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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

M EGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket
Petőfi Szüleinek Házába!

Szeptember 15-én Dömsöd ismét képviselteti magát a

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
2012-ES PROGRAMSORÁBAN.
10-14 óráig

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK,

(bőr – gyékény – vászon – fa anyagokkal).
15 órakor

VAJNAI JÁNOS KISKUNLACHÁZI FESTÕ-GRAFIKUS
állandó kiállításának megnyitója.
Beszédet mond Varsányi Antal alpolgármester úr.
Ezt követően

BALOGH MIHÁLY: A KÖLTÕ ÉS A VÁROS:

Petőfi Kunszentmiklóson című könyvének bemutatása.
A szerzővel beszélget Bernáth Sándor és Vass Ilona.
A megnyitón közreműködnek a Dezső Lajos A.M.I.
növendékei, valamint a kunszentmiklósi Csillagocskák
citerazenekar.

A K T U Á L I S

Szent István királyunk ünnepe a hagyományos helyszínen, az „újraöltöztetett” világháborús emlékműnél – Balogh László Levente nagytiszteletű úr kemény kritikával megfogalmazott prédikációjával kezdődött. Bár
a lelkész úr alap mondanivalója nagyon sok igazságot tartalmaz, azért
hangsúlyoznom kell, hogy jó néhány elhangzott – politikai vonatkozású –
gondolatával nem érthetek egyet.
Az ünnepi műsort a Ju és Zsu Társulat ifjú tagjai adták – hitelesen, szépen, tisztán csengően. Gratulálok Nekik, és gratulálok felkészítőjüknek,
az ünnepi beszédet is mondó Csikós Lászlóné képviselő asszonynak is,
aki beszédében a kultúra jelentősége mellett az összefogás szükségszerűségét méltatta.
Ismét az ünnephez kötöttük a Szép Dömsödért emlékplakettek átadását

az arra érdemeseknek. Gratulálok Valamennyiüknek a kitüntető címhez,
és köszönöm példamutatásukat!
A meleg, forró nyár után a tanévnyitóval indul a várhatóan dolgos ősz.
Ennek apropója, hogy utoljára leszek jelen a tanévnyitón a fenntartó képviseletében. Január elsejével az állam veszi át az iskolák fenntartói szerepét. Biztos vagyok abban, hogy ennek a változásnak pozitív hozadéka
lesz, és a szakmai, tartalmi munka az iskolában – ha egyáltalán lehet –
még hatékonyabbá válik. Ami aggodalommal tölt el az az, hogy a jövő
évi, a Parlament által elfogadott költségvetés sarokszámai ismeretében
szinte biztosra vehetjük, hogy nemcsak a fenntartói szerepről kell lemondanunk, hanem az iskola működtetéséről is. Ez annyit jelent, hogy számításaink szerint nem tudjuk fizetni a két iskola (a művészeti is) rezsiköltségét, esetleges javítási, felújítási költségeit. Természetesen ez nem úgy
megy, hogy csak bejelentjük, hogy nincs pénzünk ilyen célra, hanem
megfelelő dokumentumokkal kell alátámasztanunk – elsősorban bevételi
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

oldalról – hogy képtelenek vagyunk a közüzemi díjak stb. fizetésére. Úgy
gondolom, hogy elfogadhatóbb eljárás ez így, mint ha márciusban bejelentenénk, hogy forrás hiányában nem fizetjük az iskolák közüzemi számláit, melynek eredményeként a szolgáltatások kikapcsolása ellehetetlenítené az iskolák alapvető működését is. Tudom, elég sötéten fest ez a néhány gondolat, amelyet az iskolákkal kapcsolatosan leírtam, de már most
jelzem, hogy nagyon elégedett lennék, ha a takarékossági intézkedéseink
sora csak a fentiekre korlátozódna!
Mint az előző írásaimban már jeleztem, az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatásra megtaláltuk a számunkra megfelelő garanciákat adó céget, a
DAKÖV Kft. személyében. Sajnos a hulladékgyűjtéssel, szállítással kapcsolatban még nem tudok ilyen eredményes szerződéskötésről beszámolni. Jelenleg is folynak a tárgyalások, polgármester kollégáimmal azon
dolgozunk, hogy a térség tizenegy települése a lehetséges legkedvezőbb
helyzetbe kerüljön a következő évtizedben – a hulladékszállítás és -lerakás tekintetében is.
A képviselő-testület takarékossági rendelkezésének megfelelően elindult a konyhánk működésének átvilágítása. Elsőként az orvosokkal és az
intézményvezetőkkel néztük át azokat a feladatokat, amelyek teljesülése

esetén elmondhatjuk, hogy gyermekeink étkeztetését költségtakarékosan,
a fejlődésükre pozitívan ható, egészséges étrend összeállításával biztosítjuk. Kérem a kedves szülőket, hogy az étkezéssel kapcsolatos észrevételeiket továbbra is jelezzék a konyhán vagy az oktatási intézményekben.
Szeptember lévén ismét aktuálissá válik az adófizetési kötelezettségünk. Kérek minden érintettet, hogy időben fizessék meg az adókat, mert
csak ezen bevételek birtokában tudunk maradéktalanul eleget tenni kötelező feladatainknak.
Remélem, nemcsak nekem tűnt fel, hogy amióta megerősítettük a közterület-felügyeletet, azóta látványosan javult településünk külső képe. Nagyon örülök annak, hogy sokan megértették, milyen kötelezettsége is van az
ingatlan-tulajdonosoknak az úttestig terjedő területen, és persze azt is el kell
ismernem, hogy a kiszabott bírságoknak is komoly „építő” hatása lehet!
A végére maradt egy örömteli hír, mégpedig az, hogy a legfrissebb olimpiai bajnokaink közül Szabó Gabriellának, a győztes kajak négyesünk oszlopos tagjának dömsödi kötődése is van. Ez a tény némi büszkeséggel tölt
el, még akkor is, ha tudom, hogy a pályafutásának sikeres alakulását nem mi
egyengettük. Egy másik cikkben olvashatnak erről, így most csak annyit jegyeznék meg, hogy remélem, a közeli jövőben Dömsödön is köszönthetjük
valamely ünnepi esemény kapcsán Szabó Gabriellát!
Bencze István

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. AUGUSZTUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 8-án tartotta meg rendes ülését, amelyen az alábbi döntéseket hozta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze
István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Lázár József, Ispán Ignác, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
101/2012. (VIII. 8.) 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./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
4./ Tájékoztató Magyarország 2013. évi költségvetésének elfogadott sarokszámairól
5./ Dömsöd Dabi sziget Holló utca 3156 hrsz-ú ingatlan ingyenes felajánlása
6./ Dabi Ingatlanhasznosító Kft. kérelme övezeti
besorolás módosítása ügyében
7./ Galambos Andrásné Apaj, Tópart u. 21. szám
alatti lakos ingatlan-felajánlása megvételre
8./ Liptai Lajos ingatlanvásárlási kérelme a 080
hrsz-ú közút területéből
9./ Majorovics József ingatlan-felajánlási kérelme
a 2520 hrsz-ú közút szélesítésére

10./ Szép Dömsödért kitüntető cím 2012. évi adományozása
11./ Egyebek
11.1/ Védőnői álláshelyre kiírt pályázat bírálata
11.2/ A Dömsödi Tűzoltó Egyesület támogatási
kérelme
Zárt ülésen:
12./ Önkormányzati hatósági ügyekben érkezett
fellebbezések elbírálása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
102/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
103/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

szept. 12-én szerdán 14-15 óráig

BALOGH LÁSZLÓ
LEVENTE
képviselő úr, az Ügyrendi
Bizottság elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

3./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati
rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (VIII. 10.) rendelete
az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. aug. 10. napján.
A rendelet hatályos: 2012. aug. 10. napjától.
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4./ Tájékoztató Magyarország 2013. évi költségvetésének elfogadott sarokszámairól
A képviselő-testület a napirendi pont keretében
döntést nem hozott.
5./ A Dömsöd Dabi sziget Holló utca 3156
hrsz-ú ingatlan ingyenes felajánlása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
104/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tóth Tibor Kaposvár, Erdei
F. u. 17. szám alatti lakos által ingyenesen felajánlott dömsödi 3156 hrsz-ú, 583 m2-es kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 54/56 tulajdoni hányadát.
A képviselő-testület döntése szerint a tulajdonváltozással kapcsolatos költségeket Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata viseli.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30-ig
6./ Dabi Ingatlanhasznosító Kft. kérelme
övezeti besorolás módosítása ügyében
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
105/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a település rendezési tervének módosítása során a dömsödi 0114/13 hrsz-ú és 0114/25
hrsz-ú ingatlanokat az Mgm mezőgazdasági major
megnevezésű építési övezetből a Gip-1 ipari, gazdasági építési övezetbe sorolja át.
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
körjegyzőt, hogy a változásnak a rendezési terv
módosításán történő átvezetéséről intézkedjen.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: azonnal
7./ Galambos Andrásné Apaj, Tópart u. 21.
szám alatti lakos ingatlan-felajánlása megvételre
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
106/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Galambos Andrásné 2345 Apaj, Tópart u. 21. szám alatti lakos által megvételre felajánlott apaji 37 hrsz-ú ingatlanon álló családi házának megvásárlását elutasítja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
8./ Liptai Lajos ingatlanvásárlási kérelme a
080 hrsz-ú közút területéből
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
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107/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező 080 hrsz-ú 1227 m2-es területnagyságú ingatlanból annak megosztását követően kialakuló 342 m2-es nagyságú ingatlanrészt
értékesíteni kívánja Liptai Lajos 2344 Dömsöd,
Áchim utca 12. szám alatti lakos számára. A képviselő-testület döntése szerint a megosztás, valamint
az ingatlan kerítésével kapcsolatos költségeket a
vevő viseli.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
9./ Majorovics József ingatlan-felajánlási kérelme a 2520 hrsz-ú közút szélesítésére
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
108/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete elviekben elfogadja Majorovics Józsefnek a tulajdonát képező dömsödi 2521/2 hrsz-ú
ingatlanából a 2520 hrsz-ú út szélesítése céljából
vételre felajánlott 420 m2-es nagyságú területrészt
az alábbi feltétellel.
A képviselő-testület a tulajdonos által kért vételárat nem fogadja el, így az arról való tárgyalásra
felhatalmazza Bencze István polgármestert.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
10./ Szép Dömsödért kitüntető cím 2012. évi
adományozása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
109/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza:
I. A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megőrzése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi bizottság javaslatát figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet
adományoz az alábbi személyeknek:
Családi ház kategória:
Dr. Siket Péter
Ságvári u. 17.
Bajnóczi József Felszabadulás út 24.
Guba István
Felszabadulás út 15.
Faragó József
Előre út 17.
Duzmath Imre Rákóczi út 32.
Mendi Tibor
Szabadság út 53.
Tassi László
Hold utca 1.
Nagy József
Hold utca 6.
Katona Mihály Nap utca 5.
Katona Antalné Tassi út 10.
Közületek kategória:
Dömsödi Nagytemplomi Református Egyházközség
II. A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megőrzése érdeké-

ben végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi bizottság javaslatát figyelembe véve emléklapot adományoz az alábbi személyeknek:
Nálhi Elek
Bercsényi u. 11.
Tóbisz László
Végh köz 5.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2012. augusztus 20.
11./ Egyebek
11.1/ Védőnői álláshelyre kiírt pályázat bírálata
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
110/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az általa kiírt pályázati eljárás eredményeként Ignácz Szabina 2344 Dömsöd, Ráckevei út 44.
szám alatti lakost nevezi ki a dömsödi 3. védőnői
körzet védőnői állásába 2012. szeptember 1-jétől
határozatlan időre 3 hónap próbaidő kikötésével.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
11.2/ A Dömsödi Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
111/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Tűzoltó Egyesület támogatás iránt benyújtott kérelme tárgyában a következő
döntést hozza.
A képviselő-testület a Dömsödi Tűzoltó Egyesület működését 100.000 Ft összeggel támogatja.
A képviselő-testületi döntés alapján a támogatás
összegét 2012. szeptember 30-ig kell átutalni az
egyesület számára.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Zárt ülésen hozott határozatok
12./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása
112/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
113/2012. (VIII. 8.) Kt. számú határozat
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. szeptember 12.
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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Augusztus 20. államalapításunk ünnepe

2012-ben a Községháza parkjában méltón emlékeztünk ismét államalapításunk ünnepére. A dömsödi egyházak részvételével istentiszteleten
vehettünk részt, ez alkalommal Balogh László Levente igehirdetését hallgathattuk meg. Csikós Lászlóné ünnepi beszédét és a Ju és Zsu Társulat
színvonalas előadását követően átadásra kerültek a „Szép Dömsödért” emlékplakettek. Nagy öröm volt, hogy ezen a jeles napon került átadásra oly
sok várakozás után a dabi játszótér is. A fiatalság dinamikus produkciókkal lepte meg a megnyitóra érkezőket. Volt hip-hop és BMX-bemutató, az
apróságoknak arcfestés és ugrálóvár. Bízunk abban, hogy ha vigyázzuk meglévő és új értékeinket, akkor sokáig élvezhetjük az általuk nyújtott
élményeket!
-Az igehirdetés teljes szövegét itt olvashatják.-V.I.-

Élõ építkezés

/ Igei köszöntés augusztus 20-án /

„Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek
fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat áldozzatok, amelyek kedvesek az
Istennek a Jézus Krisztus által.”
(Péter 1. levele 2,5)
Tisztelt Ünneplők! Kedves Testvéreim!

