. világel, hiszen mint említettem, édesapám kántortanító volt (ekkor már Hartán). Tehát a felvételim
nem sikerült, így berántottak katonának, ahol
kétéves szolgálatot kellett teljesíteni. Ez alatt az
idő alatt is igyekeztem lelkiismeretesen elvégezni a rám bízott feladatokat, ezért néhány hónappal korábban leszereltem. Ekkor jelentkeztem
Bajára a tanítóképzőbe. Ebben az évben, 1959ben indították el a felsőfokú képzést. (Előtte
még középfokú tanítói képzés folyt az intézetben.) Ide vettek fel, és szeptemberben már meg
is kezdhettem a tanulmányaimat. Mi voltunk az
első főiskolások, az első fecskék. Tanáraink jórészben a középfokú képző oktatóiból álltak.
Igen alapos, sokrétű oktatásban részesítettek
bennünket. Bárcsak a ma tanítói is ilyen képzést
kaphatnának! A felvételinél magyarból dolgozatot kellett írni, mindjárt vizsgálták a helyesírástszókincset. A zenei hallást nagyon szigorúan
vették, s ha valakinek ez a készsége nem volt
meg, máris kiesett. Volt gyermekekkel való foglalkozás különböző témakörökben. Ezt egy pedagógusokból álló csapat figyelte és nézte, hogy
kinek milyen a rátermettsége a feladatra.
Feleségemmel, Ildi nénivel is itt ismerked-

tünk meg. Ő egy évvel később, 1960-ban kezdte
meg az intézményben tanulmányait, és ugyanígy egymást követő két évben végeztünk: én
1962-ben, Ő pedig 1963-ban.
– 1965-ben tetszettek Dömsödre jönni. Tudatos volt ez a választás?
– Természetesen nem. A főiskolán a végzősöknek voltak kiírások, hogy hová keresnek tanítókat, így választottam Dunapatajt. Ott nem
volt szolgálati lakás, albérletbe mentem. Egy év
múlva Ildi néni is végzett, megnősültem. A feleségemmel itt laktunk, és nagyobbik lányom is itt
született. A házinénink nagyon szeretett bennünket, a nagyszobát is átengedte nekünk. Fia
Dömsödön lakott, és egy ízben mikor látogatóba
jött édesanyjához, kérdezte, nincs-e kedvünk
Dömsödre jönni tanítani – most ürül egy szolgálati lakás. Miután feljöttünk háztűznézőbe, az
igazgató nagy szeretettel fogadott bennünket, és
máris intézte az áthelyezési kérelmünket. Megkaptuk a szolgálati lakást, és a felső tagozatban
kezdtünk tanítani. Ott volt ránk nagy szükség
(egy-egy osztályt kaptunk). Öt évet tanítottam a
felsőben, feleségem kettőt, mert a második gyermekünk érkezését vártuk.
– Voltak-e nehézségek, melyekkel meg kellett bírkózni?
– A szolgálati lakásban nem volt víz. Kialakítottunk egy fürdőszobát, a vízellátást pedig hidroforról oldottuk meg. Aztán megemelték a lakbért. Egyik pedagógus kollegám javaslatára felvettük a pedagógushitelt és belevágtunk egy
családi ház építésébe. Közben a felső tagozatban
5-től 7-ig matematikát és éneket tanítottam, 5-től
8-ig történelmet, földrajzot, élővilágot, 7.-ben és
8.-ban pedig kémiát. Nehéz időszak volt, éjszakánként készültem az órákra, mert pl. a kémiával is utoljára középiskolásként foglalkoztam.
Tantárgyi vetélkedőkre készítettem fel a gyerekeket, ahol járási szinten második helyezést értek el. A Decsov Lajos bácsi azt mondta, hogy a
tanító a felsőben is megállja a helyét, de szakos
nevelőt nem tud beküldeni az alsóba, mert az
nem tud helyt állni. Az igazgató úr egyre több
mindennel bízott meg, végül az énekkar vezetését szerette volna rám testálni, de azt már visszautasítottam, hiszen képtelen lettem volna több
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szólamú kórusműveket megtanítani a gyerekeknek. Azt mondtam Lajos bácsinak, hogy nekem
alsós végzettségem van, és szívesen tanítanék
ott. Szerettem a gyerekeket, szerettem a munkámat, és úgy érzem, minden nehézségért kárpótolt az, amikor a tanítványaim tátott szájjal figyelték, hogy mit mondok. Szinte lesték az ember szavait, tanulni akartak!
Így visszagondolva talán annak köszönhetem, hogy meg tudtam állni a helyem a felsőben,
mert a tanítóképzőben olyan alapokat kaptam.
Igyekeztem színesen és változatosan megtartani az óráimat. Mindenféle gyerek járt az osztályomba, különböző képességekkel, de mindegyik tudott teljesíteni, mert nekem az volt az elvem, hogy a jó mellett a gyengébb is megtanul
húzni. Nem voltam kitűnő párti, mert igazán kitűnő képességgel nagyon kevesen bírnak.
– Laci bácsi és Ildi néni együtt tanították a
gyerekeket 1-4ig. Hogyan alakult ez ki?
– Tudatosan alakítottuk így a dolgainkat. A
járásban mi voltunk az első olyan házaspár, ahol
Ildi néni 1-2.-ban tanította a kicsiket, hiszen ott
még szükség van az anyáskodásra, de viszont 3-4.ben már elkel a férfi szigor, bővíteni lehet az
ifjúság látókörét, nagyobb a befogadóképességük, ezt pedig én adhattam meg nekik. Jól össze
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tudtunk dolgozni a feleségemmel, mert vele
meg tudtam beszélni, hogy hogyan készítse a
gyerekeket, tulajdonképpen egymás keze alá
dolgoztunk. Az is jó volt, hogy tisztában voltam
a felsős követelményekkel, így annak megfelelően készíthettem fel a gyerekeket. Számtalan
versenyen vettünk részt, emlékszem sokszor
még vasárnap is eljöttek a gyerekek és kikérdeztem őket. Aztán a verseny napján beültettem
őket az autómba és mentünk a versenyekre.
Mindig szép eredményeket értünk el!
– Egyéb tevékenységekkel is tetszett foglalatoskodni, mik voltak ezek?
– Számos szakkört vezettem (méhész, könyvkötő, ezermester stb.), voltam társadalmi munkában halőr, munkavédelmi felelős, munkaközösség felelős, horgász ifi felelős, vizsgabiztos,
de egyéb kétkezi munkát is szívesen elvállaltam.
Saját otthonunkban is az asztal, a padok, a virágtartók és még sorolhatnám mi minden a kezem
nyomát viseli. A község életében is aktívan vettem részt, mert négy cikluson keresztül voltam
az oktatási bizottság tagja.
– Iskolai múzeumot is alapított Laci bácsi,
ami a nagyközségi könyvtárban tekinthető
meg. Honnan az ötlet, hiszen a településnek
már van egy múzeuma?

