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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
„István tette szentté a magyart,
Ő mindenkinek csak jót akart.
Ott ahol volt, szentlélek lakott,
Ő nekünk egy országot adott.”

(Dugasz István)

Meghívó
Tisztelettel hívjuk és várjuk
Önt és Kedves Családját
a 2012. AUGUSZTUS 20-i RENDEZVÉNYRE.
10.00 óra
ünnepi istentisztelet a dömsödi egyházak részvételével a dömsödi református templom előtti parkban
Ünnepi beszédet mond:
Csikós Lászlóné képviselő asszony

A „Szép Dömsödért” emlékplakettek átadása
Koszorúzás
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Ju és Zsu Társulat tagjai
11.15 óra
a dabi Kalandpark átadása

A K T U Á L I S

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt tájékoztattam Dömsöd
lakóit arról, hogy az „ÖNHIKI” pályázaton 18 millió forintot
nyertünk a feladataink zökkenőmentes ellátásához. Akkor azt
ígértem, hogy továbbra is átgondolt, takarékos gazdálkodást folytatunk. Olyat, amely garantálja intézményeink magasszintű működtetését. Nos, az elvárásoknak megfeleltünk, és elmondhatom,
eljutottunk odáig, hogy jelen pillanatban kifizetetlen számlák
nem sorakoznak a pénzügyi osztályunkon. Ehhez a kis részsikerhez kellett a képviselő-testület megfontoltsága, a hivatal dolgozó-

inak hozzáértése és az intézményeink átgondolt gazdálkodása is.
Vezetőtársaimmal együtt úgy látjuk, hogy – ha erőfeszítések árán
is – nagyobb gazdálkodási gond nélkül tudjuk teljesíteni a 2012es esztendőt.
Biztosan sok olvasó már feltette magában a kérdést: miért is ez
az áttekintés a pénzügyi helyzetünkről? A válaszom az, hogy
azért, mert a Parlament által most elfogadott jövő évi költségvetési tervezet önkormányzatokra vonatkozó fejezete – úgy tűnik –
nem fogja biztosítani azt a gazdálkodási folyamatot, amelyet az
elmúlt években felépítettünk, és amely biztosította intézményeink
átgondolt, nem pazarló működését. Nem szeretném a közvéleFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

ményt előre riogatni – már csak azért sem, mert a Parlament őszi
időszakában a költségvetés ide vonatkozó része is még több soron
változhat – de ha a tervezet szerint lesznek finanszírozva az önkormányzatok, akkor olyan intézkedésekre lesz szükségünk, amelyek normális polgármesternek és települési képviselőnek véletlenül sem jutnak eszébe. Én abban reménykedem, hogy a parlamenti frakciókban ülő nagyszámú polgármester-képviselőnek lesz akkora politikai ereje, amely megváltoztatja az eredeti elképzeléseket. Ennél többet a jövő évi költségvetés kapcsán nem is szándékozom mondani, de azt jelzem előre, hogy előfordulhat, hogy a
konkrét adatok, számok ismeretében – az eddigi gyakorlattal
szemben – már szeptemberben-októberben össze kell hívnunk
egy Falugyűlést.
A nyári „holtszezonban” is történnek pozitív események. Simon Tamás dandártábornok úrral, megyei rendőrfőkapitánnyal
aláírtuk azt az együttműködési szerződést, amelynek kiegészítő
okiratát Király Richárd alezredes úrral, ráckevei rendőrkapitánynyal érvényesítettük. Ennek a szerződésnek a keretében írtuk alá
azt a megállapodást, amely szerint hivatali időn túl a rendőrség
rendelkezésére bocsátjuk a Lada Nivánkat, kizárólagosan dömsödi helyszíni használatra. Reményeim szerint ezzel a rendőri jelenlét Dömsöd utcáin lényegesen gyakoribb és hatékonyabb lesz. Itt
szeretném jelezni – ami sokaknak talán már feltűnt –, hogy a közterület-felügyeletet megerősítettük, és ez azt jelenti, hogy szemmel láthatóan nagyobb rendnek kell lennie településünkön. Visz-

szatérve a Lada Nivára, köszönöm Ács Balázsnak az engedményes alkatrészárakat a feljavításához, és köszönöm Pongrácz Józsefnek a javítási munkákat. Szorosan a fejezethez tartozó dolog,
hogy a közterület-felügyelők a gyümölcsárusokat is ellenőrzik.
Már nagyon sokszor beszéltem róla, most csak megismétlem,
hogy az igazi az lenne, ha megnéznénk, kitől vásárolunk. Tolvajoktól semmi esetre sem, mert ha így lenne, akkor a zsiványoknak
nem lenne kinek lopniuk!
Testvérvárosunk, Fűr polgármesterének meghívására küldöttség utazott – képviselőtársaim részvételével – a falunapi ünnepségre. Az esti zárórendezvényen Lázár József képviselő olvasta
fel azt az üdvözletet, amelyet küldtem a polgármester asszonynak
és a fűri embereknek a dömsödi polgárok nevében. A meleg ellenére jól sikerült a Falunap, és küldöttségünk nevében is köszönöm a szíves vendéglátást.
Idén is Szent István királyunk ünnepén adjuk át a Szép Dömsödért plaketteket az arra érdemeseknek. Kérek mindenkit, hogy
minél többen tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket. Az ünnep szerves része lesz a Még 1000 év Dömsödért Egyesület által
megvalósított dabi „Kalandpark” hivatalos átadása is. Bár a gyermekek már régen birtokba vették a játszóteret, azért még rengeteg
tennivaló akad. Ettől függetlenül gratulálok az egyesület vezetőinek, tagjainak a sikeres pályázathoz. Úgy gondolom, hogy komoly munkával sikerült színesíteni azt az egyre inkább bővülő kínálatot, amely a dömsödi fiatalok szórakoztatását szolgálja.
Bencze István

Önkormányzati Lada Niva a
dömsödi rendõrök szolgálatában
Július 11-én került sor annak az együttműködési szerződésnek az aláírására, mely a
dömsödi önkormányzat és a ráckevei rendőrkapitányság között jött létre. Településünk
vezetése elsőként tett javaslatot a helyi szintű rendőri munka hatékonyságának fokozására. Ez a javaslat, segítségnyújtás az önkormányzat tulajdonát képező Lada Niva típusú személygépjármű használatára vonatkozik. Míg napközben a hivatali ügyek intézésére használják, az esti és éjszakai időszakban a dömsödi körzeti megbízottak
szolgálatában áll majd az autó. Ez a gesztus nagy előrelépés a kölcsönös segítségnyújtás tekintetében, hiszen a jövőben életünk bármely területén egymás támogatása, segítése kell hogy legyen a legfőbb cél.
A megállapodást Bencze István polgármester és Király Richárd
rendőr alezredes, ráckevei rendőrkapitány írta alá.
Polgármester úr köszöntőjében elmondta, hogy Dömsöd már régóta
szeretett volna egy járőrautóba befektetni (a település nagyságához
mérten), azonban ebben a törekvésében egyedül maradt. Így született
az az elhatározás, hogy a már meglévő Lada Nivát, a hivatal által használt időszakon kívül a helyi KMB rendelkezésére bocsátják, elősegítve
ezzel is a közbiztonság hatékonyságát. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben a hivatal költségvetése lehetővé teszi megerősíteni ezt a megállapodást. Az önkormányzat vállalta, hogy biztosítja az autó megfelelő
műszaki és technikai készenlétét a járőrözésre vonatkozóan.
Király Richárd rendőr alezredes a Ráckevei Kapitányság és az állomány nevében is megköszönte Dömsödnek ezt a gesztusát. Hangsúlyozta, hogy a mai világban, mikor sajnálatosan a bűnesetek száma

nem mutat csökkenő tendenciát, minden kis
segítségnek nagyon nagy jelentősége van,
ami az esetek visszaszorítását szorgalmazza.
A rendőrkapitány úr örömmel szögezte le,
hogy a környékben elsőként üdvözölhet ilyen jellegű törekvést.
Kérdésemre, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatoknak a rendőrség hatékonyságát elősegíteni, a következők szerint válaszolt: a két legfontosabb dolog, amiben segíthetnek, az élőerő és a technika biztosítása. Élőerő alatt értem, hogy a kollegák mellé oda tudják
rendelni a polgárőröket, közterület-felügyelőket vagy a mezőőröket. A
technika biztosítása tekintetében gondolok az autókra, motorkerékpárokra, amivel mozogni lehet, de azok üzemanyag-ellátása is komoly
segítséget jelent. A térfigyelő kamerák telepítése szintén nagy előrelépés, mert a balesetek rekonstruálásában, illetve egyéb esetek felgöngyölítésében hasznos információkkal szolgálnak. Ezekkel tudnak az
önkormányzatok partnerként együttműködni, így lehet közösen ellátni
a szolgálatot. Mindezek nagyon nagy segítséget jelentenek!
A hivatalos megbeszélést követően a polgármester úr és a rendőrkapitány úr a KMB kollegákkal megtekintették az autót. A kötetlen beszélgetés kapcsán szó esett a Lada paramétereiről, úgy mint annak
üzemanyag-meghajtásáról, fogyasztásáról, teherbírásáról és terepre
alkalmas használatáról.
A sikeres együttműködés reményében bízunk abban, hogy ez csak a
kezdet! Helyi és térségi szinten, egymást segítve és összefogva szorul
majd vissza a bűnözés.
-V.I.-
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Beszámoló a községgazdálkodás karbantartó
csoport munkájáról, gondjairól, eredményeirõl