Augusztus 20-a a magyar nemzet építésének
az ünnepe.
Ezen a napon hálát adunk az új kenyérért, és
kérjük Istent arra, hogy építsen minket a nekünk
elkészített táplálék.
Ezen a napon emlékezünk nagy országépítőinkre, elsősorban István királyra, tanulságul véve a bölcs döntéseket.
Ez az ünnep tükröt tart elénk és önvizsgálatra
tanít: megvizsgálhatjuk azt, hogy mennyire építő az életünk a magyar jövő tekintetében. Ez az
önvizsgálat a mai ünnepen nélkülözhetetlen és
kikerülhetetlen. Döntő fontosságú, mert ma a
magyar nemzet nem épül, hanem pusztul.
Történnek természetesen építkezések is, de
semmi lényeges nem épül. Korábbi kormányaink
nem létező hegyekbe fúrtak alagutat autópályának, mostani kormányunk a nem létező terrorveszély ellen építkezik, költ milliárdokat, és a valójában nem létező magyar futballnak emel stadionokat. A nemzetet erősítő építkezés azonban nem
folyik. Térkövezés folyik – néha ez is nagy eredmény – de semmi lényeges nem épül azért, hogy
a mostanában lerakott piros vagy narancssárga
térköveken majd magyar emberek járjanak.
Péter apostol elüldözött, szétszórtságban élő
embereknek írja levelét. A levél által megszólítottaknak e világ értékelése szerint már szinte
nincs semmijük, csaknem mindent elveszítettek. A buzdítás mégis építkezésre, épülésre vonatkozik. Hogyan kell ezt érteni?
Az apostol értékes lehetőségnek látja a hívők
életét. Élő kövek ők, akiknél ott van az Isten
szava, szívükben pedig hit által az Úr Jézus. Lehet építeni, kezdődhet az épülés, közösséggé
válhatnak, amelynek ereje, jövője, gyarapodása
lesz. Van lehetőség most is az építkezésre, de
csak Isten által, csak Isten szerint.
Milyen építkezésre buzdít Isten ígérete?

1. A biztatásban meghirdetett építkezés
szent, megtisztított.
Azok élik át Isten építő kegyelmét, akiket
megtisztít Jézus Krisztus. Akik alázattal elfogadják azt, hogy Isten nem épít semmiféle hamisságra, bűnre, de meg tud tisztítani minden
sötétségből Jézus áldozata által. Meg tud tisztítani a bűntől, haragtól, kétségbeeséstől, hazugságoktól és hamis gondolatoktól.
Ezen az ünnepen talán a hamis gondolatok a
legharsogóbbak. Újra és újra halljuk, hogy István király csatlakozott Európához. Így mondják, hogy belenyugtassanak minket a mostani
Európai Unióba. Micsoda hamisság! Szögezzük le! István két tényezőt vett a maga idejében
nagyon komolyan.
Elsősorban a következetes keresztyénséget.
A nyugati keresztyénség akkor reformokat élt
át, önálló volt, szemben a bizánci egyházzal,
amely politikai eszközzé süllyedt. István a következetes, erős, önálló keresztyénséggel kereste a kapcsolatot. Az ilyen keresztyénséget az
unió most kirekeszti és lassan üldözi.
Másodszor István király a germán szervezettséget, lassan erős birodalommá váló rendet,
életképes összefogást kívánta egyenrangú szövetségesként vizsgálni. 962-ben XII. János pápa
császárrá koronázza Nagy Ottó szász királyt, és
ezzel egy új keresztyén birodalmi gondolat indul útjára. Ezt ismeri fel István király is, ezzel a
rendezettséggel keresi a kapcsolatot. István király valószínűleg soha nem lépett volna be egy
olyan lelki, gazdasági, politikai kuplerájba, mint
az Európai Unió!
A gondolatokat, ismereteket is meg kellene
végre tisztítani, hogy végre ne süllyedjünk, hanem épüljünk az igazságot követve szeretetben.
2. A biztató üzenet olyan épülésről szól,
amely megelevenedés által valósul meg.
Az építkezés élő kövekből jön létre, akik
mozdulnak, elevenek Isten kegyelme által.
Mozdítja őket az újjáteremtő Krisztusba vetett
hit. Ez a hit az Isten szavának meghallásából támad a Biblia szerint. A megelevenedés elválaszthatatlan attól, hogy közösségben hallják az
Igét. A levél, amelyet Péter írt nem magánlevél,
hanem közösségeknek szól. Aki távol marad a

közösségtől, aki nem enged a megelevenítés isteni rendjének, nem lesz részese sem az üzenetnek, sem az élővé válás csodájának. István király templomokat épített és templomba vezette
a magyar népet.
Nagyon furcsa az, ahogy manapság a templomkerülők fölényeskednek a templombajárókkal szemben. Dicsekszenek azzal, hogy ők otthon maradva komolyabb hitéletet élnek, mint
az Isten rendjét megtartó emberek. Biztos igaz
az, hogy aki templomba jár, nem feltétlenül hívő Jézus Krisztus ítélete szerint. Ezt az Úr tudja.
Az azonban biztos, hogy az ilyen templomot látogató ember legalább István király akarata szerint keresztyén. Te pedig Templomkerülő Testvérem lehet, hogy hívőnek számítasz Kádár János, Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor,
Medgyessy, Gyurcsány vagy Vona Gábor szerint, de nem vagy keresztyén István király szerint, sem hívő ember az Úr Jézus szerint. A megelevenedésnek rendje van, mozdulni először Isten igéje felé, majd csodálatosan Isten igéje által. Az épülés élő kövekből történik.
3. A biztató apostoli üzenet Isten dicsőséges tervét megvalósító építkezésről szól.
Az Úrnak terve van a nehézségekben, szegénységben élő keresztyénekkel. Az Úrnak terve van azokkal, akik már semmit sem mernek
tervezni. Isten erős közösséggé teszi őket. Őket,
akiknek szolgálatuk és hatalmuk lesz az egész
világ jövőjének tekintetében. Közösséggé válva
már nem helyet keresnek ebben a világban, hanem irányt mutatnak. Közösséggé épülve többé
nem menekülnek, hanem menedéket nyújtanak.
Isten terve őket, az erőtleneket nagyon erőssé
teszi. Keresve az Isten akaratát megtapasztalják,
hogy az engedelmesség épít. Bizalommal követve Isten tervét ezek az életek összekapcsolódnak és betöltik küldetésüket. A tervek készen
vannak! Már ma elkezdődhet az építkezés! Kérdezz rá bátran az Istennél: mit akarsz Uram, mit
tegyek?
Isten építkezésről szól apostola által, akkor is,
ha reménytelennek látszik a helyzet. Nem a mi
terveink szerint, nem a mi erőnkkel, de velünk
és általunk.
/ Balogh László Levente /
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DÖMSÖDI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Kedves dömsödi lakosok, tisztelt olvasok!

Ettől a hónaptól mi is írunk cikket havi rendszerességgel a Dömsödi
Hírnökbe. Célunk a munkánk bemutatása és a lakosság tájékoztatása a
fontos, mindenkit érintő jogszabályokról. Szeretnénk azt elérni, hogy
mindenki ismerjen minket, és jó legyen az együttműködésünk a lakossággal, mert az önök segítségével tudunk igazán eredményesen dolgozni.
Jelenleg a felügyelet 1 fő felügyelőből (Földvári Attila) és segédjéből
(Pongrácz József) áll. A polgármesteri hivatal alkalmazottai vagyunk. Van
egy 13 éves, de jó állapotú zöld Lada Niva terepjáró, amit használhatunk.
Működési területünk Dömsöd nagyközség közigazgatási területe és a
körjegyzőségben Dömsödhöz tartozó Apaj község közigazgatási területe is.
Szoros kapcsolatban és nagyon jó együttműködésben dolgozunk
együtt Dömsöd–Apaj körjegyzőjével, dr. Bencze Zoltán úrral.
Együttműködésben közösen dolgozunk a dömsödi körzeti megbízottakkal, a dömsödi polgárőrséggel és a dömsödi tűzoltó egyesülettel.
A közterület-felügyelet feladatai:
• a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
• a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
• közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
• közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában,
a közbiztonság és a közrend védelmében;
• közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
• közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
• közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot – a fenti keretek között – törvény, kormányrendelet és a fenntartó
önkormányzat rendelete állapíthat meg.
Nagyon fontos tudnivaló: a közterület-felügyelő intézkedésre jogosult hivatalos személy!
Hivatalos személynek pedig felszólítására (szabálysértésen történő tettenéréskor) személyazonosságát mindenkinek igazolnia kell. Ezt követően dönt a közterület-felügyelő a szankcionálás módjáról és mértékéről.
Amennyiben személyazonosságának igazolását megtagadja, 100.000 forint összegű bírsággal sújtható szabálysértést követ el. Valamint az intézkedő felügyelő döntésének függvényében rendőrt hívhat, és a személyazonosságának igazolását megtagadó személyt feltartóztathatja, kényszerítheti a helyszínen maradásra a rendőrség kiérkezéséig.
A törvény szerint a közterület-felügyelőnek joga van még a szabálysértéssel érintett tárgyról, személyről, körülményről kép- és hangfelvételt is
készíteni. Ezek tárolási, megőrzési határideje 30 nap, illetve a szabálysértési ügyben eljáró hatóság részére továbbíthatja is.
Elsődleges célunk a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok betartatása.
Szabálytalanság észlelésekor (kivétel az illegális szemetelés) elsősorban a figyelmeztetés, felszólítás a célunk. Ha valaki a figyelmeztetés és
felszólítás után sem tesz eleget a jogszabályban leírtaknak, akkor kénytelenek vagyunk ezt szankcionálni, bírságolni.
Dömsödön sajnos a szemetelés, az illegális szemétlerakás valamiért nagyon elterjedt. Mindent megteszünk az elkövetők felderítése érdekében,

hogy szankcionálhassuk tettüket. Ha valakit tetten érünk, az biztos lehet
abban, hogy minden esetben pénzbírságot fog kapni.
Bírságolhatunk helyszínen, de birság szabható ki utólag is, ha bebizonyosodik a cselekmény elkövetőjének a kiléte.
Bírság illegális szemetelés esetén, helyszínen 50.000 forintig, feljelentés esetén 150.000 forintig terjedhet. Valamint a helyszínen tetten ért elkövető köteles azonnal a lerakott szemetet összeszedni és azt hulladéklerakóba (szeméttelep) elszállítani.
Biztos mindenki látta már, milyen szemétlerakások vannak a szelektív
hulladékgyűjtőknél és néhány utca elején. Ezeket a helyeket ezentúl rendszeresen fogjuk ellenőrizni a hét minden napján, és a szemetelőket meg
fogjuk bírságolni. De folyamatosan fogjuk ellenőrizni a Duna-partot is,
mert ott meg folyamatosan kirakják a növényi hulladékot, ami szintén illegális szemetelés, és azt is pénzbírsággal fogjuk szankcionálni.
Az elmúlt hónapban 2 helyszíni bírságot osztottunk ki, és 4 esetben tettünk feljelentést illegális szemetelőkkel szemben.
A másik dolog, amit kiemelten kezelünk, az ingatlanok és környékük
gyommentesítése. Erre Dömsöd szép látképe és az egészségünk miatt van
szükség. Minél kevesebb a gaz és gyom, annál kevesebb az allergiás reakció a szervezetünktől.
Emiatt már számos felszólítást küldtünk ki ebben és az előző hónapokban is, melyre 5 esetben az ingatlantulajdonosok sajnos semmilyen módon sem reagáltak, és nem végezték el a jogszabályban leírtakat. Ők ezért
pénzbírságot fognak kapni.

Ide vonatkozó rendelet: Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
9/2012. (V. 17.) önkormányzati rendeletének II. fejezete.
5. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el,
a) aki az ingatlana előtti járdaszakasz, továbbá a járda és közút közötti
kiépített vagy kiépítetlen terület tisztántartásáról, gyommentesítéséről
vagy az ingatlana előtti járdaszakasz hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről, továbbá nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik,
b) aki az üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltatóhelyek előtti járda és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a hóeltakarításról
és síkosságmentesítésről, továbbá nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról, hulladékgyűjtő edényzet elhelyezéséről és a hulladék eltávolításáról nem gondoskodik,
c) aki az ingatlana gyom-, rovar- és rágcsálómentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik,
d) aki anyagszállításnál közterület-szennyezést követően tisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, közterületen gépjárművet mos,
e) aki a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a közszolgáltató
részére történő átadásáról, a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet
előírásai szerint nem gondoskodik,
f) aki a közterületen elhelyezett állványos szemétgyűjtőbe háztartási
hulladékot helyez el.
Ha észrevételük van bármivel kapcsolatban, kérjük, jelezzék felénk
személyesen, levélben vagy e-mailben.
Kérem, segítsék munkánkat az illegális szemetelők kilétének felderítésében is. Ha látják az esetet, tegyék meg, hogy felírják a helyszínt, dátumot és időpontot, a gépkocsi színét, rendszámát, esetleg típusát és a személyek számát és minden olyan dolgot, ami segítheti azonosításukat.
Elérhetőségeink:
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hívatal)
E-mail: kozterulet@domsod.hu
Közterület-felügyelet
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Újraélesztési bemutató a strandon

Újraélesztés címmel került megrendezésre a
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410 „Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására” című pályázat soron következő előadása.
Augusztus 24-én pénteken a strand területén
szép számmal gyülekeztek az érdeklődők, hogy
megismerkedhessenek az újraélesztés technikájával, eszközeivel.
Az előadó, Ősz Gyula lelkesen ismertette a
legfontosabb tudnivalókat, hogy mikor és miért
van szükség újraélesztésre, van-e valamilyen
előzménye a rosszullétnek, illetve milyen technikákat alkalmazhatunk ilyen esetekben.
Megtudtuk, hogy a rosszullétek olykor jelek
és előzmények nélkül következnek be. Ha a beteg eszméletét vesztette, nem lélegzik, az agyba
nem jut megfelelő oxigén, mely agykárosodáshoz, majd halálhoz vezet. Ezért fontos gyors elsősegélyben részesíteni a rászorulót. Mit is tehetünk?