– Közel harminc évig gyűjtöttem a régi tárgyakat, és azokat az osztályomban is meg lehetett tekinteni. Idővel már a padláson, a pincében,
a szertárban nagy mennyiségű anyag gyűlt öszsze. Az iskolai múzeum létrehozása egy osztálykiránduláson fogalmazódott meg bennem, amikor a szülők is engem kérdezgettek, hogy ez
meg az micsoda. A könyvtár helyiségét tartottam a legmegfelelőbbnek a gyűjtemény elhelyezésére, mert az iskolával egy épületben van, és
ide bármikor könnyen bejöhetnek a gyerekek
szülővel, pedagógussal egyaránt. A kiállítási tér
kialakításához sajnos kevés segítséget kaptam.
A több mint 600 db-ból álló gyűjteményt 1995.
aug. 21-én sikerült átadnom a falunak és gyerekeinek. Nagyon örülök, hogy ezt a gazdag anyagot jó helyen tudhatom.
– Manapság mivel tetszik foglalatoskodni?
– Tennivaló akad bőséggel! A kert sok munkával lát el és biztos kiegészítést hoz a konyhára.
Szívesen barkácsolok ma is. A műhelyemben
sok apróságot készítek, gyakran ajándékba is,
nagy örömet szerezve ezzel másoknak. Nekem
pedig az alkotás, a kivitelezés, a munka jelenti a
mindig megújuló erőt és örömöt.
-V.I.-

Kitûnõ és jeles tanulók a 2011-2012-es tanévben
Kitűnő tanulók:
1. a
Kiss Georgina Magdolna
Kovács Luca
Nagy Alex
Vella Donát Antal
1. b
Ács Zoltán Péter
Balogh Boróka Zsuzsanna
Bányai Dorina
Baranyi Barnabás
Horváth Csenge Jázmin
Huszti Alexandra Hanna
Kakuk Zsanett
Nagy Csenger
1. c
Csóka Bernadett
Harsányi Anna
Hegedűs Marcell
Orosz Maja Viola
2. a
Kovács Adrienn
Zsuzsanna
Kovács Kata Mónika
Kovács Kristóf Mihály
Kristóf Vivien
Molnár Indira
Molnár Lili
Rakszegi Napsugár
Varga Anna Sarolta
2. b
Csécs Kitti Zsanett

Fülöp Imre
Haraszti László
Ila Gergő Tamás
Józan Luca Mária
Kuna Réka Katalin
Molnár Fanni
Nagy Ármin
Orosz Anikó Réka
3. a
Galambos Laura
Lantai Cintia
Szücs Eszter
3. b
Balogh Abigél Emese
Gulyás Dorka
Halász Dorottya Janka
Holczimmer Noémi Csilla
Horváth Virág Andrea
Láng Tege Botond
Manger Petra
Pozsár Lili
Rüsics Alexa Dóra
Tóth Levente
Várkonyi Petra
Várkonyi Viktória
4. a
Csontos András
Jakab Tünde Diána
Kudar Zsolt Zsigmond
Kulimak Réka
Liptai Melitta
Pék Bianka

4. b
Hicz Patrik
Keller Konrád
Lázin Loretta Kitti
4. c
Csehi Lili
Guttyán Réka
Gonda Alexandra
Sass Lilla Mónika
Székely Klaudia
5. b
Ács András József
Jároli Kristóf
Kreisch Beatrix
Pethes Patrícia
Pozsár Zsófia
5. c
Ispán Lilla
Magyar Bence Dávid
6. a
Budai Levente Antal
Csörgő Szabolcs
Lampert Georgina Gréta
Papp János
Perger Gábor
6. b
Ács Dominika Éva
Hochman Regina Szilvia
Takács Daniella
Zsiba Mihály
7. a
Perger Benjámin

Sass Nikolett
7. b
Bábel Júlia
Doroszlay Dóra Lili
Kátai Dorottya
Pethes Vivien
Turcsán Pál
8. b
Gonda Andrea

Jeles tanulók:
1. a
Nagy Péter István
Tarr Zsófia
Várkonyi Valéria Eszter
1. b
Balogh Réka
Babity Mihály
Csehi Lilla
Csörgő Lujza Lilla
Duzmath Péter
Fülöp Angéla
Gambi Ariel Ron
Holl Tibor
Holl Viktória Lilla
Péter Anna Ildikó
Tóth Luca Dorina
1. c
Ádám Lúcia Rozália
Bak Vivien
Boruzs Milán Zoltán
Bődi Péter Levente

Major Balázs
Nagy Beatrix
2. a
Biricz Vivien Linda
Draskovich Zoé
Kreisch Izabella
Kudar Zoltán Szabolcs
Pongrácz Bettina
2. b
Bacsó Csenge Zsófia
Bobek Martin Dániel
Kun József Kevin
Mészáros Anikó Ágnes
3. a
Bojtos Beáta Barbara
Gecze Judit
Szemán Kamilla
Rácz István Bence
Vella Fruzsina Klára
Veres Máté
3. b
Kátai Csaba Botond
Krisztián Karina Liza
Molnár Bella
Papp András
4. a
Földvári Fanni Ildikó
Sámson Nikolett
4. b
Csörgő Máté
Fábián Bianka
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Keresztes Bernadett
Kolompár Petra
Mészáros Péter
5. b
Fülöp Kitti Viktória
Kovács Vivien Nóra
Sipos Evelin Viktória
Vitáris Petra
5. c
Szegedi Tamás
6. a
Burján Virág Luca
Földes Máté
Vitáris Péter
6. b
Csörgő Evelin
Szűcs Viktória
7. a
Fábián Fanni
Forczek Krisztofer
7. b
Madarász Mónika Petra
8. a
Gajár Klaudia
Szűcs Gergely
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Takács Nóra

Nevelőtestületi
dicséret
4. a
Liptai Melitta
5. b
Ács András József
Pethes Patrícia
5. c
Ispán Lilla
6. a
Budai Levente Antal
Csörgő Szabolcs
Lampert Georgina Gréta
6. b
Ács Dominika Éva
Hochman Regina Szilvia
7. a
Perger Benjámin
7. b
Bábel Júlia
Doroszlay Dóra Lili
Kátai Dorottya
Pethes Vivien

7. c
Szabó Bettina
8. b
Gonda Andrea

Vecsési Sándor
és Bazsonyi Arany
utolsó 3 db könyve
került kiosztásra:
1. b
Balogh Boróka Zsuzsanna
1. c
Harsányi Anna
4. a
Huszti Barbara Györgyi