Válság-költségvetési években természetes,
hogy kevesebb pénz jut a felújításokra, saját
erős fejlesztésekre. Ennek ellenére működőképes községünk. Az intézményekben folyamatosan végezzük a karbantartásokat, napi javításokat. A pénzhiány ellenére a közmunka program
kihasználásával igyekszünk eredményeket elérni a felújításokban. Így került lefestésre az
OMK kettős magas kéménye Inotai Attila és
Bába Csaba segítségével.
Megújult az OMK színpad az igazgató aszszony kétkezi munkájával, és Lakatos Károly
villanyszerelő segítségével teljesen átalakult,
és most már színpad formát kezd mutatni. Állagmegóvást végeztünk a Hajós-kastélyban.
Felújításra kerültek az óvoda külső játékai. Jelenleg a dabi óvoda néhány termének festése
folyik.
Az iskola környékét a ballagásra, a sportpálya környékét a Hal-Víz Napra igyekeztünk
kulturálttá tenni.
Munkálatok folynak az OMK bejáratánál,
viakolor burkolatot kap a tér. Járdalapgyártás is
folyik, a járdafelújítással azonban várnunk kell
az ivóvízpályázat megvalósításáig.
Befejező munkálatokat végzünk a dabi játszótéren is. Ezt a munkát csak az egyéb kötelező feladatok mellett tudjuk végezni. Sajnos a jó
ötlet mellett az építéskor elmaradt az alap tükör
készítés és a gyepesítés, így rendkívüli erőfeszítést igényel ezen munkálatok pótlása. A játszótér népszerű, nappal is sok gyerek látogatja, igazán hatékony munkát ilyenkor nem tudunk végezni.
Útjavítást is végzünk, azonban erre rengeteg
pénzre lenne szükség. Tudom, rendkívül rossz
állapotú a Kunszentmiklósi út külső fele, a Pósa
Lajos utca, de még ide nem volt kapacitás a felújítást megkezdeni. Ha rajtam múlik, ezen utcák következnek a felújításban.
Az idén a legtöbb kritikát a fák állapotáért
kaptuk. A kritika egy része teljesen jogtalan, hiszen az elektromos vezeték közeléből vállalko-

zók végezték a faágak eltávolítását. Ők elsősorban a technikai előírásokat követték, és kevesebb figyelmet fordítottak a szakszerű esztétikus nyesésre.
Egyébként a fakivágásoknál is volt lakossági
vélemény bőven. Miért nem vágjuk ki? Miért
vágjuk ki? Miért nyessük? Miért nem nyessük?
Sokszor ezek a kérdések egyazon fára vonatkoztak. Nehéz lenne mindegyiknek megfelelni.
Szeretném leszögezni, hogy nekem és a polgármester úrnak is az az álláspontja, hogy
egyetlen fát se vágjunk ki ok nélkül, de veszélyes fa se okozzon balesetet.
A közelmúltban a Gesztenye soron egy három-négy mázsás nyárfa ág szakadt le az útra. A
szemtanúk elmondása szerint egy gyermekét
toló fiatalasszony néhány perccel előtte sétált
arra. Szerencsére nem történt baj, de az ilyen
esetek elkerülése végett még az egészségesnek
látszó fákat is nyesni kell. Ezért a továbbiakban
is lesznek fakivágások és csonkolások, ami a
szép táj egységét megbontja, de a biztonság miatt szükséges.
Sajnos sok munkát ad az illegális szemételhelyezés, a KRESZ-táblák megrongálása eltulajdonítása, és az egyéb rongálások is.
További problémát jelent a különböző hulladékok közterületen való elhelyezése is. A KisDuna-partot és a Soroksári Duna partját az évek
során igyekeztünk a természeti szépségének
megfelelő állapotba hozni. Sajnos ez nem sikerült, amint elértünk egy elfogadható állapotot,
azonnal megjelentek az udvarokból kihozott vágott fű halmok, gusztusosan összevágott rőzsekupacok, vagy a nagyméretű levágott ágak. Kérem tiszteljék meg a falu többi lakóját és az Önkormányzat dolgozóit azzal, hogy kerti hulladékot nem helyeznek el közterületen. Amennyiben többszöri kérés, felszólítás sem elegendő,
fogom kezdeményezni a hatósági eljárást.
Súlyosabb a helyzet azoknál, akik szemetet
helyeznek el közterületen. Naponta telerakják a
közterületi hulladékgyűjtőket, a szelektív gyűj-

tők környékét és bizonyos utcákat háztartási
hulladékkal. Hulladékot helyeznek el a strand
területén, a Községháza előtti kukákba, a dűlőutakra. Ennek felderítése nehézkes, és sok esetben eredménytelen. Kérem figyeljék környezetüket, és bírják rá lakostársainkat a helyes viselkedésre. Szerencsére a megerősített közterületfelügyelet már több esetben sikeresen felderítette a szemét illegális elhelyezőit.
Pozitív példa is akad. Gyivi János munkatársaival megjavította a Kis-Duna-híd padkát. Köszönet érte!
Tájékoztatómmal igyekeztem bemutatni
eredményeinket, rámutatni gondjainkra. Kérem
az együttműködésüket a község szépítése érdekében.
Varsányi Antal

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

aug. 8-án szerdán 14-15 óráig

CSIKÓS LÁSZLÓNÉ
képviselő asszony
tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

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.

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyűjteményéből.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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Falunap testvértelepülésünkön, Fûrön
A szlovákiai Fűrön július 7-én került megrendezésre a falunapi programsor. Erre az
eseményre nagy szeretettel invitálták Dömsöd lakóit, elöljáróit. Az érkező vendégek
igen színvonalas és gazdag rendezvény részesei lehettek.
A különféle vetélkedők helyszínéül a település sportpályája szolgált. Ki-ki kedve szerint válogathatott, hiszen volt lövészet, foci,
gyermeksorverseny. A helyi tűzoltó egyesület igen gyors és látványos bemutatóval kápráztatta el a nézelődőket, míg ezalatt a legmodernebb zumba (táncos torna) szerelmesei kitartóan gyakorlatoztak a verőfényes
napsütésben. A sportpálya szélén lelkes csapatok rotyogtatták bográcsaikban a finom étkeket.
A délután folyamán külön megtiszteltetés
volt, hogy a dömsödi vendégek részére borkóstolót tartott dr. Korpás András kutató
mérnök. Szlovákiában ő az egyetlen, aki magánvállalkozóként szőlőnemesítéssel foglalkozik, és családi vállalkozását is erre alapozta. A növények szeretete és a munkája iránti
elhivatottsága tükröződik mindabból, ahogyan vendégeit végigkalauzolta birodalmán.
Az itt épült borházat különféle színekben
pompázó leanderek és egyéb növénykülönlegességek szegélyezik. A borospincében katonás rendben sorakoznak a különféle borok. A
vállalkozó és fia, ifj. dr Korpás András kiemelten ismertették a vidék adottságait. Elmondták, hogy a mai Szlovákia legmelegebb, legkiválóbb adottságú szőlőterületei a
Párkánytól Érsekújvár felé húzódó Garammenti hátság déli-délnyugati lejtőin, mindössze néhány különleges mikroklímájú dűlőben találhatók.
Fűr község határa is itt húzódik a Garam
dombvidékének a nyugati részén, 129-267
méteres tengerszint feletti magasságban.