Meg kell győződni arról, hogy a beteg magánál van-e, lélegzik-e? Ha a mellkasát szabaddá
tesszük, akkor látjuk, hogy emelkedik vagy
sem. A légzéséről úgy is meggyőződhetünk,
hogy halljuk-e ahogyan szuszog. Tíz másodpercig figyeljük, ezalatt két légzésnek kell lenni.
Ha nincs, akkor lélegeztetni kell.
A lélegeztetés módja a légutat szabaddá tenni, majd mellkaskompressziót végezni. (Ez
utóbbinál 30 mellkasnyomás és két befúvás.)
Ha ezt a műveletet a rosszullétet követően el
tudjuk kezdeni, annál nagyobb az esély a felépülésre, életben maradásra. Nagyon fontos továbbá, hogy segítséget hívjunk: egy ember hívja a 104-en a mentőket – pontos helymeghatározással –, a másik ember pedig hozzon defibrillátort. (A defibrillátor használata egyszerű,

mert gépi hang utasít arra, hogy mit kell tenni.)
Az előadás végén a jelenlévők ambubabán kipróbálhatták az újraélesztés technikáját, valamint
többféle defibrillátorral is megismerkedtek.
-V.I.-

TÁMOP-6.1.2/A-09/ 1-KMR-210-0410

„Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására”
címû pályázat soron következõ elõadásai:
Szeptember 18. kedd
Előadó: Turcsák Katalin dietetikus.
Előadás helye: művelődési központ tanácsterme

Az előadások címei:
1) Cukorbetegség étrendi kezelései –
17 órai kezdettel
Tematika:
• cukorbetegség előfordulása
• betegség típusai
• szövődmények gyakorisága
• kezelési stratégiák
• étrend szerepe a terápiában

2) Sporttáplálkozás – 18 órai kezdettel
Tematika:
• sporttáplálkozás jelentősége
• tápanyagok szerepe
• szénhidrát jelentősége a teljesítményfokozásban
• szükség van-e étrend-kiegészítőre?
• verseny előtti és alatti táplálkozás

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.
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Fogadjon örökbe egy padot…
Dömsöd köztereit számos kézműves, egyedi elképzelésű és
kivitelezésű munka díszíti. Gondolok a Béke téren álló emlékoszlopokra – szimbolikus székelykapura, az Esze Tamás parkban álló Mária-szoborra, a Polgármesteri Hivatal parkjának
padjaira, valamint a település díszes hirdetőtábláira. Az egykor
szépen kivitelezett „díszletek” az időjárás viszontagságainak
nehezen tudnak ellenállni. A legjobban megviselt darabok a
köztéri padok.
Horváth Béla kádármester kezdeményezésére olyan összefogásra lenne szükség, mely által újjászülethetnének ezek a padok.
A kádármester felvállalja a faanyagok méretre szabását, a díszítőmintázat faragását és a támlák, ülőkék felcsavarozását, festését. A kalkuláció szerint egy pad felújítása (anyag, csavar, festék)
megközelítően 6000 Ft. A munka elvégzése a KÖZJÓ javára
szolgál, önzetlen felajánlásként.

Könyvtári nyitvatartás
H: zárva
K: 10-18
Sz: 8-16
Cs: 8-14
P: 11-17
Szo: 8-12
Tel.: 06-24-519-711
***

Köszönet az önzetlen
adományokért!

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a Nagyközségi Könyvtárunkat könyvajándékkal támogatták:
• Szeifer Géza
• Vida Jánosné
• Baranyi Ágota
• Kónya Miklósné

November 1-jéig várjuk azok jelentkezését, akik anyagi vagy
faanyag hozzájárulással segíteni tudnának! A támogatók, vagyis
örökbefogadók neve minden padon olvasható lesz!
Jelentkezni lehet: naponta 17 és 19 óra között.
Horváth Béla tel.: 06-20-775-8216
Vass Ilona tel.: 06-20-253-2589
A felújítandó padok lajstroma:
Petőfi fa 2 db
Duna-part hajóállomás szakasza 10 db
Petőfi emlékpark 2 db
Volt Birka csárda (Duna-part) 1 db
Dózsa György u. (Vasút úti buszmegálló) 1 db
Kossuth L. u. 19. és 95 sz. előtt 2 db
Rákóczi u. (Nyári úti buszmegálló) 1 db

KÖZLEMÉNY

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak

Ha belekerült az adósságcsapdába,
ha nem tudja fizetni hiteleit,
ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen,
ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről és
az adósságmérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Pertársaság „a tiszta lappal történő kezdés” érdekében
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

és mindazoknak, akik rajtuk kívül is könyveket ajánlottak fel könyvtárunknak.

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás
a könyvtárban Kovács László tanító úr
gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.

Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
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A Dö m s öd i Ál t a l á n o s I p a r t e s t ü l e t é le t é b õl

Tisztelt Vállalkozók!

A Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú
Nonprofit Kft. (melynek tagja a Dömsödi Általános Ipartestület)
a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskolával együttműködve a térségben közösen végzi a szakmunkásképzést festőmázoló és kőműves szakmákban (és még több szakmában is lehetséges, hogy együttműködés jön létre).
Szervezetünk a gyakorlati képzést szervezi és irányítja a Dömsödi Általános Ipartestülettel közösen.
A képzőhelyekről levesszük az összes adminisztrációs terhet,
mivel mi kötjük a tanulószerződést, és egyben fizetjük a költsé-

A Dömsödi Általános Ipartestület
felhívása

Kössön kedvező díjazású

kötelező gépjárműfelelősség és
lakásbiztosítást!!!!!!!!!
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06 24 435 416
06 70 318 6325
ipartestulet.d@pr.hu

geket is. A gyakorlati képzőhely feladata csak a konkrét szakmai
képzés, oktatás.

Szeretnénk 2012 szeptemberétől egy olyan új képzési formát
beindítani, hogy csak akkor helyeznénk ki a tanulót a képzőhelyre (vállalkozáshoz), ha annak konkrét munkája van. A gyakorlati
idő többi részét a tanuló a tanműhelyünkben tölti el.
Természetesen lehetőség van az egész gyakorlati idő lekötésére a képzőhelynek.
Az új rendszer kialakítását a térségben önökkel közösen szeretnénk kialakítani.
Kérem az érintett vállalkozásokat, iparosokat, hogy érdeklődjenek, segítsék a térség sajátosságait figyelembe vevő rendszer
kialakítását, mert csak így nyílik lehetőség a szakmai színvonal
emelésére, ami mindannyiunk érdeke.
Ha a témával kapcsolatban kérdése van, kérem, a vecses@tisztesipar.hu e-mail címre írjon, vagy a 06-30-9340-138
telefonszámon érdeklődjön.
Dömsödi Általános Ipartestület
Tóth Sándor
Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége
Nonprofit Kft.
Skribek Pál

Dömsödi Általános Ipartestület
felhívása
Vállalkozók, cégek figyelmébe
Szeretne áram- és gázszámlájából
megtakarítást???

Áram- és gázfogyasztási adatai alapján kedvező
árajánlatot követően átvállaljuk a kereskedőváltással
kapcsolatos ügyintézést!
Önnek csak annyi a teendője, hogy áram- és
gázszámláját eljuttatja hozzánk.
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
E-mail cím: ipartestulet.d@pr.hu
Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325
Fax: 06 24 435 416
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Nyári tábor a
Duna-parton

Az idei nyáron ismét megrendezésre került a nyári napközis tábor a
Dömsödi Gyermekbarát Egyesület és a Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat közös szervezésében.
Júniusban és augusztusban a gyerekek egy-egy hetet töltöttek a Dunaparti vízitúra klub kertjében. A nap nagy részét játékkal töltöttük, ami a
gyerekek számára a legfontosabb tevékenység. A víz közelsége és az időjárás lehetővé tette a mindennapos fürdést, úszást.
A kertben pingpong, különböző társasjátékok és kézműves foglalkozások álltak a gyerekek rendelkezésére. Biciklitúrát szerveztünk Tassra és
Ráckevére is.
A szerény anyagi háttér ellenére a gyerekeknek biztosítani tudtuk a napi többszöri étkezést, tízórait, ebédet és uzsonnát is kaptak.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik részt vettek
a tábor szervezésében és lebonyolításában: Nagyné Klári néninek köszönjük, hogy konyhatündérkedett és finom ebédeket főzött nekünk,
Nagy Sebastiánnak a drámapedagógia foglalkozásokat, Csonka Nórinak
az úszómesterkedését, Belencsikné Kriszti, a szülők és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársainak a társadalmi munkáját.
Külön köszönet mindazoknak akik felajánlásokkal segítettek minket:
szülők élelmiszer felajánlásai, a Sisi Közhasznú Alapítvány által felajánlott, jótékonysági cipővásárból befolyt összeg, Klenáncz mézüzem mézadománya.
A tábor utolsó napján, augusztus 24-én részt vettünk a szabad strandon
megrendezett „Újraélesztés” című előadáson, ahol a gyerekek hasznos
információkkal gyarapodtak, és elsajátíthatták a mesterséges lélegeztetés
technikáját.
Reményeink szerint jövő nyáron újra találkozunk.
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Ked ves Anyu kám, Apu kám,
Nagy szü le im, Nagy bá csik,
Nagy né nik, Ba rá ta ink!

Tudom, hogy számotokra Én vagyok a legszebb baba a világon,
most viszont elérkezett az idő, hogy ezt más is észrevegye!
Küldjétek be egy jól sikerült fotómat, hadd gyönyörködjön elragadó szépségemben egész Dömsöd és Apaj! Töltsön el benneteket büszkeséggel a sok-sok szavazat – s ez jusson eszetekbe akkor is, amikor kiborítom a főzeléket, telefirkálom a falat, vagy épp lerántom a polcról a
porcelándíszeket... –, de azért ígérjétek meg, hogy megtesztek mindent
azért, hogy a Fődíj az Enyém lehessen!
Szemetek fénye
Gondolkozzatok el, melyik képemen vagyok a legtüneményesebb?
Kategóriák: maszatos, pancsolós, kedvenc játékos, mosolygós,
testvére(i)mmel, kalapban, kabátban, csizmában és csecsemőkori kép. A
nevezés feltétele, hogy aktuális idejű kép legyen 3 év alatti gyermekről.
Itt tudtok majd benevezni és szavazni rám:
Személyesen: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál és a Kisherceg Gyerekházban az erre a célra kihelyezett ládákban.
Interneten: domsod@biztoskezdet.hu e-mail címen, a Kisherceg
Gyerekház facebook oldalán.
Minden benevező ajándékot kap!
A Gyermekbarát Egyesület, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
és a Kisherceg Gyerekház által szervezett

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKFOTÓ PÁLYÁZAT
időtartama:
Nevezés fotóval: 2012. október 12-ig
Szavazás: 2012. november 16-ig
Eredményhirdetés: november 30.
Akkor lesz belőlem nyertes, ha minél többen szavaztok rám!
A beérkezett fotókat érkezési sorrendben töltjük fel a Facebookra és
jelentetjük meg a Dömsödi Hírnökben.

F E L H Í V Á S

A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményben pótbeiratkozást tartunk 2012. szeptember hónapban, munkanapokon
14 és 18 óra között.
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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A Dabi Játszótér és Pihenõpark
2012. augusztus 20. átadására

Egy rövid múltidézéssel szeretném kezdeni az ünnepi köszöntést. A
„Még 1000 év” Dömsödért Egyesület 1995-ös megalakulása óta számos
olyan programot és létesítményt működtetett, támogatott s támogat, ami
a dömsödiek javát szolgálta, szolgálja. A 17 év alatt hagyományokat teremtettünk, sok jó, s mások által életre hívott kezdeményezést is támogattunk.
Így hívtuk életre a Mikulás-várás Dömsödön programot, a Falusi Gyermeknapot a Hajós-kastély kertjében, a Zenés Nyári Estéket a Petőfi Múzeum udvarán már az indulásunkkor.
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Szeretném megköszönni mindenki munkáját, aki a létrehozásban segített minket.

Elsősorban az Egyesületünk tagjainak, akik hosszú évek alatt mind végig kitartottak és hittek az egyesületi gondolatok, az összefogás és az
együttműködés elvei mellett és dolgoztak azért, hogy jó dolgok jöjjenek
létre Dömsödön. Íme, most itt állunk egy olyan közösségi téren, mely tér
több generációnak nyújt kellemes és kulturált kikapcsolódási lehetőséget.

De ott voltunk, amikor a Dömsödi Napok programsorozatát terveztük,
építettük ki, nagyon sokáig háttér segítőként vettünk részt benne.
Sikeres volt a falusi turizmus képzésünk, s a kezdeti sikeres évek után,
amíg a repülőmodellezők jártak a dömsödi pusztába (modellezők Wimbledonjába) a Tatár-hegyi erdőhöz, úgy nézett ki, hogy mind az egyének,
mind a falu javát fogja szolgálni ez a program.
Kistérségi konferenciákat, előadásokat szerveztünk. Tagjai vagyunk a
Kis-Dunamenti Civil Szervezetek Szövetségének, a Kis-Dunamenti Vidékfejlesztési Egyesületnek, a helyi LEADER Csoportnak, együttműködtünk és működünk a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel és az
Önkormányzattal.
A helyi programkínálat színesítése és Dömsöd jó hírnevének öregbítése céljából 2007-ben megálmodtuk a Hal-Víz Napokat, közösen kialakítottuk alapjait a helyi horgász egyesülettel, vállalkozóval. Jótékonysági
gyűjtéseket szerveztünk. 2008-tól nagy sikerrel rendezzük meg a Dabi
Napokat közösen helyi vállalkozóval.
2011 igen mozgalmas év volt az Egyesületünk számára, hiszen megnyílt a Biztos Kezdet program keretén belül a Kisherceg Gyerekház, s elkezdtük a játszótér építését is.