Polgármesteri díjat
kaptak a 2011- 2012.
tanévben:
Táncművészeti díj
Székely Lilla 8. b
Sport díj
Végh Máté 8. a
Reál tantárgyak díj
Gonda Andrea 8. b

2011-2012.
tanévben sportos
életmódért érem
kitüntetésben
részesültek:
5. évfolyam:
Bődi Gergely
(foci, versenytánc, atlétika;
osztályszinten: úszás, néptánc, társastánc)
Jároli Kristóf
(foci, atlétika, versenytánc,
úszás; osztályszinten:
úszás, társastánc)
Takács Fatime Fanni
(kézilabda, atlétika, néptánc; osztályszinten: úszás,
társastánc)
Kovács Vivien Nóra
(kézilabda, atlétika;
osztályszinten: úszás, társastánc, néptánc)
Brassó János
(testnevelés órai munka)

Nagy Barbara
(kézilabda, atlétika)
6. évfolyam:
Papp János
(foci, versenytánc, atlétika)
Belencsik Krisztina
(kézilabda, versenytánc,
atlétika)
Szűcs Viktória
(kézilabda, atlétika)
7. évfolyam
Turcsán Pál
(foci, atlétika)
Sáfrán Mihály Alex
(atlétika)
Kovács Orsolya Mária
(versenytánc, atlétika)
Sass Nikolett
(kézilabda, atlétika)
8. évfolyam
Lajos Alexandra
(atlétika, kézilabda, futóverseny, órai munka)
Végh Máté
(foci, atlétika, kézilabda,
futóverseny, órai munka)

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény júniusi hírei
Júniusban lezajlottak a vizsgák és az év végi bemutatók iskolánkban.
11-én a zenész növendékek bemutatója volt, 15-én a társastáncos és néptáncos növendékeink búcsúztak a tanévtől.
17-én a Grundtvig projektben résztvevők utaztak Rómába, hogy részt
vegyenek a projekt záró konferenciáján. Hétfőn és kedden voltak a projekt befejező munkálatai, az egyes országok koordinátorai beszámoltak
az eltelt időszakban végzett munkáról. Korábban már megjelent az újságban, hogy a projekt a tolerancia témakörét járja körül, azt digitális eszközökkel feldolgozva. Az egyik feladat pl. az volt, hogy a projektnek találjanak ki a résztvevők egy logót. A verseny győztese Takácsné Zsuzsi lett,
aki tűzzománc alkotásával elnyerte mindenki elismerését. Feltöltöttük
még a moodle rendszerbe az elkészített képeket, szövegeket is.
Egyhetes programunkba sok minden belefért. Volt városnézés és soksok strandolás. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a projekt koordinátorának, Varga Anettnek, hogy megszervezte ezt a mindannyiunk
számára felejthetetlen élményt.
A következőkben képes beszámolónkat mutatjuk be a csapat római útjáról.
Köntös Ágnes igazgató
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VI. Hal-Víz Nap
Dömsöd
Megköszönjük Bencze István polgármester úrnak, a polgármesteri hivatalnak, hogy segítettek abban, hogy létrejöjjön a VI. Hal-Víz Nap.
Örömünkre szolgált, hogy Pánczél
Károly képviselő úr, valamint az áporkai, makádi, ráckevei, szigetbecsei,
szigetcsépi, szigetújfalui, dunavarsányi, valamint a taksonyi polgármester
urak jelenlétükkel emelték rendezvényünk színvonalát.
Szeretnénk megköszönni a teljesség igénye nélkül a támogatást a
szponzorainknak, Szomor Dezső, Mészáros Pál, Nálhi Elek, Csinos
Zoltán, Gyivi János, Madarász András, Csaplár János és Fekete József
uraknak.
Külön köszönet a zsűri tagjainak: Lovasi Józsefnek, Szikora Zoltánnak
és Berger Antalnak, valamint a szervezői munkában kiemelkedően végzett munkájukért Csikós Lászlónénak (Jutkának) és Takács István (Colos)
és Jakab Attila uraknak.
Nem utolsósorban köszönjük a Ju és Zsu Társulatnak, a Banya Klubnak és a többi fellépőnek a magas színvonalú előadást.
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Fotó: Dani János

A Dömsödi Horgász Egyesület rendezésében a DOVIT támogatásával
megrendezésre került meghívásos
horgászverseny győztesei a képen láthatók
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Dömsödi Tûzoltó
Egyesület
Június hónap
2012-06-25-i dátummal ismét tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Pest
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Pest megye illetékességi
területén. A tilalom határozatlan ideig tart! Aki a tilalmat megszegi,
100.000 forint erdővédelmi bírsággal sújtható!
Egyben szeretnék köszönetet is mondani mindenkinek az odafigyelésért,
mert a hónapban nem kellett felelőtlen tűzgyújtás miatt vonulnunk!
Május 29-én a dömsödi szemétlelőre vonultunk, ahol a szemét nagy
valószínűséggel a hőség hatására meggyulladt. 50 négyzetméteren égett a
hulladék.
Május 30-án a Magyar Tüzépre vonultunk, mert a Pest megyei központba ismeretlen betelefonált, hogy tűz van. A helyszínre érve Magyar
úr fogadott minket meglepődve, ahol tényleg tüzeltek, de felügyelet mellett, mindentől távol és szabályosan. Itt nem volt szükség tűzoltói beavatkozásra.
Június 1-jén Sas Anikó dömsödi lakos jelezte, hogy a Zeneiskola
udvarában vad darazsak rajzanak. A helyszínt megnéztük Laczó Csaba
dömsödi körzeti megbízottal és Ispán Ignáccal, egyesületünk elnökével,
aki méhész. Mintegy 50-60 az átlagosnál jóval nagyobb darázs repkedett
az udvarban és az iskola bejárata előtt. Este 8 óra után visszamentünk, és a
darazsak fészkét felszámoltuk. Azóta nem jöttek vissza, és nem kell attól
tartani, hogy bármelyik kisgyereket vagy szülőt megtámadják.
Június 22-én reggel 6 óra 30 perc körül parancsnok úr riasztott minket,
mert villám vágott be hozzájuk. A villám a fia házát érte el legjobban,
mert ott az elektromos hálózatot tette tönkre, és a gázrendszerben is kárt
okozott. A mellette lévő két házban meg háztartási gépeket rongált meg a
villám miatt keletkezett túláram.
A múlt hónapban egyesületünk támogatás ellenében locsoló munkát
végzett. Szeretnénk megköszönni azon tagok munkáját, akik juttatás
nélkül, a szabadidejükben, ezzel is segítve egyesületünket, szolgálatot teljesítettek.
Köszönjük: Földvári Attilának, Laczó Csabának, Tóth Lajosnak,
Ispán Ignácnak, ifj. Tárkányi Bélának, id. Tárkányi Bélának, Árky Lajosnak, Klszák Tamásnak, Pongrácz Józsefnek.
Egyesület Vezetősége
Továbbra is várjuk anyagi támogatásaikat, mert nagy szükségünk
van rá a biztos működéshez!
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket! 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