Sáfrán József, dr. Korpás András

Ezek a páratlan adottságok teszik lehetővé a
vidéken a szőlőnemesítést. Több borfajta került bemutatásra és kóstoltatásra. Úgy mint:
Beregi Rózsás (ősi magyar fajta); Harmónia
(Tramini, Ottonel muskotály); Zöld Veltelini
(mely dél-morvaországi fajta); Chardonnay;
valamint egy Ruler fajta (ami Szürkebarát,
Leányka és Rajnai rizling keresztezése, édes
ízben és illatban is gazdag fehérbor). Végül
pedig a testesebb vörösborfajták zárták a
kóstolót. Az egyes fajták ismertetésénél szóba került a szőlő családfája, hiszen az új fajtákon kitűnnek az ősi tulajdonságok. A borházban 180 fajta minta van. A vállalkozás
profilja azonban a szőlőnemesítés, ezen belül
is elsősorban a csemegeszőlők, melyek nagy
szeműek, magnélküliek és rezisztens tulajdonsággal rendelkeznek.
A délután második felében a művelődési
házban megrendezett kézimunka- és gyűjteményes kiállítás várta a közönséget. Ugyan-

itt rendkívül érdekes
előadást hallhattunk
a falu határában álló
szakrális búcsújáró
helyről, a Ciglédi
kegyhelyről.
Az itt található szent kút eredete ismeretlen. Nem tudni, mikor fakadt föl a forrás. Azt
sem tudni, hogyan bukkantak rá, és hogy miért lett szent kút (kegykút). A népélet Máriajelenések történeteit kapcsolja a kúthoz.
Ezek azonban történelmileg nagyon késeiek;
szinte mind 20. századbeliek. Cigléden a
szent kútnál a hívek fölüdülnek a forrás vizétől. Ezt a vizet mindenki ingyen ihatja, bár illő és kellő tisztelettel, áhítattal. Különben hiába, mert csak egyszerűen szomjúságoltó talajvíz marad.
Az esti ünnepi műsor kezdetén, Zachar
Stepánka, Fűr község polgármester asszonya
köszöntötte Fűr és Dömsöd települések 50
éves kapcsolatát. Beszédében kiemelte a barátság fontosságát, és méltatta az ősöket,
akik megteremtették és őrizték, ápolták ezt a
barátságot.
Ezt követően Lázár József képviselő úr
tolmácsolta Bencze István polgármester úr
jókívánságait.
Az egésznapos programok sokszínűségét
az esti kulturális műsorszámok csak fokozták. Gyermekek és felnőttek, ifjak és idősek,
férfiak és nők hihetetlen humorral, szókinccsel, kifejezőkészséggel és tehetséggel
álltak ki műsorszámaikkal. Az udvar zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Mindenki kíváncsian várta, türelemmel hallgatta, nézte és
lelkesen megtapsolta a produkciókat.
A magyar nyelv szépsége, kultúrájának
gazdagsága az az egység, mely a jövőben is
meg tudja tartani Dömsöd és Fűr testvértelepülési kapcsolatát.
-V.I.-

Fotó: Fábián Ilona

Lázár József képviselő és Zachar Stepánka, Fűr polgármestere
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Programajánló
Augusztusban ismét néhány helyszínt szeretnék a figyelem középpontjába állítani, ötletet
adva ezzel családi, baráti, iskolai programok
szervezéséhez.
Kevesen tudják, hogy településünk könyvtára milyen gazdag gyűjteménynek ad otthont.
Kovács László tanító úr közel 30 éves gyűjtőmunkájának anyaga tekinthető itt meg. A tanító
úr iskolai múzeumként említi, ám a gyűjtemény
helytörténeti vonatkozásban is megállja a helyét. A sokféle tárgyi eszköz tematikus elrendezése szinte kézen fogja és vezeti a szemlélőt, így
mutatva be a paraszti élet minden mozzanatát: a
gazdasági évet, vetéstől az aratásig, állattartást,
valamint a háztartásban a mindennapi élet használati eszközeit. A tárlókban a helyi vonatkozású kiadványok, cikkek, fizetőeszközök, apró
személyes használati tárgyak, iskolai füzetek,
értesítők tekinthetők meg. A kiállítás mindenkit
vár nemcsak a tanév folyamán, hanem egyéb alkalmakkor is, a könyvtár nyitvatartási idejében.
Dömsöd történelmi központjában magasodik
az 1775-ben épült református templom. Építését Mária Terézia engedélyezte, fundamentumkövét 1774. március 10-én tették le a templom
nyugati sarka alá. Maga az épület K-Ny-i tengelyű, 13x35 méteres belső terét öt csehboltozat
fedi. (Kat. Lex.: „csehboltozat – négyzetes alaprajzú teret fedő félgömb. Alapköre a négyszög
sarkait érinti, ezáltal a gömbboltozat szélein fél-

körös homlokívek keletkeznek. Súlya a négy
sarokra és a homlokívekre nehezedik.”) A templom keleti homlokzatánál a 35 méter magas torony 1776-ban épült. Három harangja van. A
legnagyobb, 600 kg-os 1792-ben készült, majd
1852-ben újraöntötték. A két kisebb harang 400
és 125 kg súlyú, azok 1923-ban készültek. A
templomnak két kőkarzata van. A torony felőli
karzaton áll az a nyolc regiszteres orgona, me-

lyet Petter Ignác épített 1824-ben. A templomtorony ékessége az 1911-ben készült toronyóra.
Az eredeti mechanikus szerkezet ma is működik ha felhúzzák.
A templom 876 ülőhelyes, 1967 óta műemlék. Egész évben látogatható előzetes bejelentkezéssel.
Településünk több Petőfi-emlékhelyet mondhat magáénak, ilyen a Petőfi emlékpark is.
1846-ban itt működött a falu hatósági mészárszéke, melyet Petrovics István bérelt. A századfordulót követően óvoda és szolgálati lakás kapott itt helyet. Az 1940-es években
tűzvész martalékává vált, s ekkor telepedett
ide a piac. Sokan emlékeznek az 1949-ben
forgatott Lúdas Matyi c. filmfeldolgozásra
Soós Imre főszereplésével. A falubeliek közül többen is statisztáltak, a piaci jeleneteket
ezen a téren, a templom mellett vették fel.
1970-ben a piacot a Kis-Duna-partra költöztették, helyére emlékparkot létesítettek.
1973-ban, a költő születésének 150. évfordulója
alkalmából avatták itt fel Marton László szobrászművész Petőfi-szobrát.
Ma kellemes árnyat adó platánok alatt tehetünk kis körsétát a parkban. A jó idő beköszöntével vasárnap esténként innen hallgathatjuk a
templomtoronyból felcsendülő tárogató hangját.
Fedezzük fel újra együtt, és őrizzük meg településünk kincseit, értékeit!
-V.I.-

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor állandó kiállítása

Nyitva tartás: kedd, péntek, szombat: 1000 – 1600 óráig. Belépőjegyek: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi Szülői Ház is látogatható, melyben jelenleg dr. Székely Zsigmond néhai községi
orvos hagyatéka tekinthető meg.
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Egészséges táplálkozás: fehérjék szerepe,
víz szerepe a szervezetben
Ezzel a címmel folytatódott a „Program a dömsödi lakosok
egészségi helyzetének javítására” pályázat előadássorozata.
Turcsák Katalin dietetikus előadásában részletesen ismertette a
tápanyagbevitel helyes összetételét és annak jelentőségét. Felhívta a figyelmet a fehérjék, szénhidrátok és a zsír helyes beviteli
arányára, és ismertette azok szerepét az anyagcsere folyamatában.
Egyenként beszélt ezen alkotóelemek felépítéséről. Kihangsúlyozta az egészséges és változatos táplálkozás jelentőségét, mert a
szervezet számára csak így lehet biztosítani a helyes fehérjeszükségletet.
Mindemellett a víz úgyszintén elengedhetetlen és kiemelten
fontos éltetője szervezetünknek. A víz a sejtek és az energiafelhasználás számára nélkülözhetetlen, segíti a nyelést, az emésztést,
de fontos szerepe van a hőszabályozásban és az ízületi folyadék
biztosításában. Testünknek mintegy 70%-a víz, ami a tápanyagot
és a salakanyagot szállítja.

Ajánlatos rendszeresen vizet fogyasztani, még ha nem is érezzük magunkat szomjasnak. Az ajánlott napi folyadékbevitel
mennyisége minimum 1,5-2 l, melegben ez akár 3 l is lehet.
Az előadást prezentáció tette még kifejezőbbé, szemléletesebbé, majd befejezésül interaktív beszélgetéssel zárult.
-V.I.-

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410

„Program a dömsödi lakosok egészségi
helyzetének javítására” címû pályázat soron
következõ elõadásának címe:

ÚJRAÉLESZTÉS

– az előadáson újraélesztés oktatás,
– gyakorló és gyakorlati előadás torzó kijelzős AMBU-babán
(mely újraélesztés oktatásra szolgál)
– újraélesztő technikák elsajátítása
Az előadás helyszíne:
Dömsöd, Középső-Dunapart alatt lévő szabad strand.
Időpontja: 2012. augusztus 24. 15 óra.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

Fotó: Fábián Ilona
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A D öm s ö di Á lt a lá no s Ip a r t e s t ül e t é l e t é b õ l
Már van az Ipartestületnek biztosítási tanácsadója

A globális gazdasági válság a biztosítási
szektorban is átrendeződést okozott. A fő
hangsúly a biztosítási díjak mérséklésére
összpontosult, és nem csak a gépjármű
biztosítások területén.
Ennek tükrében kérte fel a Dömsödi Általános Ipartestület az Alexia Biztosítási
Alkusz Kft.-t, hogy segítsen az ipartestületi tagoknak, vizsgálja felül az iparosok
biztosításait, ezzel is segítve növelni a térség iparosainak versenyképességét.
„Az elmúlt években azt tapasztaltuk,
hogy az egy évnél régebbi szerződéseket a
felülvizsgálatunk során 20-30%-kal tudtuk
kedvezőbbé tenni úgy, hogy a szolgáltatási
szint nem csökkent, sőt inkább bővült.” –
nyilatkozta Stankovics Attila, az Alexia
Biztosítási Alkusz Kft. igazgatója.