BMX-bemutató augusztus 20-án
Szeretném megköszönni mind a két ciklus képviselő-testületének minden tagjának, hogy támogatták a játszótér megépítését, valamint készfizető kezességet vállaltak értünk. Külön köszönet a polgármesterünknek és a
jegyzőnknek, amiért folyamatosan a rendelkezésünkre álltak, s nem csak
az OTP hitel intézése során.

Egyesületünk 2009 decemberében, a III. tengely Falufejlesztés jogcím
keretében, Dabi Játszótér és Pihenőpark kialakítása tárgyában benyújtott
pályázatra 11.069.500 Ft megítélt támogatást kapott, melyből megépült
ez a csodás közösségi tér.

Az átadás pillanata

Köszönet a pályázatírónak, Molnár Pálnak, a kivitelezőnek, a Felelek
Kft.-nek, Szabóné Szatmári Mónikának, Szabó Tamásnak, a felelős műszaki ellenőrnek, Fekete Miklósnak, hogy segítettek a játszótér gyors kialakításában.

Hip-hop bemutató augusztus 20-án

Külön köszönet Kovács Gyulának, Gyivi Jánosnak a plusz segítségért. A
közmunka program részvevőinek, Varsányi Antal alpolgármesterünknek.

XXII. évfolyam 9. szám
Szívből köszönöm a „Sok kicsi a játszótérre megy” akcióban résztvevő
gyerekeknek és felnőtteknek, hogy az 1 és 2 forintosok gyűjtésével támogatták a játszótér megépítését, külön köszönet az általános iskolának és az
üzlettulajdonosoknak hogy segítették a gyűjtést.
A jövőt nézve szeretnénk fejleszteni a teret már a jövő évtől, BMX-pálya, újabb hinták, kemence, fűzbeállók létesítésével. Szeretnénk a kerítést
s a növénytelepítést megoldani gyűjtésből. Jövőre pedig egy névadót szeretnénk rendezni, ahol ez a kellemes és hasznos tér a többség által elfogadott és támogatott nevet venné fel.
Én továbbra is hiszek abban, hogy ha mindenki a másik pozitív értékeire építve összefog és segíti egymást, akkor szinte csodákra vagyunk képesek. Erre az összefogásra ékes példa ez a játszótér.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Korona Sándor, az Egyesület elnöke

„Lakodalom van a mi
utcánkban....”

Ezúton sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 2012. szeptember 30-án vasárnap, délután 15,00 órára a
dömsödi Petőfi Múzeum udvarán bemutatásra kerülő „Kunsági
lakodalmas” kétrészes zenés-táncos népi színmű megtekintésére.
A fonóbeli ismerkedéstől a lakodalmi Rákóczi marsig a műsort
bemutatja a Kiskun Néptáncegyüttes – Kiskunlacházáról, a Dömsödi
Daloskör – Dömsödről, a Kunszentmiklósi Daloskör – Kunszentmiklósról, a talpalávalót a Kóborzengő zenekar és Abonyi Blanka biztosítja Budapestről.
Koreográfus: Kakukk Mariann, művészeti vezető: Lacziné Jakus
Eszter.
A műsor végén meglepetéssel várjuk kedves vendégeinket.
A 2012-es Zenés Nyári Estéket pótolandó kerül bemutatásra ezen
műsorszám.
Belépődíj egységesen – gyermek és felnőtt – 500 Ft, de elfogadunk
nagylelkű plusz felajánlásokat is. A jegyek a helyszínen válthatók.
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Külön szeretném megköszönni, hogy a
Dabi Játszótér és Pihenõpark átadó
ünnepségének lebonyolításában
segédkeztek, támogatták:

Zilling Christian, Ország Katalin, Fehér Lászlóné, Szűcs Imréné,
Zsiba Sándorné, Tarr István, Tarr Istvánné, Ispán Ignác, Ispán Ignácné,
Korona Sándorné, Kovács Zsigmond, az ifjú táncosok, Picard Ancsa
arcfestés, Sándor József kocsikázás, Ispán Imi hangosítás, BMX-es
csapat bemutató, Németh Attila ugrálóvár, Bélavári Tibor, Imre Péter,
Pénzes Tibor, Baranya Csaba, Önkormányzat.

Kedves Dömsödiek!
Kedves Mindenki! Aki Egyesületünket támogatta, támogatja

Kéréssel fordulunk Hozzátok a Dabi Játszótér és Pihenőpark biztonságos kerítésének megépítésének érdekében. Az alábbi fotón látható
módon kivitelezett (max. 1,80 cm, minimum 1,20 cm magas, 15-20 cm
széles) kerítéselemeket várunk tőletek 2012. szeptember 30-ig, illetve
folyamatosan, hogy körbekeríthessük a teret. Azt, hogy milyen lesz, azt
rátok bízzuk, de legyen időjárásálló a kivitelezés. :)
Köszönjük előre a sok-sok-sok „kerítésfigurát” a gyerekek nevében.
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

Esős idő esetén a nagyszabású műsor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban
kerül bemutatásra 15.00 órától.

Ötlet a kerítésmintára

Kedves Dömsödiek!
Adjatok nevet a Dabi Játszótér és Pihenőparknak, olyan nevet, ami
jellegzetes, egyedi, és amit a többség elfogad.
A névötleteket 2012. október 31-ig várjuk, leadhatók az egyesületünk vezetőségi tagjainál (Balaton Magdolna, Badenczki Csilla,
Fehér Lászlóné, Ispán Ignácné, Szűcs Imréné, Tarr Istvánné, Zilling
Christian, Zsiba Sándorné, Korona Sándor) vagy beküldhetők a 2344
Dömsöd, Pf. 42 címre, esetleg az Egyesületünk „facebookos” oldalán.
A beküldött nevekből szavazással lesz megállapítva a „Dabi Játszótér és Pihenőpark” végleges neve. A névadásra 2013 tavaszán, nyár
elején kerül sor.
Köszönjük.
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Augusztus hónap

Gyergyócsomafalván jártunk...

2012. 08. 10. – 08. 14. közötti időszakban abban a megtiszteltetésben
volt részünk, hogy újra vendégei lehettünk erdélyi tűzoltó barátainknak.
Gyergyócsomafalva csodálatos hely. Az ott lévő emberek kedvessége,
vendégszeretete, ragaszkodása a magyarsághoz határtalan. Még félúton
sem jártunk, ők már türelmetlenül várták érkezésünket. Bizony megkönynyeztük a viszontlátást. Sokat beszélgettünk, viccelődtünk, nevettünk.
Érkezésünk napjára időzítették vendéglátóink a körzeti tűzoltó versenyt. Még a helyi tv-ben is meghirdetésre került az esemény. Jöttek is a
környező falvak tűzoltó csapatai egyenruhában, teljes felszereléssel, tűzoltóautókkal. A hagyományok megőrzéseképpen még szekéren is…
Délelőtt 10 órakor volt a hivatalos megnyitó a polgármesteri hivatal
előtti téren. Fúvószenekar kíséretében énekeltük a magyar és a székely
himnuszt. Ezután az ifjú tűzoltók előadásában több verset is meghallgathattunk. A helyiek megkoszorúzták a tűzoltók emlékére állított kopjafát.
Ezután a zenekar kíséretében átvonultunk a falu határában létrehozott szabadidőparkba, ahol a verseny lezajlott. A csapatok különböző szerelési
versenyeken vettek részt. A dömsödi csapatot Tárkányi Béla, Ispán Ignác,
Földvári Attila és ifj. Földvári Attila, valamint Árky Lajos alkotta. Jó időt
futott a csapat, és a szerelés is majdnem tökéletesre sikerült.
Külön az ifjú tűzoltó palántáknak is rendeztek versenyt. Jó volt látni a
fiatalokat, lelkesedésüket. Bárcsak itt Dömsödön is lenne ifjúsági tűzoltó
csapat. Akkor tudnánk, hogy biztosított az utánpótlás…

Tisztelt olvasóink!

Felhívnám mindenki figyelmét az érvényben
lévő tűzgyújtási tilalomra! A tilalom oka a száraz, csapadékmentes időjárás. Kérem, mellőzzenek minden felesleges tűzgyújtást, és ne dobják el az égő cigarettacikkeket sem, mert könynyen egy nagyobb méretű káresetet eredményezhet. Aki a tilalmat megszegi és tüzet gyújt,
vagy bebizonyosodik, hogy szándékosan tüzet
okoz, az bírságra számíthat. A Dömsöd-Kiskunlacháza közötti káresetünket is valószínűleg
ilyen felelőtlen viselkedés okozta.
Előző cikkem óta 3 káresetünk volt, kettő
tűzeset és egy műszaki mentés.
Július 28-án a Kunszentmiklósi út végén, mezőgazdasági területen egy silózó munkagép kigyulladt. A tüzet a ráckevei tűzoltók kiérkezése
előtt eloltottuk. Szerencsére személyi sérülés
nem történt, de az anyagi kár jelentős.
Július 30-án 14 óra körül kaptunk riasztást,
mely szerint egy személygépkocsi van a strand
mellett a Dunában. A helyszínre a ráckevei tűzoltókkal, a budapesti tűzoltóság búvárszolgálatával, a mentőkkel és a rendőrséggel közösen
vonultunk. A gépkocsi vezetőjét a mentők kórházba elszállították. A kiemelést a Dunatáj szövetkezet Manitu munkagépe végezte, amit nagyon köszönünk nekik és a gép kezelőjének.
Augusztus 6-án Dömsöd és Kiskunlacháza

A verseny végén Ambrus László által készített kupákat vihettek haza a
csapatok. Az estét a park büszkeségében, az újonnan átadott rendezvénycsűrben zártuk, mely egy csodálatos, csupa fából készült hatalmas építmény kulturális célokra, megőrizve a régi csűr épületek szokásos felépítését. Ezt mindenkinek látnia kellene…
A következő napokat igyekeztünk a hegyekben, az erdőben, a szabadban eltölteni.
Nagyon hamar elszaladt ez a pár nap… A búcsú még könnyesebbre sikerült. Nagyon sok kedves baráttól kellett elválnunk! Reméljük, hogy mielőbb újra Dömsödön üdvözölhetjük őket! Erdély minket biztosan visszavár.
Ispán Ignác
Dömsödi Tűzoltó Egyesület elnöke

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

közé, a 46-os kilométerszelvényhez vonultunk,
ahol mintegy 6 hektáron égett a száraz növényzet. A tűz az ott lévő erdőt és a kukoricásokat is
veszélyeztette 2-es kiemelt riasztási fokozatban
a ráckevei, a szigetszentmiklósi és a budapesti
tűzoltókkal közösen oltottunk. A helyszínre érkezett még a Katasztrófavédelmi Műveleti
Szolgálat egysége is.

Kovács Zoltánnak és Szabó Andreának
anyagi támogatását, amelyet működésünkre fogunk fordítani.
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.

Fotó: Dömsöd ÖTE
Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra tudják befizetni
(Dömsödi Tűzoltó Egyesület, számlaszámunk:
51700272-10903818) 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

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
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Az eltelt negyedévben történt dömsödi
balesetek
Május 14-én 14.00 óra körüli időben az 51-es
úton Dömsöd irányából Budapest irányába közlekedett egy személygépkocsi. A sofőr figyelmetlen volt és hátulról nekiütközött a vele azonos irányban haladó tehergépkocsinak és annak
vontatmányának, anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. Az
ügyben szabálysértési eljárás folyik. Május 26-án 09.05 óra körüli időben
a Dózsa György úton haladt egy személygépkocsi a Kossuth Lajos utca
irányába. A kereszteződésben a kihelyezett Állj! Elsőbbségadás kötelező!
jelzőtábla ellenére nem biztosított elhaladási elsőbbséget a vele szemben
szabálytalanul kerékpározó helyi hölgynek és összeütköztek. Személyi
sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. Június 15-én hajnali negyed
kettő körüli időben az 51-es úton Baja irányából tartott egy tehergépkocsi
Budapest irányába. Eddig nem tisztázott okból áttért a menetirány szerinti
szembeni oldalra, és ott összeütközött a vele szemben közlekedő személygépkocsival. Anyagi kár keletkezett, folyik a szabálysértési eljárás.
Július 11-én 09.15 órakor a Szabadság utcán közlekedett egy személygépkocsi Baja felől Budapest irányába. Áttért a szembeni sávba és ott ütközött a padkára lehúzódó másik személygépkocsival. Tetemes anyagi kár
keletkezett, személyi sérülés is történt. Folyik a szabálysértési eljárás.
Több esetben intézkedtünk ittas vezetésnél, apróbb szabálysértések elkövetőivel szemben. Példaként megemlítem, hogy ABC üzletből csokilopás történt pár száz forint értékben, de az ügyet nem követi szabálysértési
eljárás, hanem a helyszínen helyszínbírságot szabott ki a rendőr. Ja igen, a
helyszínbírság nagyságát a rendőr a helyszínen dönti el, odaadja, a megbírságolt átveszi és azzal vége az eljárásnak, be kell fizetni, esetleg közmunkában ledolgozni vagy büntetés-végrehajtási intézetben letölteni…
Az intézkedő rendőrök nem szívbajosak, az 50.000 Ft-os helyszínbírság
egy ilyen csokilopásnál megszokott dolognak számít, hátha visszatartja a
jól szituált édesség- és kleptomániást a szabálysértés elkövetésétől.
Felhívom a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy a fürdőhelyeken és strandokon észleltük, miszerint alkalmi tolvajok az őrizetlenül hagyott csomagokból mobiltelefont, készpénzt, értékeket tulajdonítanak el. Kérjük, hogy
a strandon ne hagyják csomagjukat, értékeiket gazdátlanul, mert a tolvajok
nem mulasztják el az alkalmat és megfosztják Önöket értékeiktől.
Továbbá mindenki érzi és tudja, hogy nagy a hőség, éjszakára nyitva
hagyjuk az ajtót, bukónyílásra állítjuk az ablakot, és bizony a besurranó
tolvajok kihasználják az adódó lehetőségeket. Reggelre ébredvén az előszobából hiányzik a táska, a szekrények feldúlva, besurranó tolvaj járt a
házban. Kérem, hogy zárják be a nyílászárókat, és kérem óvják, védjék értékeiket a tolvajok ellen, mert minden tulajdonos elsőrendű feladata, hogy
a saját kis vagyonát megóvja, megőrizze…