Minden jó, ha a vége jó!?
10. helyen végzett a felnõtt labdarúgó csapat
Dabas-Gyón : Dömsöd 2:3 (2:1)
Nagyszerű győzelem a gyóniak otthonában.
G.: Balogh, Hóbor, Síró
Dömsöd : Legál Gyál 4:0 (2:0)
Dömsöd, 150 néző, jv.: Tusa (Horváth, Tóth)
Dömsöd: Balázs (Csaplár S.) – Turcsán (Kardos), Faragó, Nagy A.
(Bóna), Hegedűs – Zsolnai, Dunai, Agócs, (Hóbor), Kelemen, Balogh,
Síró, (Palotai). Edző: Halász Gyula.
G.: Balogh, Turcsán, Palotai, Balogh
Tápiógyörgye : Dömsöd 3:2 (1:1)
Idegenben szoros vereség, ami elfogadható, de esetleges győzelem
esetén sokkal előrébb végezhetett volna a csapatunk.
Gólszerző: Palotai, Balogh
Az U19-es csapat nem állt ki létszámhiány miatt.

A Pest megye I/b osztály felnőtt labdarúgó bajnokság
végeredménye 2011-12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Halásztelek
Ráckeve
Tápiószele
Dabas-Gyón
Nagykáta
Szentmártonkáta
Tápiógyörgye
Pereg
Újhartyán
Dömsöd
Taksony
Gyál
Délegyháza
Hernád
Kiskunlacháza

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

22
17
15
15
14
13
12
12
12
10
9
8
7
5
1

2
4
6
5
3
5
7
5
5
9
8
3
4
5
5

4
7
7
7
11
10
9
11
11
9
11
17
17
18
22

77
86
52
79
61
45
53
44
56
44
46
41
45
39
23

21
47
34
63
52
42
41
41
63
38
53
53
76
68
94

68
55
51
50
45
44
43
41
41
39
35
27
25
20
8

Az ifi csapat szerepléséről
Az U 19-es csapatunk a 11-ik helyen végzett.
11 győzelem mellett 4 döntetlent értek el. Hosszú idő óta ez a legjobb eredmény, amit ifi csapatunk elért. Dicséret illeti Gyökeres Gábor
edzőt, aki szívós, következetes munkával eljuttatta a csapatot erre a
szintre. Dicséret illeti Gábor Tamást, aki a gyermeklabdarúgókkal
foglalkozik, és az alapokkal már rendelkeznek az ifi csapatba lépő játékosok. Reményt jelent a jövőre nézve, hogy ezen játékosok közül néhányan felnőttkorban is folytatják a labdarúgást.
Ebben a bajnokságban a következő játékosok szerepeltek az U19-es
csapatban:
Csaplár Bence 25, Márkus Lóránt 27, Pándi Gergő 21, Gyökér Norbert 10, Herczegh Ábel 5, Horváth Renátó 7, Varga Csaba 27, Sass
László 27, Simonidesz Benjámin 22, Kovács Zsigmond 22, Dudás Gábor 17, Izsák Gábor 23, Gyökeres Gábor 26, Czégány Balázs 9, Siket
Attila 17, Turóczi Péter 12, Ispán Norbert 4, Sass Levente 2, Rupa Tamás 4, Böröcz Bence 13, Barta Ádám 12, Kelemen Adrián 1, Hegedűs
Richárd 1. (A név utáni szám azt jelzi, hogy a játékos hány mérkőzésen
szerepelt.)
Varsányi Antal
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R ENDÕRSÉGI H ÍREK
Hõségben is
közlekedünk!
Fogadjon meg néhány jó tanácsot,
hogy ne történjen baleset:
• Ha az autó elviselhetetlenül felmelegedett,
várjon egy kicsit az indulással. Nyisson ki
minden ajtót, hogy a megrekedt hőség távozhasson!
• Lehetőleg árnyékban parkoljon! Számoljon az
idő múlásával, a nap mozgásával az árnyékos
hely is változik.
• Használjon fényvisszaverő árnyékolókat,
amelyeket az ablakba helyezve valamelyest
csökkenthető a túlmelegedés. Van lehetőség
autófólia alkalmazására is (ezt 5/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet 23. § (3) szabályozza),
ez jól árnyékol, illetve már UV-szűrő tulajdonsággal is bír.
• A nyitott ablakkal való vezetés a legkedveltebb
módszere a hőkiegyenlítésnek, amelynek alkalmazása hosszú időn keresztül nem ajánlott
(a vele járó zajterhelés fokozza a stresszt, illetve a huzat egyéb egészségügyi problémákat
okozhat). Amennyiben van, használjon klímát.
Ügyeljen arra, hogy a külső és belső hőmérséklet között ne legyen nagy különbség, hiszen azt
nehezen viseli el az emberi szervezet. Ne irányítsa magára közvetlenül a hideg levegőt,
mert ez szintén egészségkárosodással járhat.
• Rekkenő hőségben ne töltse tele a tankot, mivel magas hőmérsékleten az üzemanyag térfogata megnő, ezért szivároghat, és fennáll a veszélye annak, hogy akár be is gyulladhat.
• Gondoskodjon a megfelelő folyadékpótlásról,
mert ennek hiánya könnyen rosszullétet okozhat.
• Útközben – mivel a meleg megterheli a szervezetet – tartson pihenőt. Frissüljön fel egy pohár (alkoholmentes, legjobb ilyenkor a víz)
itallal, illetve egy pár nyújtó vagy hajlító gyakorlat is segíthet javítani a közérzetet.
Nagyon fontos! A kisgyerekeket és az állatokat az autóban vagy gépjárműben soha ne hagyja bezárva (árnyékban sem), mivel a gyorsan
emelkedő belső hőmérséklet életveszélyes lehet!
Kérjük a közlekedésben résztvevőket, hogy
legyenek türelmesek és körültekintőek. Figyeljenek egymásra, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Baleset-megelőzési Bizottság