„A Dömsödi Ipartestület ezt a piaci
előnyt szeretné kihasználni. Ehhez olyan
tanácsadó vállalkozást kerestünk, melynek
a tevékenysége nem a biztosítási szerződések megkötésével fejeződik be, hanem tulajdonképpen ott kezdődik. Az Alexia segít
eligazodni a biztosítások apró betűs részein, és a teljes körű ügyintézésben is társa

lesz a magyar KKV szektornak, azon belül
is a dömsödi térségnek.” – fejtette ki Tóth
Sándor, az Ipartestület elnöke. Ezzel az
együttműködési megállapodással szeretne
az Ipartestület tenni a tagjai érdekében.
Ennek a folyamatnak az első lépéseként tanácsadó partnerünk felméri az iparosság
igényeit és problémáit, hogy azonnali
megoldásokkal segíthessék a tagokat és
költségeik csökkentését.

A kérdésre, hogy miért szakítsanak időt
az iparosok, vállalkozók erre a témára,
Tóth Sándor elmondta még, hogy az Ipartestület több ajánlás útján került kapcsolatba a brókercéggel, melyek mindegyike bizonyította a biztosítási díjterhek csökkentését. Önálló vagyon- és felelősségbiztosítási terméket dolgozott ki egy biztosító az
Alkusz cég irányításával, „Ipartestületek
Vagyon- és Felelősségbiztosítása” néven,
a Dömsödi Általános Ipartestület logójával, melyet csak a dömsödi térség iparosainak kínálnak.
„Természetesen nem tudunk olyan szolgáltatást ajánlani jó szívvel, melyet mi magunk nem teszteltünk. Ajánlatokat kértünk

Ipartestületünk vagyonának biztosítására,
és örömmel mondhatom, hogy sokkal kedvezőbb szerződést sikerült kötnünk az
Alexia segítségével” – fűzte hozzá Tóth
Sándor.
„Mindannyiunk érdeke, hogy jól működő, hatékony vállalkozásokat vezessünk,
melyek stabilan működnek, ahol váratlan
káresemények nem teszik tönkre a hosszú
évek alatt felépített munkánkat. Felmérésünkkel szeretnénk világossá tenni az igényeket, problémákat, hogy szakmai területenként olyan veszélyközösségeket hozhassunk létre, melyek képviseletében hatékonyabban léphetünk fel a kisvállalkozói
szektor érdekében. Ennek eredményeként
a későbbiekben az évenkénti felülvizsgálatok során már egységesen tudjuk képviselni a szakmák érdekeit és kívánalmait.
Kérem, forduljanak bizalommal az Alexia
Biztosítási Alkusz Kft. munkatársaihoz. A
Dömsödi Ipartestület segítségével személyesen is meg fogjuk keresni a térség vállalkozásait, de örömmel segítünk a lakosságnak lakás, családi ház, nyaraló vagy éppen gépjármű biztosításokkal kapcsolatban is.” – tette hozzá Stankovics Attila.

BEHARANGOZÓ
Szeptember 15-én Dömsöd ismét a Kulturális Örökség Napjai
programsorában!
Az épület bemutatása és az ide szervezett programok:
– A Petőfi utcában áll az az épület, melyben a költő szülei laktak 1846-ban. Abban a reményben érkeztek Dömsödre, hogy vállalkozásukat megmenthetik a csődtől. Sajnos ez nem
sikerült, teljes mértékben tönkrementek, ingóságaikat itt Dömsödön árverezték el. Az épületet az önkormányzat 2010-ben felújíttatta. Jelenleg Székely Zsigmond községi orvos rendelőjének berendezése kapott itt helyet, melynek értékes darabja az 1950-es évekből egy Philips
típusú röntgengép. Vajnai János kiskunlacházi festő-grafikus Dömsödnek tett adománya is itt
kap helyet. A nap folyamán az épület udvarán és a nyitott szín alatt élő kézműves foglalkozásba kapcsolódhatnak be a látogatók.
– Vajnai János kiskunlacházi festő-grafikus adományának ünnepélyes átadása és a megnyitó szept. 15-én délután 15 órai kezdettel. A kiállított alkotások Petőfi és az alföldi puszta témáját jelenítik meg.
– Ezt követően Balogh Mihály: „A költő és a város” című műve kerül bemutatásra. A kiadvány feltárja Kunszentmiklós és Petőfi Sándor kapcsolatainak minden egyes mozzanatát.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
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2012. június 3-án, szombati napon az OMK udvarán, családias hangulatban kezdődtek 10,00 órától a gyermeknapi programok. Megtelt az udvar. A nap folyamán kicsik és nagyok is találtak maguknak játszási lehetőséget. Lehetett labdázni, focizni, ugrálókötelezni, tekézni; arcfestés, korongozás, hajfestés, lufihajtogatás, lisztfújás, ugrálóvár, trambulin, óriáscsúszda, AIRSOFT kiállítás és bemutató várta a játszani vágyókat.
13,00 órától kezdődtek a szabadtéri színpadon a kulturális rendezvények. Óriási sikere volt a gyerekek körében, hiszen együtt énekelhettek és
táncolhattak a fellépőkkel a színpadon, ez a jó hangulat egészen estig
folytatódott az udvaron.

Szeretném megköszönni a munkáját mindazoknak, akik részt vettek a
gyereknapi program létrejöttében, hiszen az Ő önzetlen felajánlásuknak
köszönhetően vehettek részt az érdeklődők az egész napos rendezvényen:
Köszönöm: a Gyermekbarát Egyesületnek, a Banya Klubnak, akik fáradhatatlanul sütötték egész nap a finomabbnál finomabb banyacsintákat
(palacsinta), a Ju és Zsu Társulat fantasztikus show műsorát, Balaton

Magdinak, Nagy Sebastiánnak és Horváth Balázsnak a műsorvezetést,
valamint hogy egész nap bohócjelmezben szórakoztatták a kicsiket,
Gerenday Éva néninek, a dömsödi Dezső Lajos A.M.I. társastáncosainak,
Bőcze Bernadettnek és tanítványának, a Levendula A.M.I. Tass kihelyezett tagozatának társastáncosainak, a dömsödi Zumba csoportnak a részvételét Perger Éva vezetésével, Bábel Andreának és csapatának, kik
Lamenguria szabad mozgás bemutatót tartottak, a WILLPOWER Tánc-

és Sportegyesületnek Boros Nikolett vezetésével, a Dezső Lajos A.M.I. és
a MOSTart NKKE közös előadásában a FIFI A PILLANGÓ című előadást, AIRSOFT csapatának, Bokor Zsoltnak, aki a technika felelőse volt,
az O.M.K. minden munkatársának a segítséget.
Szeretném megköszönni a szponzoroknak is a felajánlásokat, mert nagyon gazdag ajándékokat kaphattak így a gyerekek: WESTERN PUB
(2344 Dömsöd, Rákóczi u. 16.), Sisi Közhasznú Alapítvány – Rakszegi
Zita, a kuratórium elnöke, DICK Kft. Élelmiszer Áruház, Domotors Kft.,
Dömsödi Szig-tech Kft., Orosz és Társa Bt., Baranya Szikvíz üzem, Búzaőrlő Kft., Dovit Kft., Office-Contact Kft. – Néma Ildikó és munkatársa,
Dömsödi Szülők Szűcsné Zsiba Vali összefogásával, Gyermekbarát
Egyesület Dömsöd, Bessenyői Lászlóné Erzsike, Banya Klub, Kovács
Zoltán – papír-írószer-nyomtatvány, Bányai Virágkertészet, Kakukkné
Csörgő Mónika, Bődi Endréné – Lila Virágüzlet, Kapitány Cukrászda,
Kapornai László és Farkas Ilona, Nagyközségi Önkormányzat.
Szeretném még külön megemlíteni, hogy a Sisi Közhasznú Alapítvány
a gyermeknapi program ideje alatt, jótékonysági cipővásárt rendezett,
melynek befolyt összegét a Gyermekbarát Egyesületnek ajánlotta fel a
gyermekek nyári táboroztatásához.
Még egyszer köszönet mindazoknak, akik részt vettek, segédkeztek ezen a szép napsütéses hétvégén, és vidámságot hoztak a gyerekek,
valamint a nagyközség életébe!
Csikós Lászlóné