Dömsödi bűnügyek…
Április végén a Hársfa utcában törtek be egy hétvégi házba, horgászfelszerelést, műszaki cikkeket és műanyag székeket loptak el. A Felsőszigeti
úton rézcsöveket loptak a hétvégi házból. A Rigó utcában műszaki cikkeket és elektromos kábeleket vittek el. Az Alsó Dunapart úton rézcsöveket
és szerelvényeket tulajdonítottak el. A Dabi szigeti úton műszaki cikkeket
és edényeket loptak. A Béke téren lévő családi házból, amely nem lakott,
rézcsöveket és hegedűt tulajdonítottak el. A Jókai úton egy családi házból
alkalmi lopás módszerével számítógépet vittek el. A Vásár téren egy telepen készpénzlopás történt. A gyanú egy ottani dolgozóra, jobban mondva
a dolgozó hozzátartozójára terelődött. A gyanú be is bizonyosodott, mert
költekezés történt, több telefon került megvételre és McDonalds, meg
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habzsolás és dőzsölés. A tolvaj az elszámoltatása során még bevallott más készpénzlopást is,
és Apajon elismert egy kerékpárlopás elkövetést. Folyik a büntetőeljárás ellene. Május közepén szintén a hétvégi házas területek szenvedtek a betörőktől. A Dabi szigeti úton egy udvarról horgászfelszereléseket, a Pipa utcában
egy hétvégi ház faláról fűtéscsöveket loptak. A Ráckevei úton egy udvarról Hetra hegesztőtrafót, a Barackos úton gyertyatartót és faliképet tulajdonítottak el. A Hársfa utcában alumínium létrát és műszaki cikkeket vittek el a hétvégi házakból. A Szabadság utcában antik vasalót és fűnyírót
loptak el, és szintén a Szabadság utcában egy családi ház udvaráról szerszámokat loptak el. A szerszámtolvaj elszámoltatásra került, tagadta bűnösségét, ellene folyik az eljárás. Május végén a Tölgyfa utcában csaptelepeket, rézcsöveket és akkumulátort loptak el egy víkendházból, az elkövetőket tetten érték, folyik ellenük a büntetőeljárás. A Középső Dunaparton két hétvégi házba is betörtek, csaptelepet, rézcsöveket és horgászfelszerelést vittek el. A Szőlők útján egy hétvégi ház udvaráról rézvezeték,
csiszológép és láncfűrész látta a tolvajok működésének kárát. A Templom
téren egy nyitott személygépkocsiból pénztárcát iratokkal és készpénzzel
loptak ki. Június elején szintén a hétvégi ház betörések vitték a főszerepet
Dömsöd kriminalitásában. A Vadvirág utcában rotációs kapát, fűkaszát
loptak, a Kőrisfa utcában használati és műszaki cikkeket. A Napos part soron kerékpárt és elektromos hosszabbító kábelt, a Ráckevei úton egy hétvégi ház melléképületéből fűnyírót és horgászbotokat. A Pipa utcában
műszaki cikkeket tulajdonítottak el. A Kék Duna Vendéglő disco rendezvénye alatt női táskát loptak benne mobiltelefonnal, készpénzzel. A
Szőrhalom tanyai részen pedig fűkaszát, fűnyírót, vasanyagokat tulajdonítottak el. A Szőrhalom tanyai betörések gyanúsítottjai elszámoltatásra
kerültek, cselekményüket elismerték. Június közepén a Kossuth Lajos utcában egy családi háznál tetten érték H. Károly régi ismerősünket, vele
volt fiatalkorú hozzátartozója is. Ügyükben folyik a büntetőeljárás. A Tölgyfa utcából tett bejelentést egy férfi, hogy a Horváth-kertből két ifjú hölgy hazakísérte, mert ő rosszul lett, és míg zuhanyzott, eltűnt a mobiltelefonja és eltűnt a készpénze. A két fiatal nő gyanúsítottként kihallgatásra
került. Cselekményüket részben elismerték. A hétvégi házas területen történt események június közepén: a Ráckevei úton alumínium létrát és fűnyírót loptak el, a Rigó utcából szerszámgépeket és műszaki cikkeket, a
Középső Dunapartról pedig horgászbotokat tulajdonítottak el. Június végén az Öregszőlők részen loptak el egy vaskályhát és a Pécskai soron törtek be egy családi házba, ahonnan műszaki cikkeket tulajdonítottak el. Július elején az Alsó Dunaparton egy családi házból DVD-lejátszót vittek el,
a Védgát soron egy családi házból pedig szivattyút és más műszaki cikkeket. A Dunavecsei útról egy tanyáról készpénzlopás miatt tettek feljelentést ismeretlen tolvajok ellen. Július végén a Fűzfa utcában csaptelepeket,
gázpalackokat és szivattyút loptak, a Gém utcában szintén szivattyúlopás
történt. A Hold utcában ékszerlopásról kaptunk bejelentést. A gyanúsítható személy felelősségre vonásakor elismerte a cselekményét, az ékszert
zálogba adta. A kapott pénzen szórakozott, élelmiszert és házimozit vásárolt. A büntetőeljárás folyamatban van ellene.
A Ráckevei Rendőrkapitányság, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a Ráckevei(Soroksári)-Dunaági Horgászszövetség, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság közös átfogó akciót tartott a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág Dömsöd–Tass vízi és közúti
szakaszán 2012. július 13-án pénteken.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Az akció célja a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág Dömsöd–Tass szakaszán veszteglő álló/étterem hajók hajózási okmányainak, illetve egyéb
más társszervek (NAV) hatáskörébe tartozó engedélyek meglétének teljes
körű ellenőrzése. A víziközlekedésben, illetve a közúti közlekedésben
résztvevők alkoholszondás ellenőrzése.
Az akcióban résztvevők biztosították a vízi és közúti közlekedési balesetek csökkentését, a körözés alatt álló személyek elfogását, a bűncselekmények elkövetésének megakadályozását, azok elkövetőinek felelősségre vonását, a szórakozóhelyek rendjét, valamint az illetékességi területen
található településen élő állampolgár szubjektív biztonságérzetének erősítését, illetve a társszervekkel való szoros együttműködés erősítését.
Az akcióban összesen 28 fő vett részt, 4 kishajóval valamint 6 szolgálati járművel.
A fokozott ellenőrzés során 4 fő ellen szabálysértések elkövetése miatt
40.000 Ft helyszíni bírság került kiszabásra, a halőrök 31 horgászt ellenőriztek negatív eredménnyel. Két személy ellen 30.000 Ft közigazgatási
bírság kiszabására került sor biztonsági öv használatának elmulasztása
miatt, 2 fő figyelmeztetésben részesült, 2 kisgéphajó ellenőrzésére került
sor és 2 kocsmaellenőrzést hajtottak végre a NAV munkatársai, negatív
eredménnyel.
Két vendéglátóhelyen élelmiszerlánc felügyeleti bírság kiszabására került sor 60-60.000 Ft értékben.

Körözés
A Budapest Környéki Törvényszék BV Csoportja és a Bp. XVIII. és
XIX. ker. Bíróság, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivatalos
személy elleni erőszak, lopás és csalás miatt körözi Fehér István János 32
éves Dömsöd, Védgát sor 7. tartózkodási helyű férfit. Tartózkodási helye
lehet még a Bp. XIV. ker. Cserei u. 6. szám is. Csóka Andrea 19 éves,
Dömsöd Tókert 39. vagy Tókert 46. sz. alatti lakos ellen orgazdaság miatt
adott ki körözést a Miskolci Városi Bíróság. A Szeghalmi Városi Bíróság
tartózkodási helyének megállapítása végett keresi Takáts Péter 31 éves
Dömsöd, Szabadság u. 97. sz. alatti lakcímmel rendelkező férfit. Kurilla
Norbert 27 éves Dömsöd, Szabadság u. 19. sz. alatti lakos ellen több szerv
is körözést bocsátott ki. A Budapest Környéki Törvényszék BV Csoport
keresi Dávid Attiláné 43 éves és Mészáros Máté 34 éves Dömsöd, Tél u.
9/a sz. alatti lakosokat, akik a rájuk kiszabott rendbírságot nem fizették
meg. Tartózkodási helyük lehet még Bp. XIV. ker. Mexikói u. 12. fsz. 19.
is. Több bíróság keresi Illés János 45 éves Dömsöd, Irinyi u. 16/a sz. alatti lakost, aki régen Zombori János, még régebben Kovács János névre
hallgatott. Tartózkodási helye lehet még Budapest XXI. ker. Dinnyés u.
7. sz. is.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a körözési előadót is
vagy bármelyik rendőrt.

A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24518-690, 06-20-444-1268
Szabó Sándor r. alezredes

Kékduna köszönet…

Dömsödön eddig egyedülálló kezdeményezés keretében szórakozhattunk a festői szépségű
dömsödi Duna-parton az idei év augusztus havában három egymást követő szombat estén.
Első ízben került ugyanis megrendezésre a
„DÖMSÖDI DUNA-PARTI ESTÉK” rendezvénysorozat, melynek végére érve az a kellemes kötelességünk van még hátra, hogy mindenkinek köszönetet mondjunk, aki bármilyen
módon is kapcsolódott ezen rendezvény lebonyolításához.
Hatalmas köszönet illeti CSIKÓS LÁSZLÓNÉ JUTKÁT, aki időt, fáradságot és kapcsolatait nem kímélve segítséget nyújtott a színpadi
műsorok megszervezésében, a neves és színvonalas produkciók itteni bemutatásában.
Természetesen minden rendezvénynek, mely
zenéről, táncról és közönségszórakoztatásról
szól, elengedhetetlen része, hogy a szervezésben közreműködő technikai stáb támogassa
mindazt, ami a színpadon a nagyérdemű publikum szeme és füle elé tárul. A hangosítás igencsak embert próbáló és kihívásokkal teli feladatát a rendezvény mindhárom napján VAKULYA ZOLTÁN, azaz DJ OSZI vállalta magára,
melyet ezúton is nagy tisztelettel köszönünk
meg neki. Tekintettel arra, hogy bizony visszavonhatatlanul itt a nyár vége, és rendezvényünk
végére bizony besötétedett a színpad, hasonlóan
fontos feladat volt, hogy a fellépőket az esti
órákban is láthatóvá tudjuk tenni, és ebben
nyújtott komoly fénytechnikai segítséget szá-

munkra FÜLÖP TAMÁS, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
A műsorok közötti idő kitöltése, a közönség
megfelelő tájékoztatása és szórakoztatása érdekében fontos, hogy legyen a rendezvénynek
egy házigazda gondosságával minden részletre
odafigyelő műsorvezetője is. Ezt a feladatot a
szervezők felkérésére az idei évben GÁBOR
TAMÁS (Topy) vállalta magára, köszönjük a
munkáját.
Mindez persze akkor teljesedik ki, amikor a
neves és színvonalas produkciókat csodálhatják
meg a színpadon, hiszen a jókedvnek, szórakozásnak ők a sava-borsa, így a következőben nagyon nagy tisztelettel és hálával köszönjük meg
valamennyi énekesnek, táncosnak, művésznek,
zenekarnak, hogy dacolva a rekkenő hőséggel
vagy éppen a szél okozta kellemetlenségekkel,
elkápráztatták a közönséget, akiknek ezért hatalmas köszönetünket fejezzük ki:
Ju és Zsu Társulat – akik mindhárom alkalommal szórakoztattak bennünket.
Szentmiklós Big Band
Kiskun Néptánc Együttes
Csepp Csepel Táncegyüttes
Kiscsepel Táncegyüttes
Grúz vendégeink Batumiból a Shota Rustaveli Állami Egyetem Tbeti Táncegyüttese
Dömsödi Zumba Csoport
Szvetlana
Csikós Zsuzsi és Fehér Ricsi
Hofi Band

Willpower Táncegyesület
Dezső Lajos A.M.I. társastánc tagozatos növendékei Mihó Dia tanárnő vezetésével és a
tanárnő felnőtt táncos csoportja
Kunszentmiklósi Hagyományőrző és Néptánc Egyesület
Iowa Rock Együttes
Hajdú László és Szabó Betti
Nem utolsósorban köszönettel tartozunk
KOVÁCS FERENC-nek (CSUTI) és feleségének, KOVÁCS FERENCNÉ JUTKÁ-nak,
hogy rendelkezésre bocsátották a focipályát,
ahol rendkívül látványos és élvezetes táncot
mutathattak be a Grúziából érkezett táncosok.
A fellépők szép számából is látható, hogy
változatos és több műfajt átölelő program került
Önök elé, ami pedig külön köszönetet érdemel,
hogy a szervezők, szervezésben részt vevők és a
fellépő művészek mindezt saját szabadidejükből, minden tiszteletdíj és gázsi nélkül, örömmel tették, hogy mindannyian kiválóan szórakozhassanak a nyár utolsó hónapjának három
egymást követő szombat estéjén.
Természetesen minden kedves vendégünknek megköszönjük a magunk és a fellépő művészek nevében is, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és őszintén reméljük, hogy
mindenki jól érezte magát és zavartalanul szórakozott.
A Floyd-Line Kft. képviseletében
Jakab Attila és Jakab-Kovács Adél
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Száz Ember hiányzik
Dömsödrõl!