Nyaralni készül, hosszú út
vár Önre?!
Az egyéni utazás egyik legelterjedtebb módja, ha beülünk az autónkba és elindulunk a
„nagyvilágba”. Azonban ez nem ennyire egy-

szerű! Mielőtt útnak indulnánk, rengeteg dolgot
kell elintézni.
Hasznos tudnivalók:
• Készítsen útvonaltervet (útvonaltervezésben
segítségére lehet: egy időszerű térkép, GPS
vagy az internet adta lehetőségek).
Járjon utána a következő hasznos információknak:
– Hány kilométerre van az indulási ponttól a
kitűzött cél?
– Milyen út (autóút, főút, autópálya) használatára van lehetőség vagy szükség, hogy eljuthasson úti céljához (ez ezért is fontos lehet, mert
az autópályák használata díjköteles, érdemes
előre megvásárolni még itthon forintért az érvényes matricákat)?
– Nézzen utána a megtervezett útszakaszon,
hol vannak benzinkutak, pihenőhelyek, játszóterek (gyermekeire is gondoljon)! Legalább kétóránként tervezzen pihenőt!
– A rendelkezésre álló adatokat, lehetőségeket (útfajtának megfelelően alkalmazható sebességet, pihenők számát stb.) figyelembe véve
számolja ki, mennyi idő alatt lehetséges megtenni a tervezett utat!
• Indulás előtt nézze át vagy nézesse át személygépkocsiját!
Ellenőrizni kell a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés(ek)
[rendszámtábla(ák)] meglétét, állapotát. Ellenőrizni kell továbbá a guminyomást és a motorolaj
szintjét. Át kell tekinteni továbbá a megfelelő
pótalkatrészek és kiegészítők meglétét is.
• Úti okmányok megléte.
A Magyarországon érvényes gépjármű iratokat (forgalmi engedély, kötelező gépjármű
biztosítás stb.) és a jogosítványt a többi uniós
tagállam elismeri. Némely ország megköveteli
azonban, hogy a belépők nemzetközi jogosítvánnyal is rendelkezzenek. Ezt a célország magyarországi nagykövetségén kell megérdeklődni. A nemzetközi vezetői engedélyt az illetékes
okmányirodában lehet kérelmezni.
A gépjárműre itthon kötött és fizetett kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nem csak Magyarország területén érvényes, azt külföldi utazás esetén Európa más országaiban is elfogadják. Egyre többször kérik a külföldiektől az
úgynevezett zöldkártyát, ami azt igazolja, hogy
az autós Magyarországon fizeti a kötelező felelősségbiztosítást. A biztosító ingyen kiállítja ezt
az igazolást, csupán a befizetést igazoló csekket
vagy banki kivonatot kell bemutatni hozzá. A
rendszámegyezményben részt nem vevő országokban a zöldkártya elengedhetetlen, ha az autótulajdonos ilyet nem tud felmutatni, az adott
országban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kell kötnie a határon.

Ha van, célszerű áttekinteni a Casco szerződés szabályzatát. Egyes Casco biztosítások
egyik fontos szolgáltatása, hogy a biztosító társaságok megtérítik a sérült jármű mentésével,
szállításával, tárolásával kapcsolatos költségeket is. Ha nincs folyamatos Casco biztosításunk,
akkor célszerű legalább az utazás idejére szóló
biztosítást kötni (assistance szolgáltatások).
• Jogszabályok betartása más országokban is
kötelező!
Nem árt ismerni a helyi KRESZ szabályokat. Noha a közlekedés szabályai alapvetően
minden európai országban azonosak, néhány
egyedi kivétel előfordul. Hazánkban is tilos, de
külföldön is komoly büntetést vonhat maga
után, ha valaki nem kihangosítóval használja
mobiltelefonját vezetés közben.
• A csomagok biztonságos elhelyezése az autóban.
A gépkocsit a forgalmi engedélyben meghatározott megengedett együttes össztömeg eléréséig szabad megterhelni (természetesen nem
csak a csomagokat, hanem a vezetőt és az utasokat is számításba kell venni). A csomagokat lehetőleg a csomagtartóban kell elhelyezni úgy,
hogy a gépkocsi kanyarodásakor, gyorsulásakor
és lassulásakor elmozdulásukkal sem az autó,
sem pedig saját épségüket ne veszélyeztessék.
Csomagokat lehet elhelyezni az utastérben is
ilyen feltételekkel, de ügyelni kell arra is, hogy a
szabad kilátást ne gátolják. Lehetséges még tetőcsomagtartón is a csomagok elhelyezése, de
ügyeljen arra, hogy a csomagtartóra lehetőleg
ne a nehezebb dolgokat tegye, illetőleg a gyártó
által előírt súlynál nagyobb teher ne kerüljön rá.
Az apróbb dolgok elhelyezésére pedig ott a
kesztyűtartó, az oldalzsebek, ill. a háttámlára
rögzíthető tárolók.
• Az utasok biztonsága is fontos!
A velünk utazó(k) igényeire is legyünk tekintettel. Amennyiben gyermekekkel indulunk
hosszú útra, a gépkocsivezetőn kívül lehetőség
szerint legyen még egy személy, aki ügyel a
gyermekekre. A gyermekek igényeit (éhesek,
vizet kérnek, lejárt a CD, DVD, kérnek újat berakni stb.) ő lássa el, természetesen úgy, hogy ne
zavarja a gépkocsivezetőt. Amennyiben szükséges, inkább álljanak meg arra a rövid időre!
A biztonsági öv és a gyerekülés szabályos
használata kiemelkedő szerepet játszik a balesetek súlyossági fokának csökkentésében. Ezt fokozottan vegye figyelembe, gondoskodjon ezek
szakszerű használatáról!
Kipihenten, felkészülten induljon útnak!
Még egy fontos és hasznos tanács: külföldön,
nyaralásunk alkalmával hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról az intelemről is, hogy ne hagyjunk látható helyen olyan tárgyakat, amelyek
csábíthatják a tolvajokat. Figyeljen oda értéktárgyaira, azokat (okmányok, pénz stb.) mindig vigye magával, amennyiben gépjárművét elhagyja, zárja be és aktiválja a riasztót.
Jó pihenést, balesetmentes utat kívánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Baleset-megelőzési Bizottság
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Pályázati felhívás
Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények
elsõ, második vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai
eredményes befejezésének elõsegítésére és a rendõri pálya választásának ösztönzésére
a 2012/2013. tanévre
Pályázati feltételek
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok
nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy
harmadik évfolyamon tanulnak, évismétlésre
semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább
3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat
benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget
tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) a rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek
teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati viszony vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi
megszerzésének és a tanulmányok ennek
megfelelő – a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő – folytatásának vállalása;
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó
vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak
és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól
mentes ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során
történő, valamint a támogatás időtartama
alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása
érdekében a pályázó lakó- és családi körül-

ményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási
szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.
A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerők számára – megyénként
maximum 5 fő – a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére,
a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a
menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével, vagy – a szerv választása szerint – étkezési utalvány biztosítása;
b) tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25,000 forint értékben – ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek
számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig –
ugyancsak számla alapján – tanévenként és
személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény
függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással:
– 3,00–4,00 tanulmányi átlag esetén
nettó 2000 forint/hónap,
– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén
nettó 3000 forint/hónap,
– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén
nettó 4000 forint/hónap
összegben.
Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2012. július 31-ig kell a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének
megküldeni.
• A magyar állampolgárság, a magyarországi
lakóhely (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata),

• A büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentum (érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány),
• A pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi vélemény,
• A Rendőrség által végzendő alkalmassági
vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulás,
• A személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulás,
• A tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumok (a tanulói jogviszony fennállásáról az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat részét képezi.
Fentieket annak mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők
alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi
rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági
vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a
Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
A pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből
álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2012. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
támogatási szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a
PMRFK Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési
Alosztálytól kérhető (tel.: 1-443-5800/30-533).