Fotó: Rakszegi Zita
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Dö msö dön 4 0 éve épü ltek a z elsõ em eletes h áza k
A településünket átszelő 51-es főútvonal mentén 1972-ben épült
két „emeletes társas ház”. Hogy miért volt szükség ezeknek a társasházaknak a megépítésére, és miért épp a falunak ezen a pontján? Kik
költözhettek ide, milyen házirend szabályozta egymás mellett élésüket egykor és ma?
Ezekre a kérdésekre kerestem a válaszokat, hiszen vidéken nem
megszokott a kisvárosokra oly jellemző társasházi élet- és lakóforma.
Különösen itt a Duna bal partján, ahol már a bronzkor embere is megtelepedett. Dabot már 1805-ben a Tihanyi Apátság birtokai közt említi egy királyi oklevél. Az itt élők megélhetését évszázadokon keresztül elsősorban a föld megművelése (szőlő-, gyümölcs-, zöldség- és
gabonatermesztés), valamint az állattartás jelentette. A kollektivizálást követően a termelőszövetkezetek biztosították a megélhetést. A
település szerkezete a rajtuk megépített lakóingatlanokkal ennek az
életformának megfelelően – elsősorban kertes telkeken, nádfedeles
vertfalú házakkal, istállóval – jellemezhető. Ezt a jellegzetes arculatot a ’60-as, ’70-es évek nagy építkezési hulláma némiképp megváltoztatta. A településen négy nemes família módos kúriájába az ’50-es
években több családot is beköltöztettek lakóként, egyikbe pedig az
általános iskolát. Az épületek tulajdonjoga állami, azaz tanácsi kézre
került, az állam rendelkezett felette. Így a település délebben fekvő
részén (Dabon), a malom mellett álló hatalmas L alaprajzú kastélyban is (ami egykor Dabi Nagy István tulajdona volt) nyolc család kapott kulturált körülményekkel rendelkező otthont. Ez az épület egy
gondatlan lakó hibájából 1963 húsvétján leégett. A lángok gyorsan
terjedtek, a tüzet oltó segítség helyzetét nehezítette, hogy a tetőszerkezetet takaró cserepek is túlhevülve pattogtak, durrogtak. A tanácsi
bérlakásban élők fedél nélkül maradtak. A Tanács nem tartotta gazdaságosnak a leégett épület rekonstruálását, viszont a lakókról gondoskodni kellett.
Ezért 1972-ben a főút mellett, közvetlenül az egykor leégett kastély helyén megépültek a fedél nélkül maradt, ideiglenes lakásokba
költöztetett családok számára új otthonaik. Így került átadásra az a
nyolc- és kicsivel később a négylakásos társasház, mely azóta is lakóházként funkcionál.
Az építtető (Nagyközségi Tanács) az új épületbe egyenként nyolc
37,90 m2-es lakást terveztetett.
Az 1972. augusztusban kiadott lakásbérleti szerződésből kiderül,
hogy a lakások fél komfortfokozattal rendelkeznek. Ez azt jelenti,
hogy a konyhában egy falikút működött, a fürdőszobában pedig csak
WC volt. A lakók később saját igényüknek megfelelően alakíthatták
ki a vizesblokkot.
Másfél lakószoba, egy konyha, egy éléskamra, egy előszoba, egy
fürdőszoba és egy tüzelőtároló tartozott hozzá. Az udvar, a folyosó és
a lépcsőház a lakók közös használatában áll, ezek rendben tartása
szintén közös feladat. A lépcsőházi elektromos ellátásra külön mérőóra szolgál, illetve az épületben közös vízfogyasztásmérő üzemel.
Ezek költségeit a bérlők a családtagok arányában egyenlítik ki.
Ugyanígy szól a házi szabályzat a szennyvízszippantásról és a szemételhordásról.
Az igénylők 1972. augusztus 5-én megkapták a Tanácstól az új tanácsi bérlakásokra a lakáskiutalási határozatot, mely kitért arra a
tényre is, hogy a kijelölt bérlő a tanács hozzájárulása nélkül albérlőt
nem fogadhat a lakásba, illetve az ingatlanon semmiféle melléképületet nem létesíthet, és állatokat sem tarthat.
1972. augusztus 20-ra a lakók beköltözhettek. Tóth Dezsőné mint
a tanács képviselője és az építkezés felügyelője nemzetiszín szalaggal átkötve adta át a kulcsokat. A lakásokba elsősorban azok a fedél
nélkül maradt lakók költözhettek be, akik igényt tartottak az újonnan
megépült lakásokra.

Így került családjával a bérlők közé Komló Antal sütőipari munkás
is. A részére kiállított tanácsi bérlakás kiutalási határozat indoklásában ez áll:
„Az 1/1971/II.8./ kormányszámú rendelet 3. fejezet 5-25. §-ai
alapján megállapítást nyert, hogy a Sütőipari Vállalat egyik dolgozója az 1968-ban leégett tanácsi épületben lakott. Ennek folytán a Vállalat igényjogosultsága fennmaradt, melynek alapján történt sütőipari dolgozó részére a kiutalás, szem előtt tartva a lakosság igényét. Így
kívánjuk biztosítani a jó szakmunkásokkal a kenyér, illetve sütőipari
termékkel való kiváló minőségű ellátást.”
Két évre a tanácsi lakások bérbevételétől, 1974-ben a bérbeadó a lakóépületek házirendjéről hozott rendeletet. Ebben részletesen ismerteti a helyes viselkedési normákat, mely szerint a lakótársak nyugalmára
tekintettel illik lenni lakáson belül és kívül egyaránt, megemlítve a rádió, TV és egyéb zajforrás hangos használatát. A családi-baráti összejövetelekkel járó zaj sem zavarhatja a többi lakótársat. Míg a közös tereket hetenkénti váltásban tartják rendben, addig a saját lakás rendben
tartására meghatározott időszakban lehet ágyneműt szellőztetni vagy
matracot, szőnyeget porolni. A keletkezett szemetet a lakó köteles maga után rendezni. Az állatok tartása tiltott. A házirend külön kitér a szilárd és folyékony tüzelő tárolására, használatára, illetve az egyéb feleslegessé vált ingó tárgyak helyes tárolására. Említést tesz arról, hogy
a házat, erkélyt díszítő tárgyak csak akkor helyezhetők el, ha a község
képét nem rontják, és a közízlést nem sértik.
Különös tekintettel felhívja a figyelmet az épületek állagmegóvására, a gyermekekre vonatkozólag pedig, ha bármilyen rongálást végeznek, azért a szülő a felelős. A gépjárművekre vonatkozóan kizárólag az ott lakók tarthatják az udvarban járműveiket, idegeneknek tilos
bárminemű bejárás.
A fent említettek megsértése szabálysértésnek minősül, azok megszegése pénzbírság kifizetését vonja maga után.
A tanácsi bérlakásokhoz való hozzájutás igénye többekben is felmerült. A tanács a már meglévő bérlakás mellé külső megjelenésében
hasonló, ám belső megosztás szerint négy szolgálati lakásnak helyet
adó társasházat épített. Ezeknek az alapterülete eltérően a nyolclakásos társasházétól már egyenként 53,5 m2 volt, külön WC-vel, fürdőszobával és nagyobb előtérrel rendelkezett.
A négylakásos társasház lakóinak a ’80-as években lehetősége
nyílt a lakások megvásárlására, míg a nyolclakásos társasház lakói
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

hiába jelezték vásárlási szándékukat a tanács felé, az elutasította ezeket a kérelmeket. Döntésüket azzal indokolták, hogy szükséges valamilyen vagyoni biztosítékot tartalékolni, ezért nem értékesítik a 40
m2-es lakásokat. Így az ott lakók ma is bérlők az ingatlanban.
A társasház első lakói részben kicserélődtek, valamint az együttélés szabályaira emlékeztető házirend lapjai is megsárgultak már.
Míg a régi házirend tiltotta az állattartást, ma mégis vannak a lakásban és az udvaron kis kedvencek. A házakban szabadidejét ki-ki habitusának megfelelően tölti. Van aki szívesen televíziózik, vagy ke-

resztrejtvényt fejt, de olyanok is akadnak, akik nagy szeretettel és
alázattal végzik a kerti munkát. A külső kert és a belső udvar fákkal,
bokrokkal és sok-sok virággal teszi kellemessé és tetszetőssé a környezetet.
A negyven éve megépült társasházak és azok lakói mára már szervesen a település arculatához tartoznak.
Ha helyi szinten valaki a falunak ezt a részét kívánja megjelölni,
azt a jelzőt használja, hogy „Az emeletes házak…”. Ezt mindenki ismeri és elfogadja. Az itt élőket rendes, tisztességes embereknek
mondják.
-V.I.-