Miért pont száz ember? Hatezer mellett miért pont száz? Azért száz,
mert ha száz közéleti ember lenne még, akkor a művelődési ház rendezvényein, a sportpályán a mérkőzéseken, a sportcsarnokban, a
különböző állami ünnepeken, a templomokban istentiszteleteken
megfelelő számú érdeklődő volna jelen. Fenntartható lenne a fizető
nézők száma alapján a művelődési ház műsora, a focicsapat stb. A
közelmúltban szombat esténként érdekes műsorral várta a Duna-part a
dömsödieket. Voltak is szép számmal, azonban a sikerhez még kellett
volna száz ember. Augusztus 19-én népszerű műsorral várták a rendezők a közönséget. Az est csúcspontja egy grúz egyetemi néptáncegyüttes volt. Nagyszerű műsort adtak. A nézőtéren voltunk vagy
százan. Igazi siker akkor lett volna, ha legalább kétszázan lettünk volna. Tehát hiányzott száz ember. Tegyünk róla, hogy a jövőben ez ne így
legyen. A szervezők tegyenek meg mindent a nagyobb tájékoztatásért,
a kényelmesebb nézőkiszolgálásért, mi nézők meg vegyük a fáradságot
és vegyünk részt községünk rendezvényein.
Nagy tisztelettel:
Varsányi Antal

2012. szeptember 29. /szombat/ 14,00 órától

SZÜRETI MULATSÁG.

A részletekrõl a kedves érdeklõdõk
plakátokon tájékozódhatnak.

TA L Á LTA M E G Y K É P E T
„Nem az számít, hogy nyerünk vagy éppen vesztünk,
még az sem fontos, hogy jók vagyunk-e.
Egyedül az számít, hogy játsszunk-e?!”
(Idézet a „Több mint sport” c. filmből)
Tóbisz László kedves olvasónktól kaptuk ezt a két képet, akinek egész
életén keresztül szívügye volt a dömsödi futball. A fotókról rég nem látott
arcok néznek ránk, egy olyan nemzedék, amely a futballt önmagáért szerette és játszotta. A képek az 1973 és 1976 közötti időszakból valók, a
dömsödi és apaji futballkedvelő szurkolók egymás között rendezett mérkőzéséről.

Felső kép:

Álló sor balról jobbra:
Bugyi Antal (?), Korona Bálint, Katona Mihály, Katona Antal, Kónya
Károly, Jarosi Mihály, Kovács Lajos, Tóbisz Mihály.
Ülő sor:
Szarka Gábor, Jónás József, Kovács László (?), Hruska Ferenc, Tassi
József.

Alsó kép: (csíkos csapat)

Álló sor:
Sass Imre, Fontányi György, Hlatki Miklós, Varga István, Sáfrán József, Tóbisz Mihály, Hegyi János, Csaplár Sándor, Turu András (?), Csatári László.
Ülő sor:
Varga Sándor, Kajdácsi Imre, Jónás Ferenc, előtte Kovács Zsigmond,
Burján András, Fabók Sándor, Kiss József, Farkas Gábor.
Összeállították:

Szabó Andrea és Tóbisz László
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SP O RTH ÍR E K • S P ORTHÍ R EK

PROGRAMOK A SPORTCSARNOKBAN

DÁTUM
SZEPTEMBER
2012.09.15.
2012.09.21.
2012.09.22.
2012.09.23.
2012.09.29.
OKTÓBER
2012.10.13.
2012.10.30.
2012.10.31.
NOVEMBER
2012.11.02.
2012.11.03.
2012.11.04.

KEZDÉS
IDŐPONTJA
18.00
18.00
18.00
16.00
18.00

ESEMÉNY

SPORTÁG

RÁCKEVE VKSK – ARANYSZARVAS SE
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – BUDAI XI. SE
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – VESC
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – KNRC-KAPOSVÁRI EGYETEM
RÁCKEVE VKSK – SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK II.

KÉZILABDA FFI
RÖPLABDA NŐI
RÖPLABDA NŐI
RÖPLABDA NŐI
KÉZILABDA FFI

18.00
18.00
18.00

RÁCKEVE VKSK – FŐNIX ISE
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – BUDAPEST SE
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – VASAS ÓBUDA

KÉZILABDA FFI
RÖPLABDA NŐI
RÖPLABDA NŐI

18.00
18.00
16.00

IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – ALBRECHT MV SC MISI
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – UTE
IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – ALUPROF TF BUDAPEST

RÖPLABDA NŐI
RÖPLABDA NŐI
RÖPLABDA NŐI

Új idény, ré gi csa pat

Dömsödön 1969-től mindig megélénkül a futballpálya környéke augusztus végén, mikor megkezdődik a bajnokság. Azelőtt is volt foci Dömsödön, csak ’69 előtt volt néhány év, amikor eltiltották a pályát bizonyos
események miatt, és megszűnt a csapat. Szerencsére most nincs ilyen
probléma, a csapat már meg is kezdte menetelését a 2012-13-as bajnokságban.
Dunaharasztiban a második csapat volt az ellenfél. Küzdelmes mérkőzésen, idény eleji játékkal győzött csapatunk.
Dunaharaszti II : Dömsöd 0 : 1 (0 : 0)
Jv. Ónodi (Urbán, Platschek)
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Kardos, Kelemen, Hegedűs – Faragó,
Dunai, Zsolnai – Palotai (Végh), Balogh, Fehérvári. Edző: Halász Gyula.
Gólszerző: Végh G.
Dömsöd : Újhartyán 1 : 1 (1 : 0)
Jv: Fazekas (Görbe, Boros)
150 néző
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Kardos, Faragó, Kelemen, Hegedűs –
Agócs (Király), Dunai, Zsolnai – Palotai (Végh), Balogh (Fehérvári).
Edző: Halász Gyula.
Gólszerző: Dunai András, illetve Monori.
Sárga lapot kaptak: Palotai, Faragó, Fehérvári, Király.
Az első félidőben Dunai András lőtt a hosszú sarokba, mintegy 16 méterről. Ebben a játékrészben jobban játszott csapatunk. A két csatár cseréje
után a második félidőben még kevésbé tudta csapatunk elöl tartani a labdát. Hosszú indításokkal operáltunk, de nem sok sikerrel. Turcsán kétszer
is veszélyeztetett, de az ellenfél kapusa mindkétszer bravúrral és némi
szerencsével védett. A 84. percben egy kipattanó labdát nagy erővel
Monori lőtt a kapu bal oldalába. Sajnos nem sikerült itthon tartani a három
pontot, de a játék képe alapján igazságos döntetlen született. Feltűnően
sok sárga lapot kaptak játékosaink, de mindegyik esetben jogos volt a sárga lap. Véleményem szerint jól vezette a játékvezető a mérkőzést. Egy vitatott eset volt, mikor még az első félidőben Balogh némi előnnyel tört kapura, a védővel együtt elestek, a síp néma maradt. A mérkőzés vége felé
még egy esetet reklamáltak a hazai szurkolók, de közelről jól látszott,
hogy először Fehérvári lökött. Egyébként feltűnő volt Fehérvári lassúsága és Végh erőtlensége. Király és Fehérvári sárga lapját látványos lerántásért kapta. Mindkettő teljesen felesleges szabálytalanság volt. Később

még megbosszulhatja magát a sok sárga. Összességében változatos, érdekes mérkőzést láttunk. Az ellenfél szurkolói az átlagosnál is elfogultabban, és sokszor sportszerűtlenül szidalmazták a játékvezetőt. Ezt azért is
tehették, mert kb. kétszer annyian voltak, mint a dömsödi drukkerek. A további mérkőzéseken tegyünk róla, hogy ez ne így legyen. Látogassuk a
mérkőzéseket!
A következő mérkőzések:
Szept. 2.
16.30
Dunavarsány : Dömsöd
Szept. 9.
16.30
Dömsöd : Kakucs
Szept. 15.
16.30
Dánszentmiklós : Dömsöd
Szept. 23.
16.00
Dömsöd : Pereg
Szept. 29.
16.00
Hernád : Dömsöd
Okt. 7.
15.00
Dömsöd : Taksony
Varsányi

Sportszerûtlen
sporthorgászok

Valamikor sporttársnak szólították egymást a horgászok. Nem tudom,
hogy él-e még e szokás, de szerintem sportszerű, becsületes ember a
horgászok döntő többsége ma is. Van azonban egy elenyésző kisebbség,
aki sok sportszerűtlen dolgot művel mostanában. Ilyen eset volt, mikor a
strand bezárt kapujának zárját bosszúból megrongálta valamelyik
horgász. Onnan tudom, hogy horgász volt, hogy meg is üzente, hogy ha
bezárjuk a kaput, ismét megismétli tettét. Természetesen nem a horgászok elől zártuk be a kaput, hanem a rongálóktól, szemetelőktől akartuk
megóvni a strandot. Megfelelő körülmények között bármikor rendelkezésre állhat a kulcs a horgászok számára, természetesen ellenőrzött
körülmények között, az egyesület szervezésével.
A másik eset sem kevésbé sportszerűtlen. A Dabi szigetben, illetve a
Tókertben lévő kukoricásokból egyes horgászok úgy hordják a kukoricát,
mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Hát nem az! Ez
kőkemény lopás. Jó volna, ha kiközösítenék ezeket a horgászokat az
egyesületből. Természetesen a döntő többség nem ilyen, ezért volna jó, ha
a horgásztársadalom is fel tudna lépni az ilyen sportszerűtlen tagok ellen.
Varsányi
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Akire büszkék lehetünk…
Bizonyára Önök közül is sokan figyelemmel kísérték a magyar sportolók szereplését a 2012-es londoni olimpián. Több aranyérmes magyar
sportoló között szerepelt a női kajaknégyes csapata: Kozák Danuta, Kovács Katalin, Szabó Gabiella és Fazekas Krisztina.
A női kajak csapat 2012. augusztus 8-án, a XXX. nyári olimpián nagyszerű versenyzéssel olimpiai aranyérmet szerzett 500 méteren a londoni
olimpia szerdai versenynapján.
A második helyen Németország, harmadik helyen Fehéroroszország
végzett.
Megtörve a németek uralmát, 20 év elteltével nyert Magyarország ebben a versenyszámban. Magyar női kajak négyes legutóbb az 1992-es
barcelonai olimpián tudott győzni.
Van valami különleges oka annak, hogy mi, dömsödiek kiváltképp büszkék lehetünk a női kajakozók eredményére. Talán kevesen tudják, hogy a
négyes összeállítás egyik tagja, Szabó Gabriella dömsödi kötődésű.
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Az olimpián a négyesben (Kovács Katalin, Janics Natasa, Kozák) második lett. Az olimpia után a Bp. Honvédhoz igazolt. 2009-ben K2 500 méteren (Kozák) arany-, K2 1000 méteren (Csipes Tamara) ezüstérmes lett
az Európa-bajnokságon. A vb-n K2 1000 méteren (Kozák) világbajnok
volt. A következő évben K2 1000 méteren (Csipes) Európa-bajnok, négyesben (Kozák, Csipes, Benedek Dalma) második volt. A világbajnokságon Csipessel 1000 méteren, Kozákkal 500 méteren lett világbajnok.
2011-ben Csipessel megvédték Európa-bajnoki címüket. K4 500 méteren
(Kozák, Kárász Anna, Benedek) ismét ezüstérmes lett. A világbajnokságon négyesben (Kozák, Kovács, Benedek) lett
első. 2012-ben a kontinensbajnokságon bronzérmes volt négyesben.
2008-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést, valamint Junior Príma Díjjal tüntették ki. (forrás: Wikipédia)

XXX. Nyári Olimpia, London:
magyar női kajaknégyes

Sza bó Gab ri el la

Magyar színekben küzdöttetek, és ezzel minden magyarnak szereztétek az aranyat! Köszönjük Lányok!
Szabó Andrea, a Sport Bizottság elnöke

A képen Szabó Gabriella és unokatestvére, Csimma Roland
látható. Ifjabb Csimma Roland nyakában mindannyiunk
büszkesége: az olimpiai aranyérem!