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
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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Dömsödért Alapítvány – 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. – 18668456-1-13

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
2011
Az Alapítvány az előző évek gyakorlatát követve az alapító okirat céljaival összhangban olyan feladatokat megvalósító személyeket és
szervezeteket támogatott, akik Dömsöd közérdekeit képviselik és
településünk jó hírnevét viszik tovább.
Előző évről hozott pénzmaradvány értéke:
2 924 eFt
Ehhez támogatásként kapott az alapítvány:
150 eFt
Kapott bankkamat:
3 eFt
Magánszemély részére nyújtott egyszeri támogatás:
50 eFt
Közoktatási intézmény számára átadott adomány
(Nagyközségi Óvoda):
320 eFt
Helyi szervezet (Iringó Színjátszó Kör):
70 eFt

Bank költség:
14 eFt
A működés során az alapítvány pénzügyi eredménye a 2011-es év
során:
2 613 eFt.
Az alapítvány a pénzügyi eredményt a következő év célkitűzéseinek a
megvalósítására kívánja fordítani. Ahogy eddig is, úgy továbbra is írásos
formában történő megkeresés esetén a 3 tagú kuratórium dönt a pénzek
felhasználásáról.
Dömsöd, 2012. 05. 04.
Beszámolót összeállította:

Mezõgazdasági hírek
2012. év július hó
Amikor e sorokat írom – július első napjaiban – évszázados melegrekordok dőlnek meg,
már napok óta olyan nagy a hőség, hogy szinte
elviselhetetlen, embereknek, állatoknak, de főként a növényeknek. Az emberek, állatok bizonyos határig tudnak alkalmazkodni a rendkívüli nagy meleghez, de a növények már nehezebben, illetve csak öntözéssel tudnánk segíteni a
növényeken, amire, mármint az öntözésre csak
kis területen van lehetőségünk.
Már közel egy éve, tavaly nyár vége óta csak
nagyon kevés csapadék esett, most az elmúlt
hónapokban, májusban, júniusban ugyan volt
elfogadható mennyiségű eső, de a szeles, forró
napok kiszárították a talaj felső rétegeit, az alsóbb rétegekben pedig már egy éve hogy nincs
kellő mennyiségű nedvesség. Sajnos az öntözhető területek az elmúlt évtizedekben nem nőttek, sőt csökkentek, aminek többféle oka is
van. Községünk határának jelentős része közel
van a Dunához, illetve a Dunából kiágazó csatornához.
Az öntözés feltétele tehát a területeken biztosított lenne, de ez csak feltétel, amihez sajnos
nincs meg az anyagi, műszaki feltétel. Az idősebb lakótársak, velem együtt emlékezhetnek
rá, hogy már a háború után, községünkben még
az egyéni gazdálkodás idejében, az 1940-50-es
években sokat termeltek öntözéses gazdálkodással, paprikát, zellert, káposztát, egyéb zöldségféléket. Nem csak a Dunából, csatornából,
hanem először betoncsöves, majd vascsöves
kutakat fúrtak, és abból öntözték a növényeket.
Közismert kútfúró mesterek voltak Horogh
Antal, id. Szabó Mihály.

Amikor az 1960-as években megalakultak
községünkben is a termelőszövetkezetek, ott is
tovább folyt az öntözéses kertészkedés, részes
vállalkozásban termelték a paprikát, zellert.
Még emlékszem egy-két kertészkedő családra,
Rajkó József, Szijjártó bácsi, akik nagy szaktudással termelték a zöldárukat.
Az 1950-es években a régi „Dózsa” Termelőszövetkezet a dabi határban alagcsöves öntöző rendszert épített ki, és nagy területek váltak öntözhetővé, az egy más dolog, hogy ki
volt-e használva teljesen ez a lehetőség. Mint
közismert, éghajlatunk egyre felmelegszik,
szárazabbá, melegebbé válik környezetünk,
főként itt a Duna-Tisza közén, ezért is sokkal
jobban kellene odafigyelni az öntözési lehetőségeinkre.
A régi Hírnököket olvasgatva, négy évvel
ezelőtt, 2008 júniusában írtam „Gondolatok a
közéletről” címmel. Nem akarom az ott leírtakat ismételni, de az akkor leírtakhoz képest
– főként a mezőgazdaságra, de az egész gazdaságra vonatkozóan – a körülmények nem
javultak, sőt, még bejött a gazdasági válság,
és az még rontotta a helyzetünket. Az elmúlt
húsz év sok rossz gazdasági, politikai döntése
oda vezethet, hogy alapvető mezőgazdasági
cikkekből, árukból behozatalra szorulunk (pl.
cukor, zöldség, gyümölcs stb.). Ezért is adósodtunk el, mert mindent behozunk, mert azt
mondják a „nagyon okos” közgazdászaink,
nem gazdaságos termelni, de azt nem számolják, hogy hány ember munkahelye szűnik meg, és már elviselhetetlen a munkanélküliség.

Zsiba Sándorné

No de már elég a politikából, nézzük, hogy
most júliusban mi a legfontosabb aktuális feladat. A kalászosgabona betakarítására, az aratásra kedvező az időjárás, sőt túl kedvező is.
Sajnos a termésátlagok még az átlagtól is elmaradnak, a vetésterület is kisebb, így az ország
ellátása kenyér- és takarmánygabonából ugyan
biztosítva lesz, de külpiaci eladásra nem sok
jut, pedig az országra ráférne a bevétel, mert az
elmúlt, 2011-es évben is a mezőgazdasági áruk
bevétele segítette jobb eredményre.
A kapásnövények, a kukorica, a napraforgó
– amelyeket a kalászos gabona után a legnagyobb területen termelünk – még eddig biztató
képet mutatnak, de ha hamarosan nem lesz eső,
sajnos azok terméskilátásai is nagymértékben
romlanak.
A kiskertben, a virágoskertben folytatnunk
kell az öntözést, mert főként a vízigényes növények – paprika, paradicsom, káposzta – öntözés nélkül tönkremennek.
A száraz időben a gombabetegségek kevésbé lépnek fel, de rovarkártevők, levéltetvek ellen védekeznünk kell. A tavaszi fagyok következtében szinte nincs kajszibarack, de egyéb
gyümölcsből is jóval kevesebb terem, így az
árak sajnos magasak.
Az aszályos időjárás nem kedvez a közepesnek ígérkező szőlő- és őszi gyümölcstermelésnek sem. A szőlőfürtöket a lisztharmat károsíthatja, így az ellen permetezéssel védekeznünk
kell.
A fentieken túl is még sok egyéb feladatunk
van ilyenkor nyáron, de most ahol lehetőségünk van, ott öntözzünk, mert csak így tudják
átvészelni a nagy forróságot a növények. Akik
nyaralnak, azoknak jó nyaralást, pihenést kívánok, mert most arra való idő van. Akik dolgoznak, jó munkát, egészséget, és reméljük, hogy
majd csak megjön a felfrissítő júliusi eső is.
Összeállította:
Tóth István ny. mezőgazdász
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TALÁLTAM EGY KÉPET
A felvételeket Tóth Sándor kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre. A tablókép és a ballagási életképek 1966-ban készültek.