Vízitúra a Kisherceg Gyerekházban
„lapjával húz, élivel kormányoz”
Fekete István: Tüskevár
Június 27-én, a Kisherceg Gyerekház
egyéves szülinapja alkalmából a koordinátor
egy helyi vállalkozó támogatásával vízitúrát
szervezett a Gyerekházat látogató családoknak.
Reggel 8 órakor gyülekeztünk a Gyerekház
előtt, majd egy rövid biciklitúra után a csónakháznál vártuk, hogy az előkészületek után
vízre szállhassunk. 9 óra körül a négy csónak
úgy 40 fővel útnak indult. Sokaknak csak a
mentőmellények adtak bátorságot, de a
kezdeti ijedtség után mindenki vidáman
integetett a parton állóknak. Az egyórás út
során megfigyeltük a part menti növényeket,
a csillogó vizet, a többi csónakot, a gyerekek
pedig lelkesen faggatták a kapitányunkat
egy-egy vízen ringatózó, vagy a kidőlt fákon
ülő madárról. Megérkezve a makádi Ezüstpartra, a csónakokból kiszállva a parton, a
homokban leterítettük a pokrócainkat, és
megkezdődött a piknik, előkerültek kenyerek, zöldségek, szendvicskrémek, a víz és a
gyümölcslé. Miután mindenki jóllakott, a felnőttek elpakoltak, a gyerekek homokoztak,
pancsoltak a sekély vízben, labdáztak és
futkároztak. Kb. egy óra után ismét csónakokba ültünk és visszaindultunk. Az út
során a legtöbb gyerek elszenderedett, a
szülők a karjaikban csemetéikkel szálltak
partra. Az apukák segítségével a csónakházban helyére kerültek az eszközök, a
gyerekház újra megtelt élettel, az asztaloknál
ülve izgalmak közepette várta mindenki a
szülinapi tortát. Megköszöntük a Csónakos
Kft.-nek a közreműködést, a családoknak a
rendszeres látogatást, és az elmúlt egy év
egy-egy nevezetes alkalmát felemlítve elfogyasztottuk közösen a tortát. Fél kettő körül
élményekkel telve hazaindultunk, csendes
lett a gyerekház, de a kicsi fejecskékben még
sokáig élénken élnek e nap emlékei.
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Gyerekházunk elsõ éve

Bár sokan nehezen hisszük el, de 2012.
június 27-én volt egy éve, hogy a Kisherceg
Gyerekház megnyitotta kapuit. Mint arról
már beszámoltunk, az első születésnapunkat a családokkal ünnepeltük dunai csónakázással a Klszák család és a Csónakos Kft. jóvoltából.
Ez kiváló alkalom arra, hogy megálljunk egy percre és átgondoljuk,
mi is az, amit megtettünk vagy elmulasztottunk, pozitív vagy negatív
irányba hajlik-e a mérleg, ha ránk gondolnak, vagy elmennek a ház előtt
az emberek. Ahhoz, hogy a tevékenységeinkről teljesebb képet kapjon a
lakosság, az alábbiakban mutatjuk be az elmúlt egy év eseményeit és
mindennapjait.
A megnyitó után nem sokkal, a 2011. július 01-jei hétvégén Roma integrációs – Nyitott műterem művészeti tábor került megrendezésre, ahol a
kicsik festhettek, rajzolhattak, és még rengeteg más módon bontakozhatott ki művészi hajlamuk, míg a nagyobbak ismerkedhettek az álló- és a
mozgókép készítésének művészetével.
2011. november 03-án az örkényi Micimackó Gyerekház családjait és
dolgozóit láttuk vendégül egy nyílt nap keretén belül.
2011 decemberében a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan volt adventi készülődés a gyerekekkel és szülőkkel, készültek a koszorúk, a díszek, amelyeket közösen akasztottunk fel a gyerekház karácsonyfájára,
majd együtt szilvesztereztünk. 2012. január 06-án közösen búcsúztunk a
karácsonyfától, és csomagoltuk el a következő közös karácsonyunkra a
díszeket. Fontos megemlíteni, hogy nemcsak a vidám pillanatokat töltjük
együtt, hanem a nehezebb időszakokat is, ilyenkor élelmiszert, tüzelőt és
meleg ruhát juttatunk a családoknak helyi vállalkozók segítségével, amit
ezúton is és még százszor is köszönünk! Továbbá a nagy hidegben hoszszított nyitva tartással és állandó ügyelettel segítettünk azoknak a családoknak, akiknek melegedőre volt szükségük.
A 2012. év programokkal telve indult: a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat munkatársával, Guba Anitával egy érdekes teadélelőttben volt
részünk, ahol megismerhettük sokféle gyógynövény és -tea jótékony hatását, a teakészítés módját, és már a tavaszra gondolva a kiskertben való
gondozásukról is szó esett. Majd a fogtündér látogatta meg a gyerekeket
ajándék fogkefékkel, és a fogápolás fontosságáról beszélt. 2012. február
14-én a Valentin-napról beszélgettünk, 17-én pedig farsangi mulatságban
volt része minden érdeklődőnek. Március 21-én a Család Napja program
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keretében a családvédelmi szolgálat védőnője,
Horák Györgyné a családról, annak fontosságáról,
férfi-nő kapcsolatokról és a fogamzásgátlásról beszélgetett az anyukákkal, közben a dömsödi védőnők vérnyomást és vércukorszintet mértek. Áprilisban a húsvétra készülődtünk, majd április 27-én egy nagyszabású rendezvényt – Regionális Gyerekház Találkozót – szerveztünk két helyszínen, a
gyerekházban és a Dabi Játszótér és Pihenőpark területén, amelyre az
örkényi, a monori és a kerepesi gyerekház családjait és dolgozóit hívtuk
meg játékra, főzésre, közös ebédre és beszélgetésre. Májusban több alkalommal a Duna-parton sétáltunk és piknikeztünk a családokkal.
Állandó programjaink között megtalálható a péntekenkénti sütögetés
és receptcsere, a fodrászprogram (ingyenes hajmosás és -vágás a rendszeresen járóknak), varrási és öltözködési tanácsok, a dekorációs ötletek és
megvalósításuk évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódva, az állami ünnepekről való megemlékezés, a testvérnapok, amikor a család idősebb gyermeke is részt vehet a programjainkon. A szülőknek szükség esetén segítünk a hivatali ügyintézésben (pl. levelek megfogalmazása, e-mail küldése), internet-hozzáférést biztosítunk és segítséget az internethasználathoz,
mosási és tisztálkodási lehetőséget biztosítunk az erre igényt tartók számára. Továbbá óvodai és iskolai találkozókat szervezünk, amelynek során
a szülők beszélgethetnek az óvó nénikkel és tanárokkal, a gyerekek pedig
együtt játszhatnak a nagyobbakkal. Gyógytornásszal és pszichológiai tanácsadással segítünk az érdeklődőknek, valamint folyamatosan együttműködünk védőnőkkel, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal,
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatával és intézményeivel, gyermekorvossal, helyi vállalkozókkal és szervezetekkel. Rendszeres családlátogatásaink alkalmat adnak arra, hogy azokkal a családokkal is tudjuk tartani a
kapcsolatot, aki nem tudnak rendszeresen bejárni a gyerekházba.
Reméljük, az idei év (és az ezt követőek is) az elsőhöz hasonlóan, gazdag programkínálattal és sok rendszeresen járó családdal telik majd, hiszen a fenntartók, a partnerek, a Biztos Kezdet Program és a gyerekház
dolgozói mind értük dolgoznak, és azért, hogy a gyerekház Dömsödön is
sikeresen működve tudja ellátni támogató feladatát.
Továbbra is szeretettel várunk minden 5 év alatti gyermeket nevelő családot a Kisherceg Gyerekházba minden hétköznap 8.30-tól 12.30-ig ingyenes szolgáltatásokkal.
A Gyerekház csapata
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Keresztyén élet
Idõnk átértékelése

„Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap
annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő
annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr
az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt,
hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az
Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az
elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta
levő alkotások is megégnek. Mivel pedig
mindezek így felbomlanak, milyen szentül
és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Istennapjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új
eget és új földet várunk az ő ígérete szerint,
amelyben igazság lakik.” (Péter második levele 3,8-13.)
Olyan világban élünk, amelyben veszélyes
gyorsasággal változnak az értékek. A régen
megbecsült értékek felesleges kacattá minősülnek, eddig feleslegesnek tartott foglalatosságok nagyon fontosnak tűnnek. Átértékelődnek anyagi javak, gondolatok, politikusok és
pártok, eszmék és valuták. Minden mozog ebben a nagy átértékelésben. A keresztyén ember
sokszor elbizonytalanodva nézi a változásokat,
pedig nagy lehetőségünk az, hogy a „mennyei
árfolyamot” követve a valódi értékén tartsuk
számon életünk dolgait. Nekünk is folyamatos
átértékelésben kell élnünk, de a világgal szemben a bibliai értékelést kell követnünk.
Az idő kérdése mindig zavarba hozta az embereket.
Eleve mindig időzavarban élünk. Kevesen
tudják jól beosztani az idejüket, úgy hogy életük ne csak múljon, hanem teljen is.
A filozófusok is sokat gondolkodtak már az
idő lényegén, de ezt vizsgálva elég zavaros magyarázatokhoz jutottak. Augustinus ügyesen
fogalmazott, amikor arra a kérdésre válaszolt,
hogy mi az idő? Azt mondta: „ha kérdezik tőlem mi az idő, akkor nem tudom, de ha nem
kérdezik, akkor tudom.” Az idő döntő része
életünknek, de nem nagyon értjük a lényegét.
Az idővel kapcsolatban könnyen zavarba
hozhatóak vagyunk. A Bridget Jones naplója
című filmben a korosodó egyedülálló hölgyet
udvariatlan rokonai folyamatos „tikk-takk,
tikk-takk” beszólásokkal emlékeztetik arra,
hogy férjhez kellene már mennie, mert lassan
megvénül. A kellemetlen emlékeztetés után a
főszereplő mosolya nem igazán tűnik őszintének, zavarban van, érzi az idő terhét.
Felolvasott igénkben olyan emberekről