Édesanyja, Farkas Irén tősgyökeres dömsödi családból származik, aki a
mai napig is szeretettel emlékszik vissza a falura ahol nevelkedett, és a
dömsödi általános iskolára, ahol tanult. Különös szeretettel gondol egy
pedagógusra, Krnájszki Istvánné Emi nénire, akitől nagyon sok biztatást,
támogatást és megerősítést kapott. Emi néni személyisége olyan meghatározó volt számára, hogy később, életének döntő kérdéseiben is fontos
szerepet játszott, mellette állt, és ma is úgy érzi, mind saját élete, mind
gyermekeinek sikerei közvetve neki is köszönhetők. Mi sem bizonyítja
jobban, hogy Ő egy igazi pedagógus, aki magával a személyiségével, emberségével tanít és nevel. Irén ugyanebben a szellemben nevelte gyermekeit is. Megtanította őket küzdeni, kitartani, még a legnehezebb körülmények és akadályok ellenére is. És a gondoskodó szeretet, a jó nevelés meghozta a gyümölcsét:
Szabó Gabriella, olimpiai bajnok magyar kajakozó, a budapesti Honvéd sportolója, 1986. augusztus 14-én született. Kilenc évesen kezdett el
evezni. 2003-ban, a KSI versenyzőjeként bronzérmes volt az ifjúsági világbajnokságon. A következő évben két Európa-bajnokságot nyert az ifik
között. 2005-ben a világbajnokságon ötödik volt K4 200 méteren. 2006ban háromszor állhatott a dobogóra az U23-as Eb-n. 2007-ben a Dunaferr
SE-be igazolt. Ebben az évben Európa-bajnok lett Kozák Danutával K2
1000 méteren. A vb-n ugyanez az egység bronzérmes volt. Az U23-as Európa-bajnokságon Kozákkal 1000 méteren arany-, 500 méteren ezüstérmes volt. A következő évben Európa-bajnok lett K2 500 méteren (Kozák). Májusban távozott edzője, Fábiánné Rozsnyói Katalin csoportjából.

ifj. Kaló Zoltán a szlovéniai
horgászvilágbajnokságon

A július 28-29-én Szlovéniában megtartott horgász utánpótlás vb-n szép magyar sikerek
születtek. (A versenyről a képek
és a teljes beszámoló a MOHOSZ honlapján található.)
Az U23 korosztályban a
dömsödi ifj. Kaló Zoltán versenyzett. Mind csapatban, mind
egyénileg kiemelkedő eredményt ért el!
Az U-23 korosztályban a
Bagó László, Hipszki Róbert,
Kassai Adrián, Kaló Zoltán,
Varga László összetételű magyar utánpótlás válogatott
aranyérmet nyert, világbajnok
lett.
Az egyéni versenyben Kaló
Zoltán a második helyen végzett, ezüstérmet nyert.
Gratulálunk a versenyzőknek, a szülőknek, a csapatkapitányoknak a szép eredményért!
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Ahol a növények és a gyümölcsök találkoznak

Csernus Méhészet következõ cikke a vegyes mézekrõl és egyéb érdekességekrõl

Sajnos sok tévhit terjeng a
mézzel kapcsolatban, ezeket
szeretném eloszlatni. A méz a természetes termékek közé tartozik, amelyek a termelés helyétől, a kaptártól a fogyasztóig semmiféle módosuláson nem megy át! Az a méz, amit a pörgetőből kifolyva szinte azonnal üvegbe töltenek.
Tehát olyan hogy bioméz (ezen a kifejezésen
mindig elmosolyodom, ha hallom, látom) gyakorlatilag nem létezik. Csak A MÉZ létezik. A
többi csak reklámfogás és pancsolás. Sajnos
van, hogy kémiailag módosítják, így találnak
benne akár rákkeltő adalékanyagokat is… A
méz addig teljes értékű tápanyag, amíg fel nem
melegítik kb. 40 Celsius fok fölé. Tehát igyekezzünk méhészeti termékeket közvetlenül a
termelőtől beszerezni. A mézből készített termékek tárháza s felhasználása is kimeríthetetlen
(pl.: sütemények, torták, italok, desszertek stb.).
A folyékony arany az egyik legfontosabb táplálékunk. Az első jelek a Cromagnoni ősember
sziklarajzáról származnak. A fáraók korában a
legértékesebb adománynak tartották. A görögöknél Isten eledele néven emlegették. Hippokratész mennyei csodaszernek titulálta, sőt kozmetikumként is emlegették Rómában. Tanulmányainkból tudjuk, hogy régen a kolostorokban élő szerzetesek is foglalkoztak méhészettel.
Az egyik legjobb energiaforrásunk. Ennek következtében gyorsan szívódik fel. Szénhidrátjai
serkentik a szervezetben az endorfin termelését,
így hangulatjavító hatásúnak tartják. Nem minden méz egyforma. Annyiféle, ahány növényfajról származik. Magyarországon több mint
800 növényfajt látogatnak a méhek nektár és virágporgyűjtés végett. E fajoknak csak töredékéről lehet fajtamézet előállítani. Fajtamézekről
akkor beszélünk, amikor a méz készítéséhez
használt nektár túlnyomó része a megnevezés
szerinti növényről származik. A méhészek a
megfelelő termelési technológiával biztosíthatják a fajtamézek tisztaságát. Ennek alapfeltétele
a lépek üresre pörgetése a fajtaméz gyűjtése
előtt, valamint az adott növény virágzásának
időpontjában a méhállomány megfelelő helyre
történő vándoroltatása. Amennyiben a méhek
egy elég nagy területen virágzó azonos fajú növényállományról a kellően tiszta lépekbe gyűjtik a mézet, akkor a méhész megfelelő tisztaságú fajtamézet pörgethet ki. Amennyiben a méhek gyűjtési területén belül egyszerre több növényfaj is virágzik és ezeket a méhek egy időben látogatják, akkor a begyűjtött nektárból vegyes virágméz készülhet. A fajtamézek
minősítése méz virágpor-tartalmának felmérésével, valamint érzékszervi vizsgálattal történik.
Kisebb mennyiségben termelt fajtamézek még
az aranyvesszőméz, a facélia, ezüstfaméz, lóhereméz, pusztai kutyatejméz. Kitűnő méz nyer-

hető még a mustárról, a medvehagymáról, a japánakácról, a baltacinról stb.
A méz lehet:
– fajtaméz (mint pl.: akácméz, napraforgóméz, repceméz, hársméz, vaddohányméz,
facéliaméz, gesztenyeméz, somkóróméz, levendulaméz, édesharmatméz stb.),
– vegyes méz (mint pl: tavaszi vegyes méz,
vegyes virágméz). Azon belül létezik erdei vegyes méz, ami sötétbarna színű, gazdag ízvilágú
mézfajta. Lassan kristályosodó, nyár elején virágzó növények virágjából gyűjtött méz, amely
friss, zamatos karakterével könnyen megnyeri a
mézkedvelő fogyasztót. Kislevelű hárs, tüskés
szeder, szamóca, galagonya virágairól gyűjtik a
méhek; magas beltartalmú mézfajta.

Vegyes virágméz
A vegyes virágméz egy gyűjtőnév. Utalhat
több tucat virágfajtáról gyűjtött mézre, de fajtamézek is forgalomba kerülhetnek ilyen néven.
Illatos, zamatos, gyorsan kristályosodó mézfajta. Egyes méhészetek egy évben 40-50 különböző növény termékeivel találkoznak. A vegyes
virágmézek ennek megfelelően illóolajokban,
ásványi anyagokban mindig gazdagabbak,
beltartalmilag is ugyanúgy kiváló méznek számítanak, mint a monomézek. Ez a tény humán
egészségügyi szempontból előnyös, a kereskedelem szempontjából viszont hátrányos, mert
nem standardizálhatók. Ha a nektárt az értékes
tavaszi-nyári mezei és kerti virágokról, gyógynövényekről, sokvirágú tarka réteken, folyó- és
árokpartokon, díszkertekben, botanikuskertekben gyűjtik a méhek, vagy amikor a méhész ritkábban pörget, a különböző eredetű nektár vegyes mézzé érik. A tavaszi vegyes méz főként
gyümölcsfák, fűzfafélék, gyermekláncfű, juharfélék, repce nektárjából készül, a nyári vegyes
méz leginkább napraforgó, lucerna, tarlóvirág,
herefélék, tökvirág nektárjából származik. Így a
vegyes virágméz összetétele évszakonként és
tájanként mindig más és más. Vegyes mivoltából következik, hogy sokféle cukrot, szerves savat, illóolajat, ásványi elemet tartalmaz, ami fokozza kedvező élettani hatásait, ezért a természetgyógyászatban is kiszélesedik a hatásterülete. A vegyes virágméz nem önálló fajtaméz, mivel összetétele rendkívül eltérő lehet, de minden
esetben kizárólag virágok nektárjából készül.
Az eltérések származhatnak egyrészt a méhek
által látogatott növények sokféleségéből, másrészt a méztöltő üzemekben a mézek házasításából (összekeveréséből) is. Ezért íze, zamata,
jellege nagymértékben függ a termelés helyétől
és idejétől. Emiatt e mézek színe rendkívül változatos, sárgástól a barnáig terjedhet. Jellemző
rájuk a gyors kristályosodás, ami természetesen
nem jelent minőségi romlást. Ez a folyamat is

eltérő, vannak olyan virágmézek, amelyek teljes egészében szinte kopogósra kikristályosodnak, míg mások esetében keletkezik egy alsó
kristályos réteg, mely fölött folyékony réteg
marad. A vegyes virágmézek változatos ízűek
és hasonlóan jó étrendi hatással bírnak, mint a
fajtamézek.
A méz felhasználásának 10 módja:
1. Ne csak akkor együnk mézet, amikor megkínálnak vele. Fogyasszunk inkább kevesebbet
(napi 2-3 kávéskanálnyit), de naponta rendszeresen. Ne tartsunk se a megszokástól, se a függéstől.
2. Ne csak egyetlen növényről származó
(mono) mézet fogyasszunk. Az egyes növényfajok nektárja fajspecifikus, és ennek megfelelően hatásuk is különböző. Ha ismerjük a belőlük készült méz összetételét – tudatosan fogyaszthatjuk, célirányosan alkalmazhatjuk.
3. Ne csak fajtamézet fogyasszunk, hanem
ún. vegyes virágmézet is. Aromájuk gyakran
harmonikusabb, mint a mono mézeké. Hatásspektrumuk széles.
4. Ne csak folyékony mézet fogyasszunk. A
magától kristályosodott vagy művileg krémesített méz komponensei azonosak a folyékony
mézzel.
5. Ne csak magában fogyasszuk a mézet.
Előnyösen keverhetjük más méhészeti termékekkel. A virágpor növeli a méz vitamintartalmát, a propolisz fokozza a méz fertőtlenítő és
regeneráló képességét, a méhpempő gazdagítja
a méz aminósav-készletét.
6. Ne csak méhészeti termékekkel keverten
fogyasszuk a mézet, ételek (pl. diós és mákos
tészta), italok (üdítők és teák) ízesítésére is mézet használjunk.
7. Ne csak nyersen fogyasszuk a mézet, hanem főzéshez és sütésnél is alkalmazzuk. Ilyenkor több értékes összetevője károsodik, de nem
valamennyi. A méz sajátos hatása így is annyira
érvényesül, hogy az eredményben felismerhető
és elkülöníthető minden más édesítőszertől.
8. Ne csak eredeti formájában fogyasszuk a
mézet. Értékesek a belőle előállított erjesztett
italok, mint amilyen a mézbor és a mézecet.
9. Ne csak torokfájás idején fogyasszunk mézet, hiszen a méz másra is hat. Hatásosan alkalmazhatjuk a mézet fizikai fáradtság, álmatlanság vagy székrekedés leküzdésére.
10. Ne csak belsőleg hasznosítsuk a mézet,
ma már tudjuk, hogy felületes, nyílt sebek gyógyítására is alkalmas.
Az Átrium Üzletház Drogériájában kaphatóak méhészeti termékeink.
Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Ágfalviné Csernus Rita –
őstermelő méhész
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Me zõ gaz da sá gi hí rek
2012. év szeptember hó

Most, augusztus végén – amikor e sorokat
írom – az aszályos időjárás tovább folytatódott,
és már sokéves rekordmelegek dőltek meg, és
ez a rendkívüli szárazság nemcsak magyarországi, sőt nemcsak európai jelenség, hanem az
egész világon tapasztalható.
A rendkívüli száraz, meleg időjárás következtében az őszi betakarítású szántóföldi kapásnövények, a napraforgó, a kukorica is előbb
beérnek, mint egy átlagos időjárású évben.
Már most, augusztus végén megkezdték a napraforgó betakarítását. A szántóföldi növénytermelésben ezt a növényt termesztik – a búza és a
kukorica után – a legnagyobb területen. Ahol e
növény megkapta a megfelelő talaj-előkészítést, növényápolást, jó vetőmagot, ott az aszály
ellenére még elfogadható, közepes termés várható. Mint ismeretes, a napraforgóból préselt
étkezési olaj nagyon fontos alapélelmiszer
cikk, bár a zsírt helyettesítő termék fogyasztói
ára tovább emelkedik, aminek egyik oka az
alacsony repcetermés, mivel abból is gyártanak
étkezési olajat.
Már a „Hírnök” júliusi számában is foglalkoztam az öntözési lehetőségekkel, illetve
azok hiányával. A rendszerváltáskor a termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok földterületei szétaprózódtak, csak egy-két területen
maradt meg az ösztönzési lehetőség, de azt is
alig használják ki.
Évek óta közismert, hogy kedvezőtlen klímaváltozás történik, egyre nagyobbak a szélső-

séges időjárási hatások. A szakemberek, meteorológusok régóta mondják, hogy főként a DunaTisza köze, de az egész alföld az átlagosnál kevesebb csapadékot kap, és a mi községünk határa is ebbe a területbe esik. Tudom, hogy az ország rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van,
de végre olyan, rövid távon is megtérülő termelő
beruházásokra kellene hogy komoly összegeket
fordítson, mint az öntözés. Az öntözéshez szükséges vízmennyiség folyóvizeinkből (Duna, Tisza stb.) és kutakból rendelkezésre áll. Van már
az országban annyi bevásárlóközpont, uszoda,
fényűző élményfürdő, sportcsarnok, és még sorolhatnám a feleslegesen kidobott milliárdokat,
amelyek szépek ugyan, de nem anyagi javakat
közvetlen előállító létesítmények. Szégyen az
országra, hogy szőlőt, gyümölcsöt, zöldárut úgy
kell behozni külföldről.
Az öntözéses területeket nagyságrendileg
kellene az országban növelni, és ezzel a vidéki
lakosság jelentős részét, aki most munkanélküli, munkához és jövedelemhez tudnánk juttatni.
Van községünkben is egy pár jó gazdálkodó
mezőgazdasági középüzem, de kisgazdaságokat, őstermelőket is arra kellene anyagilag is
ösztönözni, és ha kell szövetkezzenek, mert a
mai modern öntözéshez is nagyobb területek
kellenének.
A kormánynak is be kellene látni, hogy segíteni kell, mert a rendszerváltáskor szétszedett
kisparcellák, kényszervállalkozók, gazdálkodók nem tudnak versenyezni, nincs tőkéjük, és
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hitelt sem kapnak, de ha kapnának is, 12-16%
kamatot nem tudnak kigazdálkodni.
Szeptember hó folyamán már a jövő évi termés megalapozását, az őszi vetésű gabona és
repce területek talaj-előkészítését kell végeznünk. Reméljük, hogy végre megjön a kiadós
eső, és jó talajmunkát tudunk a földeken végezni.
A kiskertekben is, ahol nem tudtunk öntözni,
bizony már szinte minden növény kiszáradt, illetve sokkal korábban beérett.
A burgonyaszedés ideje általában szeptember hónapra esik, de az idén már augusztusban
beértek, elszáradtak az indák, így azokat már
felszedhettük. Az őszi szedésű káposztát, karfiolt folyamatosan, szinte minden másnap öntözni kell, árasztással, bő vízzel, mert e növények
nagyon vízigényesek, és ebben a rendkívüli
hőségben nagyon hamar kiszárad a talaj és
tönkremegy a termés, ugyanakkor védekeznünk kell a rovarkártevők ellen is, azok bizony
elszaporodnak és tönkretehetik a termést.
A ház körüli füvet, pázsitot is nagyon megviseli az aszályos, perzselő hőség, és ha nem tudjuk folyamatosan öntözni, bizony ki is pusztulhat, aminek újratelepítése sok munkával, költséggel jár, így ha van rá módunk, öntözzünk. A
gyümölcsfák és a szőlő termését is nagy mértékben sújtja a rendkívüli száraz időjárás, és
ahol nem tudunk öntözni, ott jelentősen kisebb
lesz a termés, az alma egy része lehullik, a szőlőbogyók sem tudtak kellően kifejlődni, és kevesebb mustot tudunk kipréselni, egyedül a minőség lesz jó, mert jól be tudnak érni a bogyók.
Összeállította:
Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász

KONYHÁ INK GYÓGYSZEREI
Házi ribizlilekvárral ízesített fahéjtea: A fahéj az egyik legerősebb gyógyhatású fűszer. Segíthet a diabéteszes betegek vércukorszintjének szabályozásában. A fahéj akadályozza a vérrögképződést
is, így igazán szívbarát, antibakteriális, gyulladásgátló, csillapítja a
gyomorégést.
A fokhagyma: A napi rendszerességgel fogyasztott fokhagyma
76%-kal csökkentheti a szívbetegség kockázatát. Kén vegyületei a
rák – főleg a gyomor-, vastagbél- és végbélrák megelőzésében segítenek. Antibakteriális és gombaölő hatású. Szaga még a kullancsokat is távol tartja.
A gyömbér: Emésztésjavító fűszer, a gyomorsavat közömbösíti.
Az izületi betegségben szenvedőknek csillapítja a fájdalmát.
A szegfűszeg: Mint antioxidáns, fokozza a szívbetegség és a rák
elleni védettséget, valamint lassítja az ízületi gyulladás okozta porcés csontkárosodást. Vegyületei a fahéjhoz hasonlóan az inzulinfunkciót is javítják. Fogfájás esetén rágcsáljuk. Olyan mikrobákat is
elpusztít, amelyekre az antibiotikumok nem hatnak.
Hagyma: Mindenféle hagymában tetemes mennyiségű kvercetin van. Ez antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatású. A kver-

cetinnek a hagymán kívül jó forrása még az alma (héjastól), az
összes bogyós gyümölcs, valamint a tea. – Hagymát annyit ehetünk, amennyi jólesik.
Citromfű, szurokfű (oregánó), rozmaring: E fűszerek levele csakúgy mint a zsályáé és majorannáé, rozmaringolajat tartalmaz. Ezek
a növények csökkenthetik a szezonális allergia (szénanátha) tüneteit. Ételeinket bőven szórjuk meg ezekkel a fűszerekkel, így jobban
kifejthetik élettani hatásukat. Készítsünk citromfűteát, a rozmaring
tésztaételek, míg a zsálya és majoranna a szárnyas és halételek kitűnő ízesítője.
És végül még egy-két jótanács!
Óvatosan bánjunk a multivitaminokkal! Élénkítenek, délután, este semmi esetre ne vegyünk be belőlük, mert nem tudunk tőlük
aludni.
– Egy marék dió lefekvés előtt, vagy langyos mézes tej, 1-2 szelet
sajt, és máris jobban alszunk.
Közreadta:
O.K. László
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Keresztyén élet
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GYERMEKHÉT A DABI GYÜLEKEZETI HÁZBAN
„Ha vizeken kelsz én veled vagyok,
és ha folyókon, azok nem sodornak el,
ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg,
a láng nem éget meg.”
(Ézs.: 43.2)

Nyári programként július 23-27-ig a gyerekek a Dabi Református Gyülekezeti Házban tartalmasan tölthették el az idejüket. A programokon 35 gyerek vett részt, az óvodásoktól a kisiskolásokig.
A kezdő áhítat után reggeli következett. A testi táplálékot a
szellemi táplálék követte. A hét folyamán Mózes történetével
ismerkedtek meg a tábor résztvevői. Az új ismereteket filmvetítés
tette élményszerűvé. A tanultakhoz kapcsolódóan kézműves és
játékos foglalkozások színesítették a napi programot.
Elkészítették a heti igekártyát, fűzfavesszőből bölcsőt fontak,
majd gipsz és gyurma segítségével „kőtáblákat” öntöttek ki
maguknak. Játékos formában felelevenítették a bibliaórán hallottakat. Az udvaron különféle mozgásos játékokkal töltötték idejüket.
Kedden kerékpárral a tassi zsiliphez látogattunk el. Itt a zsilip
működését láthatták a gyerekek, és megtudhatták annak fontosságát is.

A napi programok ebéddel zárultak, amit a konyhán tevékenykedő segítőknek köszönhetünk.
A tábor sikeréhez nagyban hozzájárultak a szülők, nagyszülők
és a Dabi Református Egyháztagok felajánlásai (gyümölcs, sütemény, adomány, az ebédekhez szükséges nyersanyagok).
Köszönjük a gyerekek nevében ezeket a felajánlásokat.
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Búcsú Bus Attilától

„A titkolt szép cselekedetek a legbecse(Pascal)
sebbek”
Miért? Rögtön ezt kérdezzük. Miért
ment el közülünk Bus Attila fiatalon, tele
élettel? Borzalmasan nagy fájdalmat
hagyva maga után. Az Élet és Halál Ura
így döntött. Szuverén joga, mikor ad életet
és mikor visz el egy életet.
Ezért most én a „miért” kérdőszócskát másra használnám. Miért nem
tudok én és mi dömsödiek, vagy bárki más úgy élni, ahogyan Attila élt
köztünk: életvidáman, barátságosan, optimista gondolkodással? Miért?
Mindenkihez volt egy-két jó szava, a humora sosem hagyta cserben.
Természetesnek vette a terheket, amiket a sorsa rá rótt. Helyt állt maradéktalanul Édesanyja mellett két beteg ápolásában. Aztán végezte saját
munkáját, több száz biztosítást kötött gépkocsira vagy bármi másra, ami
szintén nem kis feladat volt. Lelkiismeretesen, fáradhatatlanul tevékenykedett, ügyfeleinek bármikor rendelkezésére állt.
Szomszédasszonyom mesélte el a minap a következőt: A postás hozott
egy pénzösszeget neki, amit a biztosító küldött. Ő felnézett az égre, ennyit
mondott: „Köszönöm neked Attilám, ezt is te intézted!” Tudom, bárkivel
beszélnék a községben, mindenki tudna egy-egy hasonló történetet mondani Róla. Magam is nem egyszer kértem meg hivatalos papírok kitöltésére vagy bonyolult szövegek értelmezésére. Ő mindig készséggel segített, még a csekkeket is rendezte, mondva: – Ezt fizesd be, ezt ne, ez ráér…
Naponta találkozhattunk vele a dabi kisboltban, és aki éppen ott volt,
tapasztalhatta, hogy rögtön jókedvű lett mindenki az ő egészséges humorától. Áradt, sugárzott belőle a jókedv, vidámság. Senki és semmi nem
tudta volna kitörölni a mosolyt csillogó szeméből. Őt nem kell méltatni,
mert a tettei, szavai magukért beszélnek. A megszámlálhatatlan tömeg a
gyászszertartáson, a rengeteg koszorú mind-mind ezt igazolja.
Mi magyarok általában pesszimista, panaszkodó emberek vagyunk.
Attila viszont azon emberek közé tartozott, aki kivétel volt ez alól. Bár
több lenne belőlük a községben, az országban! Pedig Neki is voltak terhei bőven. Ezért folyton az jár a fejemben: én miért nem tudok olyan lenni mint Attila volt? Honnan vette az erőt? És amint tépelődöm, egy hang
felülről azt súgja: „FELÜLRŐL!”. Keresztyén ember vagyok, hiszem,
hinnem kell, hogy Isten motiválta Őt onnan felülről.
Kisunokám kérdezte a napokban: – Hol van most Attila? – Válaszoltam neki: – Fenn az angyaloknál. – És hogy négy éves ésszel megértse,
így folytattam: „Úgy élt Attila itt a földön, mint ahogy az angyalok élnek,
mindenkit kimondhatatlanul szeretve, mindenkit alázatosan szolgálva.
Ahogyan a te édesanyád teszi, szeret és vigyáz rád, érted tesz mindent…”
Igen, és mi itt maradtunk egy hatalmas veszteséggel, de a jótetteket
ránk hagyta, vigyük mi tovább embertársaink felé, ezen dolgozva fáradhatatlanul, vidáman, önzetlenül. Legyen példa előttünk, éljünk úgy mint
Ő 43 évig tette, hogy őrizzük ezzel is emlékét, mintha itt is tovább élne
Dömsödön.
Köszönömöt nem várt, sem különleges elismerést, és soha nem fogja
megtudni, hogy most róla írtam, de nem is várná.
Mindezt azért teszem, mert szeretném ha jobbá tudnék lenni én is és ez
a község is az Ő példája nyomán: Élt köztünk egyszer egy ilyen fiatalember, és mi Tőle átvettük. Egyszerűen csak azért, mert a „titkolt szép cselekedetek a legbecsesebbek”.
T.L.-né

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
BUS ATTILA
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély
gyászunkban együtt éreztek velünk.
Gyászoló család
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„Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 90,1)

Jótékonysági koncert
a Dömsödi Református
Nagytemplomért
2012. szeptember 15.
szombat 16 óra

a Dömsödi Református Templomban
(2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.).
Az adományt a templomtető felújítására fordítjuk.
Közreműködnek:
Szabadi Vilmos HEGEDŰMŰVÉSZ
Pándy Piroska OPERAÉNEKES
Homor Zsuzsanna ZONGORAMŰVÉSZ
Koós BIANKA FUVOLA
KOÓS CLAUDIA KLARINÉT
ZONGORÁN KÍSÉR: Nagy Gabriella
Kérjük, vegyen részt a templomunk megsegítésére
rendezett jótékonysági koncerten!
Amennyiben nem tud megjelenni a rendezvényen,
segítheti adományozásával e nemes célt az alábbi
számlaszámon: 11742214-20033435.
Számlatulajdonos:
Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett leányunk
IMRE MARIKA
búcsúztatására eljöttek és fájdalmunkban velünk éreztek.
Gyászoló szülők
„Elcsitult a szív, mely sokat dolgozott
Pihen a kéz, mely annyit dolgozott
Számunkra Ő sosem lesz halott
Örökké élni fog, mint a Csillagok.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik
TÚRÓCZI GÁBORNÉ Balassa Juliannát
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban velünk éreztek és sírjára a
kegyelet virágait helyezték el.
Gyászoló család
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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
erõs hangzásával a templom elõtti kis teret?

Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivételes élmény!

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
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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:

Horváth Zsolt – Kocsis Mariann
REBEKA
Balázs András Lajos – Juhász Anita
BOTOND ANDRÁS
Várkonyi Imre – Nahaj Anikó
ANIKÓ SÁRA
Zsákai Zoltán – Havasi Krisztina Nóra
NÓRA
Farkas Zoltán – Kovács Erika
RAMÓNA

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Szilágyi Mihály
Varsányi Elemér Miklósné
Jancsó Mária
Grosz János
Klszák Tamásné Beke Irén
Cser Zsigmond
Szűcs Julianna
Csonka Istvánné Rátkay Mária

53 éves
71 éves
63 éves
81 éves
61 éves
85 éves
72 éves

HA BAJ V AN :
defibrillátor

elérhetõsége a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy Dömsöd nagyközségben
2012. 09. 24-től 2012. 10. 09-ig

tüdõszûrést tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:
hétfőn: 12,00 – 18,00 óráig
kedden: 7,45 – 13,45 óráig
szerdán: 12,00 – 18,00 óráig
csütörtökön: 7.45 – 13.45 óráig
pénteken: 7.45 – 13.45 óráig

A tüdőszűrés helye:
Oktatási és Művelődési Központ.
A tüdőszűrés ajánlott!

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek
időbeni felismerésére.
Személyi igazolványt, tb-kártyát,
valamint az előző évben kapott
tüdőszűrő igazolást hozza magával!

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

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: szeptember 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: október 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 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a

Állatorvosi ügyelet

2012. szeptember 8-9.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

2012. szeptember 15-16.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2012. szeptember 22-23.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

2012. szeptember 29-30.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

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
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

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

24

XXII. évfolyam 9. szám

Tûzoltóink Csomafalván

dr. Siket Péter, Ságvári u. 17.

„Szép Dömsödért” 2012

Duzmath Imre,
Rákóczi u. 32.

Faragó József, Előre u. 17.

Tassi László, Hold u. 1.

Dömsödi Református Templom
Nagy József,
Hold u. 6.

Bajnóczi József,
Felszabadulás u. 24.

Katona Mihály,
Nap u. 5.

Katona Antalné,
Tassi u. 10.

Guba István,
Felszabadulás u. 15.

Mendi Tibor, Szabadság u. 53.
Fotó: Varga László főtanácsos