Tablóképen bal alsó sorban: Melikánt Gyula; Józan László; Vass Ignácz; Takács Domokos; Kajdácsi József; Frank József;
Madarász Ferenc, Balogh Károly, Faragó József. Fölötte: Gulyás László; Nyerges László; Tóth Sándor; Pálfi József; Földvári
Attila; Szabó Imre; Kiss József; Molnár Mihály; Laczi Gyula; Nagy Péter; Ispán Miklós. Fölötte: Domokos Ilona; Bödő Erzsébet;
Pogádi Erzsébet; Fabók Margit; Országh Klára; Ispán Gizella; Hegedűs Teréz; Nagy Lídia; Lázi Márta; Kiss Ágota; Ács Ilona.
Fölötte: Tábori Zsófia; Horváth Judit; Szente Katalin; Benkő Julianna, Kovács Lászlóné; Kardos Zsuzsa; Laczi Istvánné; Laczi
Pál; Csehi Rozália; Lukácsi Erzsébet; Nagy Katalin; Varga Erzsébet. Fölső sor: Dulcz Dénes; Szantor János; Nagy Gáborné;
Kanyó Ferenc; Decsov Lajos; Takó Miklós; Ónody Zsigmondné; Tóth István; Kovács László.
A tablón látható osztály, még 1962-ben.
Első sor: Varga Erzsébet; Keresztesi
Ilona; Nagy Katalin; Bátor Ilona; Kanyó
Ferencné osztályfőnök; Horváth Jutka;
Csehi Rozália; Ismeretlen; Lázi Márta.
Középső, álló sor: Endrész Imre; Tóth
Sándor; Sándor László; Bencze Gábor,
Bányai Mihály; Balogh Judit, Fehér
István; Kocsis János, Pál Lajos,
Reinhardt Imre.
Hátsó sor: Molnár Mihály; Melikánt
Gyula; Pergel Sándor; Nemes István;
Földvári Attila; Nyerges László;
Varga Ferenc; Kajdácsi József;
Trencsányi Gyula; Madarász Ferenc;
Nemeskó József.
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A ballagási életképek megilletődött fiatal arcokat tükröznek.
A ballagási menet elején az iskolai zászlót tartó fiatalember
Frank József, a mellette haladó két fiatal diáklány
Bödő Erzsébet és Ronyecz Julianna; mögöttük: Szemle Katalin;
Takó Miklós és Tábori Zsófia. Hátrébb még jól látható
Tóth Sándor és Kajdácsi József.

Ezen a felvételen a ballagók hátterében álló épület, gazdagon
díszített ablakaival, a gyógyszertár épülete. A zászlóvivő
Frank József, mellette Ronyecz Julianna. Mögöttük a sorban
Szemle Katalin, Takó Miklós tanár úr és Tábori Zsófia.
Mögöttük Tóth Sándor, majd a sor szélén ballagó fiúk:
Laczi Gyula, Földvári Attila, Balogh Károly.
Köszönjük a fényképeket és továbbra is várjuk az érdekesnek vélt
felvételeket!
-V.I.-

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést
követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás stb.),
írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55.
E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás! Pszichiátriai szerek viselkedési
problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55.
E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