olvasunk, akiket zavarba hoztak az idő tekintetében.
Tudták róluk, hogy várják Jézus Krisztus
visszajövetelét a mennyei világból ebbe a
földi világba. Tudták róluk azt is, hogy Jézus
visszajövetelére úgy tekintenek, mint az üldöztetések, a fájdalmak lezárására, az Úrral
való boldog találkozásra, az új ég és új föld
megjelenésére.
Az Úr visszajövetele azonban nem következett be a váradalmaknak megfelelően,
ezért a keresztyéneket gúnyolták, mondva: a
világ mindig egyforma volt és egyforma
lesz. Nem jön vissza az Úr Jézus, felesleges
ebben hinni. A zavarba hozott hívőknek tanácsolja Péter apostol azt, hogy tanulják
meg Isten és nem a hitetlen környezet szerint értékelni a napokat, éveket, évezredeket.
Mit kell ehhez felfogniuk?
1. Először azt, hogy az Úr időszámítása
más.
Az örök Isten szabad ura az időnek, mi
pedig saját korunknak, időérzékünknek, időspekulációinknak rabjai vagyunk. Istennek
örökkévaló tervei vannak, nekünk pedig
csak sürgető ötleteink vagy ábrándozó halasztásaink. Zavaraink fő oka az, hogy nem
tiszteljük Isten jogát és bölcsességét a nekünk adott idővel kapcsolatban.
Ábrahám és Sára nem tudja kivárni, hogy
Isten ígérete megvalósuljon a törvényes
utód születésére nézve, így születik meg
Hágártól Izmael, az arabok ősatyja. Egy másik bibliai történetben pedig Lót, Ábrahám
unokaöccse halogatja, hogy elmenjen Sodómából, így az angyalok menekítik ki őt és
családját az ítélet elől. Isten órája a pontos, a
mi időérzékünk azonban bűnre és ítéletre
juttat minket.
2. Az idő a rend eszköze Isten akarata szerint.
A Teremtésnél jelenik meg az idő, amikor
Isten a káoszból rendet teremt. A kérdés az,
hogy megismerhetjük-e Isten „határidőnaplóját”? Megismerhetjük-e az Istentől nekünk
szabott határidőket? A válasz az, hogy nem.
Akkor hogyan lehet az idő a rend eszköze
életünkben?
A tanítványok a mennybemenetel előtt azt
kérdezik Jézustól, hogy mikor állítja fel teljes uralmát a földön. Az Úr válasza az, hogy
„nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a
maga hatalmába helyezett, ellenben erőt
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek,
és tanúim lesztek…”.
Isten nem időpontokat ad nekünk, hogy
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azokkal spekuláljunk, abból sohasem lenne
rend, hanem időben szól, hogy rendben legyen
az életünk. A Vele való megtéréses közösségben megértjük feladatainkat, és így felkészült
lesz az életünk.
3. Az Istentől kapott idő a kegyelem elfogadására szolgál.
Péter apostol azt írja, hogy ítélet jön. Az Úr
Jézus visszajövetele a hívők számára sem egy
laza piknik. Erre készülni kell, és másokat is
készíteni. A zavarban levő keresztyének a nehézségek miatt siettetik az Úr visszajövetelét.
Péter azt kérdezi, hogy tényleg felkészültetek?
Tisztul az életetek? Ne bonyolódjatok bele az
időkről szóló vitákba, hanem legyetek mindig
készen, mert az Úr napja közeledik.
Az idő zavarában élünk. Nagyon gyorsan
múlnak a szabadság napjai, rohannak éveink,
mindig elmarad valami, vagy úgy érezzük, kimaradunk valamiből. Az Istentől elfogadott
feladatainkat teljesítve azonban rend vesz bennünket körül és tölti be lelkünket békességgel.
Balogh László Levente
dabi református lelkész

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

CSÉCS IMRÉNÉ
szül. Gábor Julianna

temetésén részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak és sírjára a kegyelet virágait elhelyezték.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik drága jó édesapám

BÖDŐ JÓZSEF

temetésén megjelentek és sírjára koszorút
helyeztek el.
Gyászoló család

BÚCSÚZTATÓ

A legközelebbi hozzátartozók fájó szívvel
tudatják mindazokkal akik ismerték és
szerették, hogy
SZILÁGYI MIHÁLY

életének 54. évében 2012. július 21-én
elhunyt. Testét önszántából a kórház részére
felajánlotta. Akik szerették és tisztelték, egy
mécses meggyújtásával emlékezzenek.
Nyugodj békében!
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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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Me zõ gaz da sá gi hí rek
2012. év augusztus hó

Előző havi írásomat az időjárással, rendkívüli következményeivel és annak taglalásával
kezdtem. Sajnos a helyzet azóta sem javult. Azt
tudjuk, hogy a július a legmelegebb hónap, de
mint mondani szoktuk: „a jóból is megárt a
sok”. Az is természetes, hogy a nyaralókra, fürdőzőkre kedvezett az idő.
A kalászos gabonák aratására is kedvezett július időjárása, szinte akadálytalanul dolgozhattak a kombájnok. A gabonák termésátlaga elmaradt a várttól, a minőség nagyon jó, a felvásárlási árak is emelkedtek, így a magasabb árbevétel részben pótolja a mennyiségi kiesést.
Az aszályos időjárás nemcsak hazánkat sújtja,
hanem Európa-szerte, sőt világszerte jóval kisebb a termés, így ennek következtében a gabonaárak jelentősen emelkednek.
A kapásnövényeket, napraforgót, kukoricát
és egyéb tavaszi vetésű növényeket is nagyon
megviseli az aszályos időjárás. A jó vízgazdálkodású, gyommentes, jól megmunkált táblák
még úgy-ahogy bírják a szárazságot, de a homokos, sülevényes, gyomos táblák bizony már
tönkrementek. Ezekről a táblákról nagyon
gyenge termést lehet betakarítani.
Most, hogy a naptári és a gazdasági év felén túl
vagyunk, sajnos elmondhatjuk, hogy a 2012-es
év a mezőgazdaságra, ezen belül a növénytermesztésre, szőlő-gyümölcstermesztésre, de az állattenyésztésre sem volt kedvező. Főként a rendkívül szélsőséges időjárás, téli, tavaszi fagyok,
aszályos időszak, rendkívüli hőség okozza a legnagyobb terméscsökkenést. Lehet, hogy ismétlésnek tűnik, de el kell mondani, hogy még 15-20
évvel ezelőtt az országban tízmillió sertést tartottak, most már hárommillió alatt van a sertések
száma. Gondoljuk csak el, hány vidéki családnak,
de az országnak is ez jelentett komoly bevételt és
munka-megélhetési lehetőséget. A mezőgazdasági nagyüzemek felszámolása, illetve leépítése a
vidéki lakosság százezreit kényszervállalkozóvá,
de sokakat munkanélkülivé tett.
Az ország vezetőinek szerintem sokkal nagyobb segítséget kellene adni a mezőgazdasági

termelőknek, a családi gazdaságoknak, a vidéki
lakosságnak, hogy csökkenjen a már elviselhetetlen munkanélküliség. Tudom, hogy gazdasági válság van, ami nagyon behatárolja a lehetőségeket, de csak a termelő munka az, ami javíthatja helyzetünket.
Ezek után nézzük, hogy most augusztusban mi
a legfontosabb mezőgazdasági munka. A gabona
learatása után a gyenge szalmatermést is mielőbb
le kell takarítanunk, hogy elvégezhessük a tarló
megmunkálását. Sajnos a száraz, aszályos idő
miatt a talaj is ki van száradva, és nehéz megmunkálni, csak nagy gépekkel lehet megfelelő talajmunkát végezni. Csak remélni tudjuk, hogy augusztus hónapban kiadós eső áztatja termőföldjeinket, és megfelelő munkát lehet végezni.
A konyhakertben a betakarítás kezdetét jelenti az augusztus. A vízigényes növényeket,
paprikát, paradicsomot, és főként a káposztaféléket továbbra is öntöznünk kell. A burgonya
szára, indája ha elszáradt, itt az ideje a felszedésnek. Szedéskor lehetőleg válogassuk külön
a sérült, hibás gumókat. A téli tárolásra csak a
teljesen egészséges gumók kerüljenek. A száraz
burgonyaszárakat lehetőleg égessük el, ezzel
elpusztítjuk a gomba- és rovarkártevőket, és így
jövőre kevesebbet kell permeteznünk. A szabadföldi és főként a fólia alatti paprika, paradicsom júliusban és augusztusban igényli a legtöbb vizet, mivel a nagy melegben hamar kiszárad a talaj, ezért bőséges vízmennyiséggel,
árasztással öntözzük.
Augusztusban már a szőlőt és a gyümölcsfákat ne permetezzük, mivel közeledik az érés időszaka. A konyhakertben a letermett, üres területeket is tartsuk gyommentesen, mert a gazos, gyomos területeken elszaporodnak a kártevők.
A kertben, a ház körül egész évben, tehát
ilyenkor nyár végén is mindig van feladat, ha azt
akarjuk, hogy rendben legyen a környezetünk.
A munkákhoz kívánok minden kedves gazdálkodónak, kertészkedőnek jó egészséget.
Összeállította: Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász

F E L H Í V Á S

A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményben pótbeiratkozást tartunk 2012.
augusztus 21-étől, 14 és 18 óra között MUNKANAPOKON!
A következő tanszakokra lehet jelentkezni: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora, óvodás előkészítő, társastánc, néptánc, grafika, színjáték.
Nemcsak az alsó tagozatos gyerekeket várjuk, hanem a felső tagozatos, sőt középiskolás
korosztályt is. 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.
Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a művészeti iskolában!
A művészeti iskola pedagógusai
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Alsós tankönyv árak

Az alábbi közölt összegek hozzávetőlegesek, néhány forint eltérés fennállhat.
1. osztály 9500 Ft
2. osztály 11000 Ft
3. osztály 13000 Ft
4. osztály 15000 Ft
A tankönyvek augusztus utolsó hetében
kerülnek kiosztásra, pontos időpontokról
plakátokon értesülhetnek, melyek az
iskolában, papír-írószer szaküzletben és a
megszokott helyeken lesznek kifüggesztve.
Kérünk mindenkit, hogy aki ingyenes
tankönyvcsomagra jogosult, hozza magával
az arra vonatkozó határozatot, mert vagy az
eredeti, vagy a másolati példányt le kell adni!
Figyelem, a határozat szeptember 1-jén
érvényes kell hogy legyen!

Tájékoztató a felsõ
tagozatos tankönyvcsomagok áráról
2012-2013. tanév

A tankönyvcsomagok ára szükség szerint
kiegészül a nyelvkönyvek árával
Német: 3.800 Ft
Angol: 3.500 Ft
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

16.000 Ft
16.600 Ft
20.000 Ft
19.000 Ft

Az ingyenes tankönyvcsomagoknál az állami támogatás összege: 11.000 Ft.
Az ingyenes tankönyvcsomagok használt,
az iskolai könyvtárból kölcsönzött tankönyveket is tartalmaznak.
Előzetesen felmértük a szülői igényeket,
kik azok, akik a használt tankönyvek helyett
újat kérnek.
Ezekért az új könyvekért évfolyamonként
körülbelül a következő összegek fizetendők:
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

5.500 Ft
6.600 Ft
8.300 Ft
9.000 Ft

Az augusztus végi tankönyvvásárláskor az
ingyenességre jogosító igazolást nemcsak
bemutatni kell, hanem le is kell adni.
Kérem, hozzanak magukkal egy olyan
példányt, amit a vásárláskor le tudnak adni,
különben a tankönyvcsomagot nem tudom
odaadni.
Köszönettel:
Sánta Istvánné
felsős tankönyvfelelős

Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Július hónap

Ezt a hónapot eléggé nyugodtnak mondhatjuk, mert csak egy tűzesetünk volt összesen, az
is külterületen.
Július 20-án délelőtt 8 óra 55 perc körül
Varsányi Antal alpolgármester úr jelezte, hogy
Dömsöd Ráckevei út végénél fa ég. A helyszínen egy fa égett kb. 1 méter hosszan a törzsén,
valamint kb. 10 négyzetméteren összehordott
avar és háztartási hulladék égett. Szerencsére a
gyors jelzésnek köszönhetően az ott lévő erdőre a tűz nem terjedt át.
Ebben a hónapban előkészítettük a szokott
éves pályázatot, amire a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál lehet pályázni. A pályázati kiírás nagyon megváltozott
az eddigiekhez képest a válság hatására. Csak
tűzoltói szakfelszereléseket és technikai eszközöket lehet megpályázni, amit a BM OKF
ad át a sikeresen pályázónak. Pénzt nem kapunk, így a működési költségeket is nekünk
kell(ene) előteremteni (műszaki vizsga, biztosítás, tankolás) amit eddig, ha nem is teljes
mértékben, de részben támogattak a pályázatban. A felsorolt kiadások elérik a 100.000 forintot is, és ez csak a készenlétben tartása a
fecskendőnek, ehhez még hozzá jön a tankolás, a javítás az alkatrészekkel együtt és a többi
ezzel járó kiadás.
Egyesületünk nonprofit szervezet, állandó
bevételi forrása nincs, és nem is részesül állami támogatásban. Ezért is kérem, hogy aki
megteheti, az támogassa egyesületünk működését, mert mint ahogy azt az előző cikkemben
is írtam, elfogyott a tavalyról maradt pénzöszszegünk, és nem fogunk tudni működni szeptember 1-jétől.
A tavalyról megmaradt pénzünk sajnos elfogyott, mert a fenntartási költségeink megnőttek az emelkedő üzemanyagárak és a sok vonulási szám miatt is. 2011-ben összesen 25
káresetünk volt, amíg már idén a 30-nál járunk, és még csak fél év telt el. A tűzoltóságnál
történt állománycsökkentés és tűzoltószerek
kivonása miatt egy olyan helyzet állt elő, hogy
kevés a bevethető erő, ezért minket is mozgósíthatnak, ha nagyobb tűzeset van. Erre volt
példa a május 2-án történt kiskunlacházi tűzeset, ahol 150 hektáron égett a bokros, fás, nádas terület, és mintegy 30 házat közvetlenül
veszélyeztetett. Ide kellett a dabasi, szigetszentmiklósi, budapesti és a dömsödi tűzoltókat riasztani a ráckeveiek mellé. Ez is azt példázza, milyen kevés a bevethető erő.
Nem egy alkalommal volt már az idei évben, hogy jelezték felénk, hogy Dömsödön és
környékén is nekünk kell majd beavatkozni,
ha lesz káreset, mert nem volt Pest megyében
szabad bevethető raj.

Éppen ezért gondoljuk, hogy szüksége van
Dömsöd nagyközségnek ránk és a munkánkra,
mert van olyan, amikor a segítség csak Budapestről tudna jönni ha kellene, és az kb. 1 órás
vonulási időt eredményezne.
Várjuk mindenki támogatását, minden öszszeg segíti munkákat.
Támogatásukat a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra tudják befizetni (Dömsödi
Tűzoltó Egyesület, számlaszámunk: 5170027210903818) vagy egyesületünk vezetőségét
megkeresve (Ispán Ignác elnök, id.
Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György
gazdasági felelős, Pongrácz József titkár).
Minden támogatást előre is köszönünk!
Köszönjük: Nagyon szépen KÖSZÖNJÜK
Szabó Andrea újabb anyagi támogatását, amelyet működésünkre fogunk fordítani, azon belül is tankolásra.
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
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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

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

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

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Trungel-Nagy István – Földi Judit
NIKOLASZ GÁBOR
Juhász Zoltán – Gál Annamária
DÁVID
Móricz József – Miklós Katalin
GERGŐ
Vass Tamás – Lénárt Angéla
TAMÁS PÉTER

Házasságot kötöttek:

Földvári Zsuzsanna – Éliás Tamás
Csepregi Mónika Eszter – Őrsi Ferenc

Elhunytak:

Bödő József
Baksai Mihályné Kovács Erzsébet
Kató László
Sipos Lajosné Varga Eszter
Bús Attila
Csécs Imréné Gábor Julianna
Túróczi Gáborné Balassa Julianna

87 éves
86 éves
52 éves
76 éves
43 éves
88 éves
57 éves

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

HA BAJ VAN:
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: augusztus 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: szeptember eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, Budai Ignácné, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, Dulcz Dénes, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné,
Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth
István, Varsányi Antal
Készült 900 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
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

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

2012. augusztus 11-12.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2012. augusztus 18-19.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2012. augusztus 20.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2012. augusztus 25-26.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

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. Rókusfalvy Sylvia aug. 6-tól 10-ig és aug.
21-től 24-ig. Mindkét esetben helyettesít dr.
Wagner Viktor saját rendelési idejében
időpontkéréssel, illetve a rendelés utáni egy
órahosszában érkezési sorrendben.
Dr. Wagner Viktor aug. 27-től szept. 7-ig.
Helyettesít dr. Rókusfalvy Sylvia saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

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

16

XXII. évfolyam 8. szám

Képes beszámoló a fûri falunapokról

Fotó: Fábián Ilona

Önkormányzati
Lada Niva a dömsödi
rendõrök szolgálatában

Fotó: Fábián Ilona