2012. április 21-én második alkalommal került megrendezésre Dömsödön a Kerítéstárlat. A Hírnök hasábjain májusban egy általam írt rövid
beszámoló jelent meg a rendezvényről, melyben a kiállítóknak, szervezőknek, szponzoroknak, segítőknek átfogóan köszöntem meg önzetlen
munkájukat, támogatásukat. Erről részletes listát nem közöltem, személy szerint senkit sem említettem meg, mert a teljesség igényével nem
tudtam volna megemlíteni mindenkit aki segített és támogatott. Ezt ma is
így gondolom, azonban érkeztek hozzám olyan véleménynyilvánítások,
melyek fontosnak vélik a felsorolást. Tiszteletben tartva ezen igényeket,
az alábbiakban ismételten szeretném megköszönni a támogatásokat:
Kiemelt szponzorainknak: Szalai Editnek, Kudar Zsoltnak, Sánta Istvánnak és az Office contact képviseletében Kasztner Évának és Néma
Ildikónak. Köszönjük a megjelenést a kiállítóknak, hogy munkáikban,
alkotásaikban gyönyörködhettünk. Név szerint:
Ambruskáné Sörös Judit – aszalt gyümölcs készítő
Babityné Mészáros Gyöngyi – gyöngyfűző
Berki Géza – festő
Czaniga Mihály – bőrdíszműves
Csikós Lászlóné – fazekas munkák
Darabont Mária – fotós
Denke István – fafaragó
Dévényi János – festő (bemutató festészetet is tart)
Encsev Nacsev Nándor – festő
Fekete Anna és Fekete Fruzsina – fotó és testékszer tervezés
Fóris Gergely – grafikus
Guba Anita – festő
Halász Boróka – tűzzománc készítő
Horváth Béla – kádár
Klinkó Anett – műkörömépítő
Kő Árpád – festő
Kudar Zsolt – borkóstoltató
Kun Pál – festő
Lukácsi Erzsébet – PATCHWORK (foltmozaik kézimunka)
Mertl Attila – festő
Mészáros Miklósné – horgolt kézimunkák
Mikus László – bőrös
Pokornyik István – népi gyermekjáték készítő
Sánta István – festő
Simon Pálné – sajtkészítő
Simonideszné Kovács Hajnalka – festő
Stancsik László – fa dísztárgykészítő
Szíjártó Margit – festő
Szíjártó Máté – festő
Vajnai János – festő
Végh Antalné – mézeskalácskészítő
Köszönjük az önzetlen tombola felajánlásokat minden támogatónak!
Köszönjük a rendezvény előkészületeiben és kivitelezésében a segítségnyújtást a következőknek: Hat Testvér Fogadó képviseletében Burjánné Zsuzsinak, Dömsöd Polgármesteri Hivatalának, Dömsöd Önkormányzat intézményeinek: OMK, Konyha és a Településfenntartó Csoport, a Polgárőrségnek, a Még 1000 év Dömsödért Egyesületnek, Nagy
Zsoltnak, Kővári Zoltánnak, Komló Csillának, Jagodics Annának, Csehi Lilinek, Imre Zsófinak. Köszönet a színvonalas produkciókért a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek, a Kiskunlacházi
Kiskun Néptánc Együttesnek, a Kunszentmiklósi Csillagocskák citerazenekarnak, a Ju és Zsu Társulatnak és Babity Misikének. Továbbá köszönjük mindazoknak a segítségét, akik bármilyen tevékenységgel, illetve anyagi juttatással hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Vass Ilona
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Keresztyén élet
Játszóhét a dömsödi református
gyülekezetben
A Dömsöd-Nagytemplomi Református Gyülekezet 2012. június 18-22. között az
idén is megrendezte napközis hittantáborát, az ún. „játszóhetet”. Már több mint húsz
éve, hogy az iskolai tanévet követő első héten nap mint nap benépesül a gyülekezeti
ház és a parókia udvara kisebb és nagyobb gyermekekkel, és az utóbbi években már
fiatalokkal is.
A hét címe ez volt: Különleges küldetés. A bibliai Jónás történetén keresztül szólt hozzánk Isten üzenete, amelyet naponta egy-egy új ének éneklése és a fő gondolatot
megerősítő Ige megtanulása mélyített el.
A lelki táplálék mellett mindennap volt testi eledel is. A gyülekezet segítőkész tagjai
és jóindulatú szülők gondoskodtak a tízórairól és a süteményekről. Szerdán és csütörtökön 140 lángos és több mint 200 palacsinta készült és fogyott el. A szabadidőben volt
lehetőség játszani és barkácsolni. Sok olyan rajz és makett készült, amelyen Jónás így
imádkozik a nagy hal gyomrában: „Az Úrtól jön a szabadulás!”. Volt foci-, pingpong- és
csocsóbajnokság korosztályos bontásban. A győztesek és helyezettek nagy tapsot kaptak
és szerény ajándékot vihettek haza.
Naponta 70-90 gyermek és fiatal volt együtt Dömsödről és az apaji szórványgyülekezetből is, testvéri szeretetben és békességben. A csütörtöki napon az eddigi
részvételi csúcsot megdöntve 105-en énekelhettük: „Zengjünk dalt az Úrnak, zengjünk
dalt az Úrnak, imádjuk és dicsérjük Őt.” A pénteki zárónapon 6 állomásból álló akadályversenyen ismételtük át a héten tanultakat.
Köszönetet mondunk a gyülekezet tagjainak, a szülőknek és családtagoknak, akik
segítségükkel és adományukkal hozzájárultak az idei napközis táborunk megtartásához.
Mindenért legyen Istené a dicsőség.
Szabó Péter református lelkipásztor

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: Vasárnap 9 óra
Plébános:
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

Ismét szól a tárogató
A dömsödi református templom
tornyából
Immáron hagyomány, hogy nyaranta,
minden vasárnap du. 6 órakor zsoltárok, dicséretek, magyar énekek és népdalok zendülnek fel templomunk tornyából.
Érdemes meghallgatni és elgyönyörködni
abban, hogy miként szólaltatja meg Hajdú
László ezt a nem mindennapi és ritka hangszert. Miként tölti meg a tárogató erős hangzásával a templom előtti kis teret ?
Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivételes
élmény!
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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

HA BAJ VAN:
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

Állatorvosi
ügyelet
2012. július 14-15.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367
2012. július 21-22.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366
2012. július 28-29.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

2012. augusztus 4-5.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

ISSN: 2060-2820

Anyakönyvi hírek
Születtek:

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: augusztus eleje

Keszthelyi Zoltán – Érsek Zsuzsanna
MÁTYÁS
Rab Sándor – Polgár Edit
SÁNDOR BENEDEK

Házasságot kötöttek:
Házasságkötés nem volt.

Elhunytak:
Gálpál János
Jaksa János
Juhász Imre
Varga László

Lapzárta: július 20.

82 éves
74 éves
49 éves
50 éves

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

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
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

(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

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: 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
Nyári szabadságok:
Dr. Szőnyi Alíz július 23-tól 27-ig, dr. Rókusfalvy Sylvia aug. 6-tól 10-ig. Mindkét esetben
helyettesít dr. Wagner Viktor saját rendelési
idejében időpontkéréssel, illetve a rendelés
utáni egy órahosszában érkezési sorrendben.
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
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8. a
ülő sor: Ispánné Czibolya Andrea; Rabné Polgár Edit; Tóthné Porvay Zsuzsanna; Sánta Istvánné; Pergerné Kenesei
Krisztina; Mészáros Pálné ig.; Varga Gézáné; Bak Gáborné; Ácsné Jaksa Szilvia; Szabó Tímea, Gerenday Éva
álló sor: Bábelné Varga Judit; Szűcs Gergely; Gajár Klaudia; Hörömpő Lívia; Spisák Bernadett; Tóth Zita of.;
Nagy Natália; Takács Nóra; Farkas Ramóna; Király Ágnes; Kovács Bálintné
hátsó sor: Faragó Attila; Tóth Kornélia; Horváth József; Dudás Kristóf; Dobrai Bence; Jancsó Attila; Ádám Bence;
Végh Máté; Pokornyik István; Péteri Szabolcs; Büjtös Roland; Keyha-Czeller Piroska; Ambruska Margit

Fotó: Bábel László
8. b
ülő sor: Keyha-Czeller Piroska; Rabné Polgár Edit; Thamó Emőke Andrea; Tóthné Porvay Zsuzsanna; Pergerné Kenesei Krisztina; Mészáros Pálné ig.; Varga Gézáné; Ácsné Jaksa Szilvia; Bábelné Varga Judit; Gerenday Éva; Ispánné Czibolya Andrea
álló sor: Béczi Rita; Földi Vivien; Göllény Csilla; Székely Lilla; Saller Tímea; Kiss Rebeka; Sánta Istvánné of.;
Gecző Loretta; Németh Anasztázia; Gonda Andrea; Kincses Barbara; Lajos Alexandra; Imre Katalin
hátsó sor: Tóth Kornélia; Faragó Attila; Burján Botond; Gergely Nándor; Gajár Bence; Szűcs Roland; Fekete Imre;
Sándor László; Nagy József; Ambruska Margit; Kovács Bálintné

